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1.Wstęp
Spośród 84 suchych dolin i wąwozów znajdujących na obszarze miasta Lublin, do inwentaryzacji
szczegółowej wytypowano 3 obiekty – systemy dolinno-wąwozowe:
 Górki Czechowskie – rozległy (pow. oprac. 261 ha) system suchych dolin erozyjno-denudacyjnych
z dużym wąwozem i kilkoma rozcięciami krawędzi doliny Czechówki;
 Lipnik – dolina erozyjno-denudacyjna – (pow. oprac. 57 ha) z licznymi nieckami na częściowo
sterasowanych zboczach;
 Zimne Doły – dolny odcinek systemu doliny Konopniczanki (pow. oprac. 241 ha), obejmujący dno
i prawe zbocze rozcięte kilkoma suchymi dolinkami i wąwozami.
Zlewnie zespołów form Lipnik i Górki Czechowskie mieszczą się w całości w granicach Miasta Lublin, na
Płaskowyżu Nałęczowskim, natomiast zespół form umownie określanych jako Zimne Doły stanowi tylko
niewielki fragment ujściowy doliny Konopniczanki leżący również na Płaskowyżu Nałęczowskim, a której obszar
źródliskowy znajduje się na Równinie Bełżyckiej.
Inwentaryzacja ma na celu weryfikację szczegółową ich aktualnych granic planistycznych i walorów
przyrodniczych. Biorąc pod uwagę ten cel uznano, że inwentaryzacja i waloryzacja zostanie przeprowadzona ze
względu na zróżnicowanie tematyczne (problemowe) w trzech kategoriach:
 inwentaryzacji przyrody nieożywionej,
 inwentaryzacji i waloryzacja elementów przyrody ożywionej,
 analizy urbanistaycznej.
O ile zakres analizy planistycznej nie budzi żadnej wątpliwości, to w zakresie dwu pozostałych części
zachodziła konieczność uszczegółowienia ze względu na cel projektowanych badań jak i znaczenie różnych
elementów środowiska przyrodniczego miasta dla ogólnej oceny stanu środowiska i określenia potrzeb ochrony
oraz właściwych form zagospodarowania.
Dla przyrody nieożywionej uzgodniono, że w ramach opracowania zostanie sporządzona ogólna
charakterystyka badanych obiektów: geologiczna, geomorfologiczna, glebowa, hydrograficzna z elementami
hydrogeologii oraz klimatyczna.
Dla poszczególnych badanych obiektów wykonano szczegółowe mapy tematyczne w różnej skali,
dostosowanej zarówno do wielkości przedstawianego obiektu, jak i szczegółowości treści, tabele z danymi
liczbowymi oraz diagramy:
 cech morfometrycznych (deniwelacji terenu, nachyleń i ekspozycji stoków);
 cech topoklimatycznych (nasłonecznienia oraz przewietrzania w 22 przekrojach poprzecznych przy
różnych prędkościach wiatru);
 potencjalnych zagrożeń geodynamicznych (spłukiwania, powierzchni erozji i akumulacji oraz
zagrożenia ruchami masowymi).
Ponadto badania elementów przyrody nieożywionej w szczególności dotyczące tematyki związanej
z przewietrzaniem będą mogły być wykorzystane przy wdrażaniu planu związanego z adaptacją miasta Lublina
do zmian klimatycznych.
Dla przyrody ożywionej uzgodniono z dr hab. Ewą Trzaskowską, że zakres badań będzie obejmował:
siedliska i gatunki roślin, ważki, motyle, płazy i gady, ptaki oraz chomika europejskiego.
Wobec tak dużego zróżnicowania tematycznego, a co za tym idzie również metodycznego, przyjęto że
metodykę szczegółowej inwentaryzacji ustalą indywidualnie wykonawcy badań w uzgodnieniu dr hab. Ewą
Trzaskowską.
Tak złożone zadanie inwentaryzacji uwarunkowań środowiskowych i planistycznych musiało być
zrealizowane przez specjalistów różnych dziedzin mających odpowiednie doświadczenie i stosowny dorobek
naukowy, dotyczący obszaru miasta Lublin. Tylko dobór specjalistów według takich kryteriów (dyscyplina
wiedzy, odpowiedni dorobek naukowy i znajomość specyfiki walorów przyrodniczych Lublina) gwarantuje
wysoką jakość opracowania i możliwość dokonania pewnych uogólnień oraz ujęcia również o charakterze
syntetycznym dla miasta.
W zakresie przyrody nieożywionej w opracowaniu brali udział :
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dr hab. Jan Rodzik prof. nadzw. UMCS, prowadzący od wielu lat badania nad procesami erozji oraz
ewolucją form dolinnych na obszarach lessowych (na Płaskowyżu Nałęczowskim, a także na terenie
miasta Lublin), jeden z najlepszych specjalistów w skali kraju w tym zakresie;
 dr Piotr Demczuk, specjalista z zakresu geomorfologii i nowoczesnych technik badawczych w zakresie
morfometrii, analiz przestrzennych (GIS), oceny dynamiki procesów geomorfologicznych;
 dr Mateusz Dobek (brał udział w 2019 r.), klimatolog specjalizujący się w zakresie topoklimatu i klimatu
miast;
 prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski (brał udział w 2018 r.), klimatolog, specjalista m.in. w zakresie
topoklimatu i klimatu miast.
Podstawą opracowań w zakresie przyrody nieożywionej był numeryczny model terenu (NMT, DEM),
2
wykonany na podstawie danych LiDaR o wysokiej rozdzielczości 24 pkt/m , uzyskanych z UM w Lublinie;
gwarantuje to wysoką dokładność wykonanych badań i możliwość łatwego przeniesienia do opracowania
o charakterze planistycznym. Dodatkowo w 2019 roku wykonano ortofotomapy dla Górek Czechowskich i
Lipnika z nalotu dronem (pułap 100 m, rozdzielczość piksela 2,5 cm).
Badania z zakresu siedlisk i gatunków roślin zostały zrealizowane przez: dr hab. Danutę Urban prof. nadzw.
UP i dr Hannę Wójciak dla obiektu Górki Czechowskie, dr Beatę Żuraw oraz dra Marka Podsiedlika dla obiektu
Zimne Doły oraz dr Annę Cwener dla obiektu Lipnik. Wszystkie te osoby prowadzą badania na terenie Lublina
od wielu lat, co daje możliwość oceny dynamiki zmian siedliskowych, w okresie nawet 25-letnim. Ma to
ogromne znaczenie dla oceny możliwości ochrony siedlisk i gatunków na badanych obszarach. Badania nad
motylami dziennymi oraz nad płazami i gadami zrealizował mgr Paweł Bielak-Bielecki, dla ważek dr hab. Paweł
Buczyński, prof. nadzw. UMCS, dla awifauny dr Waldemar Biaduń oraz dla chomika europejskiego mgr Marek
Solski.
Analizę planistyczną stanu istniejącego wykonała mgr inż. arch. kraj. Anna Harabin.
W raporcie zgodnie z zaleceniami Wydziału Planowania UM odnoszono się do istniejącego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
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2. Elementy przyrody nieożywionej
2.1. Zakres opracowania i położenie obiektów badań
Opracowanie objęło fragmenty zlewni trzech systemów dolinnych różnej rangi, położonych w północnej
i zachodniej części Lublina (ryc. 1). Ta część terenu Lublina znajduje się w obrębie mezoregionu Płaskowyżu
Nałęczowskiego z pokrywą lessową, co warunkuje jego znaczne „urzeźbienie”, zwłaszcza siecią suchych dolin
(Rodzik 2014).

Ryc. 1. Położenie obiektów badań na tle ukształtowania powierzchni Lublina z podziałem na regiony
geomorfologiczne wg Maruszczaka (1972)
Do badań wybrano trzy obiekty, oznaczone w wykazie lubelskich „wąwozów” (Żurkowska 2014)
jako „wąwozy” nr 13 i 26 oraz zespół „wąwozów” nr 41-53, należący do zlewni Konopniczanki, czyli cieku
spod Konopnicy. Tereny te znalazły się niezbyt dawno w granicach miasta (Kociuba 2007) i charakteryzują się
dużym udziałem powierzchni nie zajętych przez zabudowę oraz infrastrukturę miejską. Wydzielono je
na podstawie nastepujących kryteriów:
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 są to fragmenty zlewni wymienionych wyżej form dolinnych,
 cechują je stosunkowo duże deniwelacje (znaczne urzeźbienie),
 znajdują się w aktualnych granicach administracyjnych miasta,
 nie są objęte (lub nie były do niedawna) zabudową miejską.
Poszczególne wydzielone obiekty mają powierzchnię od 57 ha (Lipnik) do 261 ha (Górki Czechowskie)
i stanowią różne fragmenty zlewni o powierzchni od 111 ha (Lipnik) do 2077 ha (Zimne Doły). Obszary
opracowania obejmują: 51,5% całkowitej powierzchni małej zlewni Lipnika, 36,6% Górek Czechowskich
i 11,6% zlewni Zimnych Dołów (tab. 1).
Tab. 1. Wielkość wydzielonych obszarów badań na tle ich zlewni
Numer inw. Obszar badań [ha] Zlewnia [ha] Udział w zlewni [%]
13
36,6
Górki Czechowskie
260,9
713,5
26
51,5
Lipnik
57,1
110,9
Obiekt

Zimne Doły

41-53

241,0

2076,9

11,6

Górki Czechowskie są rozległym systemem suchych dolin erozyjno-denudacyjnych z jednym dużym
wąwozem, drugim mniejszym i kilkoma rozcięciami krawędzi doliny Czechówki. Obszar opracowania
rozciągnięty jest na odcinku 3,4 km w kierunku NNW-SSE.
Lipnik jest niedużą doliną erozyjno-denudacyjną, z dwoma ramionami i wspólnym odcinkiem wylotowym.
Zbocza urozmaicają liczne niecki i garby oraz terasy rolne i wysokie miedze. Obszar opracowania rozciągnięty
jest na odcinku 1,3 km w kierunku WNW-ESE.
Zimne Doły zajmują dolny odcinek systemu doliny Konopniczanki. Obejmuje on dno doliny oraz jej zbocza
(głównie prawe), rozcięte kilkoma suchymi dolinkami i wąwozami. Obszar opracowania rozciągnięty jest
na odcinku 4,5 km w kierunku WSW-ENE. Górna część zlewni, nie objęta opracowaniem, znajduje się
na Płaskowyżu Bełżyckim.

2.2. Materiały i metody opracowania
2.2.1. Materiały
Do ogólnej charakterystyki terenu wykorzystano ogólnodostępne mapy tematyczne w skali od 1:50 000
do 1:200 000:
 Mapę geologiczną Polski 1:200 000, arkusz Lublin, A – utwory powierzchniowe (Malinowski, Mojski
1978);
 Szczegółową mapę geologiczną Polski 1:50 000, arkusz Lublin, (Butrym, Harasimiuk, Henkiel 1980)
oraz arkusz Bełżyce, (Henkiel, Danel 2008);
 Mapę glebowo-rolniczą województwa lubelskiego 1:100 000, red. Popiołek (1990);
 Mapę hydrograficzną Polski 1:50 000, arkusz Lublin (Tumialis 2007) oraz arkusz Bełżyce (Zadrożna
2007);
Do określenia historii użytkowania terenu w poszczególnych obiektach wykorzystano archiwalne mapy
topograficzne w różnej skali. Do tego celu wykorzystano następujące mapy, wydawane w ciągu XIX i XX w.
(tab. 2).
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Tab. 2. Wykaz wykorzystanych map topograficznych
Nazwa mapy
Wydawca
Skala
Aktualność
Carte von West Gallizien, Anton
Kriegsarchiv Vien
1:28 800
ok. 1800
Mayer von Heldensfeld
Topograficzna karta Królestwa
Kwatermistrzostwo Sztabu
1:126 000 ok. 1830
Polskiego
Generalnego Wojska
Polskiego
Karte des Westlichen Russlands
Königlich Preußische
1:100 000 ok. 1890
Landesaufnahme
Mapa taktyczna Polski WIG
Wojskowy Instytut
1:100 000 ok. 1930
Geograficzny
Mapa obrębowa powiatów (tzw,
Służba Topograficzna Wojska
1:25 000
ok. 1950
„Obrębówka”)
Polskiego
Mapa topograficzna Polski –
Główny Urząd Geodezji i
1:10 000
1992-1996
GUGiK 1992
Kartografii

Rok wydania
1801-1804
1843

1915
1936-37
1953-59
1996

Bazę dla szczegółowego opracowania poszczególnych elementów urzeźbienia terenu, potencjalnych
procesów geodynamicznych oraz cech topoklimatycznych, dokonanego dla każdego z badanych obiektów,
stanowił numeryczny model terenu (NMT, DEM), opracowany na podstawie danych LiDaR o wysokiej
2
rozdzielczości 24 pkt/m , uzyskanych z Urzędu Miasta w Lublinie. Dla poszczególnych charakterystyk
zastosowano odpowiednie formuły. Na tej podstawie dla poszczególnych badanych obiektów wykonano
opracowania, obejmujące szczegółowe mapy tematyczne, tabele z danymi liczbowymi oraz diagramy:
 cech morfometrycznych (deniwelacji terenu, nachyleń i ekspozycji stoków);
 potencjalnych procesów geodynamicznych (spłukiwania, erozji i akumulacji oraz zagrożenia
osuwiskowego);
 cech topoklimatycznych (nasłonecznienia, przewietrzania przy różnych prędkościach wiatru (z modelem
warunków przepływu powietrza dla Górek Czechowskich) oraz bonitacji klimatycznej obiektów
z uwzględnieniem wymiany energii międy podłożem a atmosferą);
 mapy form rzeźby w skali 1:5000, uwzględniające antropogeniczne przekształcenia rzeźby terenu,
z wydzieleniami dostosowanymi do specyfiki rzeźby lessowej.
W celu określenia antropogenicznego przekształcenia gleb pod wpływem użytkowania rolniczego,
wykonano w obiekcie Górki Czechowskie na obszarze 1 ha 25 sondowań sondą ręczną Eijkelkamp z próbnikiem,
pozwalającym na pobór rdzeni o niezaburzonej strukturze. Na tej podstawie określono współczesną pokrywę
glebową i bilans denudacyjny oraz zrekonstruowano pierwotną pokrywę glebową i ukształtowanie powierzchni
kartowanego poligonu.
Wszystkie wyniki obliczeń wielkości i zróżnicowania elementów abiotycznych, zawarte w tabelach,
przedstawione na diagramach oraz zobrazowane na mapach, opatrzono obszernymi komentarzami.
Wyjaśniono w nich różnice między obiektami, jak również przyczyny zróżnicowania poszczególnych elementów
w obrębie poszczególnych obiektów. Podkreślono związki i współzależności między elementami abiotycznymi.
Zwłaszcza wzięto pod uwagę wpływ cech specyficznego urzeźbienia lessowego podłoża na kształtowanie
warunków mikro- i topoklimatycznych.

2.2.2. Metody opracowania zróżnicowania insolacji i warunków przewietrzania
Do wykonania map względnych wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego (insolacji
względnej) wykorzystano szczegółowe dane dotyczące ekspozycji oraz spadku terenu (tab. 3). Wielkość
dopływu promieniowania określono metodą Strużki (za: Durło 2005).
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Tab. 3. Względne wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego (w %) wg Strużki
Nachylenie
terenu
o
(w )
5
10
15
20
25
30

o

S
(157,5202,5)
108
114
120
125
129
132

Ekspozycja (zakres kątowy – azymut w )
SW i SE
WiE
NW i NE
(202,5-247,5 i
(247,5-292,5 i 67,5(292,5-337,5 i
112,5-157,5)
112,5)
22,5-67,5)
107
104
101
113
107
102
118
110
101
122
111
100
125
112
98
127
112
96

N
(337,522,5)
100
99
97
95
91
87

Do oceny lokalnych warunków przewietrzania suchych dolin przyjęto założenie, że warunki te są zależne
od objętości form dolinnych oraz wielkości górnej powierzchni ograniczającej (Kaps 1955). Nie uwzględniono
pokrycia terenu przez zabudowę i roślinność. Przyjęto, że przekrój poprzeczny doliny ma kształt trapezu.
Trapezoidalne przekroje stanowiły podstawę wyznaczenia następujących parametrów: podstawy górnej
trapezu (odległość między krawędziami doliny), podstawy dolnej (szerokość dna) oraz wysokości (głębokość
doliny), potrzebnych do obliczenia pola przekroju. Takie założenie pozwoliło na wyznaczenie
tzw. morfologicznego wskaźnika przewietrzania – D, określonego wzorem D = d/d + b d/h, gdzie:
D – morfologiczny wskaźnik przewietrzania Kapsa,
d – odległości między krawędziami każdej doliny (w m),
b – szerokość dna (w m),
h – głębokość doliny (w m).
Dostateczne przewietrzanie doliny następuje przy wskaźniku D>15.
Aby obliczyć wielkość wskaźnika D wykonano, na podstawie modeli wysokościowych, 22 przekroje
poprzeczne przez doliny, w tym: 12 w obiekcie Górki Czechowskie, 5 w Lipniku oraz 6 w Zimnych Dołach.
W dalszym etapie uwzględniono możliwość przewietrzania, wynikającą z warunków wietrznych,
za pomocą wskaźnika przewietrzania efektywnego (De) zaproponowanego przez K. Błażejczyka (1975).
Efektywne przewietrzanie doliny (De) jest proporcjonalne do wielkości przewietrzania D (wg Kapsa) i prędkości
wiejącego wiatru: De = Dxv, gdzie:
De – wskaźnik przewietrzania efektywnego,
D – wskaźnik przewietrzania Kapsa,
V – stosunek średniej prędkości wiatru z danego kierunku do minimalnej prędkości wywołującej
turbulencję, tzn. 1 m/s.
Biorąc pod uwagę wartość graniczną D=15 oraz prędkości wiatru, powodujące określony stopień
turbulencji, sklasyfikowano uzyskane wartości wskaźnika De (tab. 4), które mogą przyjmować wartości od
0 do około 300.
Tab. 4. Przedziały wartości przewietrzania efektywnego (za: Błażejczyk 1975)
Wartość wskaźnika De
<15,1
15,1-30,0
30,1-60,0
60,1-90,0
90,1-120,0
120,1-150
>150

Ocena przewietrzania
Skrajnie słabe
Bardzo słabe
Słabe
Dostateczne
Dość silne
Silne
Bardzo silne
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2.2.3. Metody opracowania bonitacji klimatycznej z uwzględnieniem wymiany energii
Mapa topoklimatyczna wykonana została na podstawie metody zaproponowanej przez K. Błażejczyka
(2002, 2011). Jako materiał wejściowy wykorzystano Numeryczny Model Terenu o rozdzielczości 5 x 5 metrów,
a także dane dotyczące użytkowania terenu (na podstawie danych lidarowych). Użyta metoda pozwala
wyznaczyć współczynniki zmian, określone dla natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, albedo,
temperatury powietrza i prędkości wiatru. Współczynniki te opisują zmiany podstawowych elementów
meteorologicznych, notowanych w różnych rodzajach środowiska geograficznego i w różnych typach
użytkowania terenu, w stosunku do warunków na standardowej stacji meteorologicznej (Błażejczyk, 2002).
Uzupełnieniem informacji o klimacie lokalnym mogą być jego specyficzne cechy, takie jak: przygruntowe
inwersje temperatury powietrza, mgły radiacyjne, zanieczyszczenie powietrza, energia pochodzenia
antropogenicznego, zawartość fitoncydów w powietrzu. Na podstawie badań bilansu cieplnego powierzchni
czynnej można określić stosunek ciepła utajonego (ewaporacyjny strumień ciepła E) do ciepła jawnego
(konwekcyjny strumień ciepła C) (Paszyński i in. 1999, Błażejczyk 2002) (ryc. 2).

Ryc. 2. Schemat wykonania mapy topoklimatycznej (za: Błażejczyk 2002)
Klasyfikacja topoklimatyczna składa się z trzech poziomów: grup, typów i klas topoklimatu. Wartości
całkowitego promieniowania słonecznego i względne wartości albedo pozwalają wydzielić następujące grupy
topoklimatów:
A – topoklimaty o zmniejszonym (w stosunku do warunków standardowych) dopływie całkowitego
promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i przeciętnych wartościach promieniowania odbitego
od podłoża;
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B – topoklimaty o zmniejszonym (w stosunku do warunków standardowych) dopływie całkowitego
promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i zwiększonych wartościach promieniowania odbitego
od podłoża;
C – topoklimaty o przeciętnym dopływie całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej
i przeciętnych wartościach promieniowania odbitego od podłoża;
D – topoklimaty o przeciętnym dopływie całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej
i zwiększonych wartościach promieniowania odbitego od podłoża;
E – topoklimaty o zwiększonym (w stosunku do warunków standardowych) dopływie całkowitego
promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i przeciętnych wartościach promieniowania odbitego
od podłoża;
F – topoklimaty o zwiększonym (w stosunku do warunków standardowych) dopływie całkowitego
promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i zwiększonych wartościach promieniowania odbitego
od podłoża.
Bazując na lokalnych warunkach termicznych i wietrznych w grupie topoklimatów wydzielono ich dziewięć
typów:
1.1. – chłodny (o średniej temperaturze powietrza niższej niż w warunkach standardowych) i zaciszny
(o średniej prędkości wiatru mniejszej niż w warunkach standardowych);
1.2. – chłodny i umiarkowanie wietrzny (o prędkościach wiatru zbliżonych do warunków standardowych);
1.3. – chłodny i wietrzny (o prędkościach wiatru większych niż w warunkach standardowych);
2.1. – umiarkowanie ciepły (o średniej temperaturze powietrza zbliżonej do warunków standardowych)
i zaciszny;
2.2. – umiarkowanie ciepły i umiarkowanie wietrzny;
2.3. – umiarkowanie ciepły i wietrzny;
3.1. – ciepły (o średniej temperaturze powietrza wyższej niż w warunkach standardowych) i zaciszny;
3.2. – ciepły i umiarkowanie wietrzny;
3.3. – ciepły i wietrzny.
Klasy topoklimatu ukazują pewne przeciętne lub zwiększone predyspozycje do występowania na danym
terenie pewnych cech mikroklimatu. Wyróżniono pięć takich właściwości: inwersje temperatury powietrza,
mgły radiacyjne, zanieczyszczenie powietrza, ciepło antropogeniczne, fitoncydy. Dodatkowo na poziomie klasy
topoklimatu uzyskujemy informację o przewadze strumieni ciepła ewaporacyjnego (E) lub konwekcyjnego (C).
Tak więc pełny zapis cyfrowy jednostek topoklimatów obejmuje osiem znaków, na przykład: A1.100000E
oznacza grupę A (o topoklimat o zmniejszonym (w stosunku do warunków standardowych) dopływie
całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i przeciętnych wartościach promieniowania
odbitego od podłoża), typ 1.1 (chłodny (o średniej temperaturze powietrza niższej niż w warunkach
standardowych) i zaciszny (o średniej prędkości wiatru mniejszej niż w warunkach standardowych),
w którym nie występuje żadna lokalna cecha klimatu, a w bilansie cieplnym przeważa ewaporacja.

2.3. Zarys budowy geologicznej obszaru i typologii gleb
W podłożu wschodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego występuje górnokredowo-paleoceński
kompleks morskich osadów wapienno-krzemionkowych. Na opokach, niekiedy marglistych, zalega – liczący
zwykle kilkadziesiąt metrów miąższości – pokład paleoceńskiej gezy. Przykrywają go osady czwartorzędowe. Ich
dolną część stanowi plejstoceńska seria glacigenicznych utworów zlodowaceń południowooraz środkowopolskich, składająca się głównie z glin zwałowych i piasków fluwioglacjalnych. Zwieńczeniem serii
czwartorzędowej, jest kilkunastometrowa pokrywa lessów z ostatniego zlodowacenia (Butrym i in. 1980;
Harasimiuk, Henkiel 1982, Henkiel, Danel 2008).
Less jest utworem zdecydowanie przeważającym na powierzchni Płaskowyżu Nałęczowskiego. Jedynie
w dnach dolin rzecznych zalegają holoceńskie mułki i piaski rzeczne, natomiast w dnach większych, suchych
dolin mułkowate deluwia, jako produkty erozji gleb użytkowanych rolniczo (Maruszczak 1961). Pokrywa
lessowa zajmuje także, niemal w całości, wydzielone obszary badawcze. Jedynie w dnie doliny Konopniczanki

14 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

zalegają mułki i piaski rzeczne, na krótkim odcinku zatorfione, zaś w dnach suchych dolin Górek Czechowskich
i Lipnika, na stosunkowo cienkiej w tych miejscach pokrywie lessowej, występują wspomniane produkty erozji
gleb nalessowych, czyli deluwia (ryc. 3).

Ryc. 3. Położenie obiektów badań na tle rozmieszczenia utworów powierzchniowych na terenie Lublina –
fragment Mapy geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Lublin, A – utwory powierzchniowe
(Malinowski, Mojski 1978). Oznaczenia na mapie: nH – namuły (holocen), tH – torfy (holocen), fH –
mułki, piaski i żwiry rzeczne (holocen), ze – eluwia glin zwałowych, d – piaski i gliny deluwialne, zw –
iły, gliny, piaski zwietrzelinowe, lB – lessy (plejstocen), lpB – lessy piaszczyste i gliniaste (plejstocen),
fB – mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne (plejstocen), dB – piaski i gliny deluwialne (plejstocen), Pg1 –
gezy, opoki i piaskowce glaukonitowe (paleogen), fPe - Iły, mułki i piaski rzeczne (plejstocen), fgP –
piaski żwiry wodnolodowcowe (plejstocen), woKm2 – wapienie i opoki (kreda górna)
Akumulacja pokrywy lessowej zakończyła się 15-13 tys. lat temu. W holocenie pod lasem grądowym
wykształciły się gleby płowe o profilu: A-Et-Bt1-Bt2-BC-C-Ck (Turski, Słowińska-Jurkiewicz 1994), określane
jako pseudobielicowe lub brunatne wyługowane i zaliczane do gleb brunatnoziemnych (ryc. 4).
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Ryc. 4. Mapa glebowo-rolnicza Lublina – fragment Mapy glebowo-rolniczej województwa lubelskiego,
1:100 000, red. Popiołek (1990) IUNG w Puławach
Objaśnienia:
I. KOMPLEKSY ROLNICZEJ PRZYDATNOŚCI GLEB
1. Kompleksy gleb ornych: 1-kompleks pszenny bardzo dobry, 2-kompleks pszenny dobry, 3-kompleks
pszenny wadliwy, 4-kompleks żytni bardzo dobry (pszenno-żytni), 6-kompleks żytni słaby.
2. Kompleksy trwałych użytków zielonych: 2z-użytki zielone średnie.
II. INNE ELEMENTY TREŚCI
Ls-lasy, Tz-tereny zabudowane (o zabudowie zwartej) i tereny osiedlowe, W-wody.
III. TYPY I PODTYPY GLEB
/bez znaku/-Gleby o niewykształconym profilu, A-Gleby bielicowe i pseudobielicowe, B-Gleby brunatne
właściwe, Bw-Gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, AB-Gleby bielicowo-brunatne, D-Czarne
ziemie właściwe, E-Gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe, F-Mady, M-Gleby mułowcowe, R-Rędziny o
słabo wykształconym profilu, Tn-Gleby torfowo (torfy niskie).
IV. RODZAJE I GATUNKI GLEB
p-piaski, pl-piaski luźne, ps-piaski słabogliniaste, pgmp-piaski gliniaste mocne pylaste, g-gliny, płz-pyły
zwykłe, ls-lessy i utwory lessowate, s-rędziny średnie, w-skała wapienna.

16 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Zaliczenie gleb płowych do rzędu brunatnoziemnych wynikło z podobieństwa budowy profilu częściowo
zerodowanej gleby płowej do profilu gleby brunatnej, mimo różnych cech fizykochemicznych, związanych
z odmienną genezą (Maruszczak, Uziak 1978). W najnowszej systematyce gleb Polski wyróżniono rząd gleb
płowoziemnych, jako jednostkę najwyższej rangi systematycznej (Marcinek, Komisarek 2011). W badanych
obiektach, z wyjątkiem dna doliny Konopniczanki, prawdopodobnie występują niemal wyłącznie gleby
genetycznie płowoziemne o budowie współczesnego profilu, zależnej przede wszystkim od kierunku
oraz intensywności procesów erozyjno-akumulacyjnych (vide Żuraw i in. 2014).

2.4. Cechy rzeźby lessowej
Północna i zachodnia część Lublina położona jest na Płaskowyżu Nałęczowskim, którego ukształtowanie
powierzchni jest typowe dla obszarów z miąższymi pokrywami lessowymi. Falistą powierzchnię płaskowyżu
lessowego urozmaicają różnorodne formy dolinne, zwykle tworzące rozgałęzione systemy. Skutkuje to
znacznym rozczłonkowaniem stoków o wypukło-wklęsłym kształcie. Lublin jest jedynym dużym miastem
w Polsce o takim typie rzeźby terenu.
Typ rzeźby lessowej, jakkolwiek charakteryzuje się wymienionymi wyżej cechami wspólnymi, nie jest
całkiem jednorodny. Różnicują go deniwelacje, nachylenia stoków oraz stopień rozcięcia suchymi, młodymi
formami dolinnymi różnego typu i różnej rangi. Według Maruszczaka (1961; 1973) głównym czynnikiem
różnicującym rzeźbę lessową są wysokości względne – deniwelacje między dnami dolin a powierzchnią
wierzchowinową: małe (do 30 m), średnie 30-60 m) lub duże (50-120 m). Na tej podstawie autor ten wydzielił
trzy charakterystyczne zespoły rzeźby lessowej, zaliczone przez Rodzika i in. (2008) odpowiednio
do poszczególnych, wyróżnionych podtypów rzeźby lessowej: denudacyjnego, erozyjno-denudacyjnego
oraz erozyjnego.
Podtyp denudacyjny, o małych deniwelacjach, małej gęstości sieci dolinnej, z licznymi zagłębieniami
bezodpływowymi, występuje w środkowej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, w strefie wododziałowej Bystrej
i Ciemięgi. W części zachodniej, odwadnianej przez Bystrą przeważa podtyp erozyjny o dużych deniwelacjach,
z siecią suchych dolin, dodatkowo rozciętej gęstą siecią wąwozów. W części wschodniej Płaskowyżu, przeważa
podtyp pośredni, erozyjno-denudacyjny, adekwatny do średnich deniwelacji między dnami dolin rzecznych,
a powierzchnią wierzchowinową.
W Lublinie dna dolin leżą na wysokości 170-180 m n.p.m., natomiast wierzchowiny położone są na ogół
na wysokości 200-230 m n.p.m. Wyjątkowo nisko, zwykle poniżej 200 m n.p.m., położona jest natomiast
powierzchnia wierzchowinowa pasa wzdłuż doliny Bystrzycy (ryc. 1). Obszar położony w granicach
2
administracyjnych Lublina charakteryzuje się dużą gęstością suchych dolin (ok. 2,5 km/km ), powstałych
po akumulacji lessu, u schyłku ostatniego glacjału w okresie 13-10 tys. lat temu, w warunkach wahnięć klimatu.
W holocenie ich zbocza utrwalił las grądowy, zaś jego wykarczowanie i rolnicze użytkowanie terenu
doprowadziło do powstania nielicznych wąwozów, głównie o genezie drogowej (Maruszczak 1961; 1973;
Rodzoś i in. 2006).

2.5. Uwarunkowania klimatyczne
Klimat Lublina można określić jako typ klimatu umiarkowanego, przejściowego między klimatem
oceanicznym a kontynentalnym. W porównaniu z innymi obszarami Polski Lubelszczyzna cechuje się
największym (obok Podlasia) kontynentalizmem termicznym, związanym ze względnie wysokimi temperaturami
lata oraz dużym kontynentalizmem opadowym. Przejawem tego są: stosunkowo wczesne daty występowania
przymrozków, długa wiosna, duża częstość pogody mroźnej oraz duża różnica między opadami lata i zimy, duża
liczba dni pogodnych, zwłaszcza latem. Wg Koźmińskiego i Michalskiej (2005) środkową i wschodnią
Lubelszczyzną cechują największe wartości usłonecznienia rzeczywistego w Polsce (powyżej 1600 godzin
ze Słońcem) i najmniejsze ich zmienności (ryc. 5).
Zgodnie z regionalizacją klimatyczną B.M. Kaszewskiego (2008) Lublin leży w Regionie IV – zachodniej
części Wyżyny Lubelskiej (ryc. 6). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi tu 7,4-7,6°C (ryc. 7), okres
wegetacyjny trwa 212-216 dni, zaś suma roczna opadu atmosferycznego jest stosunkowo zróżnicowana:
od poniżej 550 mm w okolicy Lublina do ok. 600 mm na południu regionu (ryc. 8).
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Ryc. 5. Regiony usłonecznienia w Polsce (za: Koźmiński, Michalska, 2005)
Ryc. 6. Regiony klimatyczne Lubelszczyzny wg Kaszewskiego (2008)

Ryc. 7. Średnia temperatura powietrza na Lubelszczyźnie (1951-2000) wg Kaszewskiego (2008)
Ryc. 8. Sumy roczne opadu atmosferycznego (1951-2000) wg Kaszewskiego (2008)
Najczęściej nad Lublinem występuje cyrkulacja z sektora zachodniego (kierunki SW, W, NW),
którego udział wynosi ponad 39%. Przejawem tego jest przewaga wiatru z sektora zachodniego (SW, W, NW),
którego łączny udział wynosi ponad 46%. Najmniejszą częstość występowania wykazuje wiatr z sektora
północno-wschodniego (N, NE, E) – 24%. Udział cisz atmosferycznych (C) wynosi ok. 7%. Średnia roczna
prędkość wiatru w Lublinie nie jest duża i wynosi 2,5 m/s. Istotną cechą warunków anemometrycznych jest
stosunkowo rzadkie występowanie wiatrów bardzo silnych. W przebiegu rocznym największą prędkość notuje
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się w okresie chłodnym (XI-IV) z maksimum w styczniu. W okresie ciepłym (V-X) najmniejsza prędkość
występuje w lipcu i sierpniu.
Średnia temperatura powietrza w Lublinie w latach 1981-2015 wyniosła 8,8°C. W przebiegu wieloletnim
temperatury powietrza widoczny jest trend wzrostowy, który wynosi ok. 0,5°C na 10 lat. W przebiegu rocznym
najchłodniejszym miesiącem najczęściej był styczeń, ze średnią temperaturą wynoszącą -1,9°C,
zaś najcieplejszym – przeważnie lipiec z temperaturą 19,7°C. W przypadku absolutnych rocznych maksimów
termicznych zakres ich zmienności wynosił od -29,2°C do 35,8°C.
W Lublinie w latach 1981-2015 średnia roczna suma opadów wyniosła 528,3 mm. Najmniejsza suma
roczna (304,1 mm) wystąpiła w roku 1982, a największa (800,9 mm) w roku 2001. Przebieg wieloletni opadów
charakteryzuje się niewielkim trendem rosnącym tj. ok 3,0 mm na rok. Średni roczny przebieg opadów
atmosferycznych charakteryzuje minimum w lutym (25,5 mm) i maksimum w lipcu (78,9 mm). Od maja
do września średnie miesięczne sumy opadu przekraczały 50 mm. W tym okresie spada ok. 60% rocznej sumy
opadu.
Średnia liczba dni z opadem ≥1,0 mm wyniosła 95. Najmniejsza była w październiku – 6,3 dnia,
a największa w lipcu – 9,5 dnia. Średnia liczba dni z opadem ≥10,0 mm, a więc opadem co najmniej
umiarkowanym, wyniosła 12. Najwięcej dni z opadem ≥10,0 mm wystąpiło w lipcu, średnio 2,4 dnia, najmniej
w styczniu i lutym, kiedy opad o takiej wysokości występuje średnio co 10 lat. Średnia liczba dni z opadem
≥30 mm, tj. dni z opadem silnym, wyniosła 1,1. W przebiegu rocznym dni z opadem ≥30 mm wystąpiły
w okresie od kwietnia do listopada, z maksimum w lipcu (średnio 0,4 dnia). Najwyższy opad dobowy wystąpił
we wrześniu – 61,6 mm. Maksymalne opady dobowe ≥50,0 mm wystąpiły także w czerwcu i lipcu, a ≥40,0 mm
także w maju i sierpniu.
W Lublinie potencjalny okres występowania pokrywy śnieżnej, czyli okres między skrajnymi datami
pojawienia się jej i zaniku, to 190 dni. Najdłuższy taki okres wystąpił w sezonie 2002/2003 i wynosił 180 dni.
Pokrywa śnieżna występuje w 7 miesiącach roku, od października do kwietnia. Średnia liczba dni z pokrywą
śnieżną w Lublinie wyniosła 64 i zmieniała się od 16 w sezonie 2014/2015 do 134 w sezonie 1995/1996.
W analizowanym okresie wystąpił spadkowy trend liczby dni z pokrywą śnieżną.
W Lublinie, tak jak we wszystkich aglomeracjach występuje zjawisko Miejskiej Wyspy Ciepła (MWC).
Przyczyną jest zwiększone pochłanianie energii słonecznej przez sztuczne powierzchnie, zmniejszone straty
ciepła wynikające z małego udziału powierzchni pokrytych roślinnością oraz antropogeniczne źródła ciepła
na terenach zabudowanych i przemysłowych. Najczęściej przyjmowaną miarą MWC jest różnica pomiędzy
najniższą dobową temperaturą powietrza w mieście i na terenie pozamiejskim. Jak wykazały badania między
centrum miasta (Plac Litewski) i obszarem niezurbanizowanym (Radawiec) różnica ta wynosi średnio 1,2-1,3°C,
z maksimum w lipcu 1,9°C.

2.6. Historia użytkowania terenu
Wytworzone z lessów, stosunkowo żyzne gleby płowe, były w okolicach Lublina wykorzystywane rolniczo
już w okresie prehistorycznym, zwłaszcza w neolicie przez kulturę pucharów lejkowatych. Następny etap
intensywnego zasiedlenia nastąpił we wczesnym średniowieczu (Nogaj-Chachaj 2004). Kolejne
zagospodarowanie rolnicze tych ziem w okresie przedpiastowskim (VI-IX w. n.e.) wiąże się z powstaniem stałej
sieci osadniczej z grodem w Lublinie, którego rozwój nastąpił w okresie piastowskim (XI-XIV w.) (Rozwałka
1997).
Maruszczak (1988) wskazuje jednak na „opóźnienie” rozwoju gospodarczego obszaru historycznego
województwa lubelskiego w stosunku do reszty kraju. W roku 1000 użytki rolne oraz tereny osadnicze,
komunikacyjne i nieużytki zajmowały w nim jedynie 6,5-9,0% powierzchni, podczas gdy w regionie krakowskim
aż 30%. Można przyjąć jednak, że najbliższe okolice Lublina odznaczały się zaludnieniem porównywalnym
do okolic Krakowa, podobnie jak struktura użytkowania ziemi (Sochacka 1987). Stosowanie dwupolówki
nie sprzyjało wtedy utworzeniu się stałej granicy leśno-polnej oraz ograniczało erozję gleb (Maruszczak 1988).
Od XIII w. do I połowy XIV w. obecna Lubelszczyzna była areną licznych najazdów: Mongołów, Rusinów,
Litwinów i Jaćwingów, jednak okolice Lublina były stosunkowo gęsto zaludnione. W okresie jagiellońskim
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rozwój społeczno-gospodarczy okolic Lublina nabiera przyspieszenia w wyniku zmian politycznych,
czego wyrazem jest utworzenie w 1474 roku województwa lubelskiego (Sochacka 1987).
Późnośredniowieczna kolonizacja na prawie niemieckim powoduje karczunek lasów na większą skalę.
Wprowadzenie trójpolówki i rozwój wielkiej własności ziemskiej przyczyniły się do utrwalenia granicy polnoleśnej i natężenia erozji gleb (Maruszczak 1988). Pod koniec okresu piastowskiego użytki rolne w okolicy Lublina
mogły więc już obejmować ok. 50% areału, podobnie jak tereny zalesione. Większość obszaru była własnością
królewską, łącznie z Lublinem, przedmieściem Czwartek oraz wsiami: Sławin, Czechów, Jakubowice (później
Jakubowice Murowane), Wrotków i Zemborzyce (Sochacka 1987). Motycz i Sławin były dzierżawione
przez Firlejów od 1313 r., zaś Wrotków (od 1325), Czechów (od 1369) i Jakubowice Murowane (od 1388)
przez Tarnowskich. Wieś Zemborzyce powstała w 1364 r. na prawie magdeburskim w lesie pod Lublinem
na „surowym korzeniu”, co świadczy o istnienie dużego i zawartego kompleksu leśnego przylegającego
do miasta od południa. W XV i XVI w. wsie pod Lublinem podlegały w większości staroście lubelskiemu i były
uposażeniem miasta i zamku królewskiego. Wieś Ponikwoda pod koniec XVI w. stała się własnością rady miasta
(Sochacka 1987). Użytki rolne w okolicach Lublina stanowiły wówczas ok. 60% , a lasy poniżej 40% areału
(Maruszczak 1988).
W ciągu XV-XVIII w. teren rozciągający się na południo-zachód od miasta zagospodarowały zakony osiadłe
w Lublinie, tworząc tu liczne folwarki. Jurydyki klasztorne funkcjonowały do końca XVIII w., a w późniejszym
czasie dały nazwy majątkom i wsiom: Rury Brygidkowskie, Wizytkowskie, Świętego Ducha, Jezuickie,
Bonifraterskie, które są już zaznaczone na najstarszych mapach topograficznych (Sochacka 1987). Zdaniem
Maruszczaka (1988) intensywne użytkowanie rolnicze gleb nalessowych w okresie feudalnym spowodowało
przyśpieszoną erozję gleb, zapisaną w redukcji ich profilu oraz w rozwoju nowych form rzeźby, jak wysokie
miedze i wąwozy drogowe.
Na przełomie XVIII i XIX wieku nastąpiło przyspieszenie w zagospodarowaniu rolniczym zlewni suchych
dolin Lublina i wyraźne wylesienie terenu. Użytki rolne zajmowały już ponad 90% areału a lasy poniżej 10%.
Spowodowane to zostało nie tylko dynamicznym wzrostem ludności w Lublinie, ale przede wszystkim
ożywieniem gospodarczym oraz intensyfikacją produkcji rolniczej związaną z wprowadzeniem płodozmianu
oraz upraw roślin okopowych, jak: ziemniaki oraz buraki cukrowe i pastewne (Maruszczak 1988). W XIX
i XX wieku nastąpiło niemal całkowite wylesienie zlewni suchych dolin, powstały też liczne wysokie miedze
i wąwozy drogowe. Prawie nie ma natomiast w okolicy Lublina typowych wąwozów dolinnych, co wskazuje,
że inicjalne formy erozyjne w dnach dolin były prawdopodobnie szybko niwelowane (Janicki, Rodzik 2014).
Zagospodarowanie rolnicze zlewni suchych dolin kontynuowano aż do lat 70 XX w. Użytkowanie rolnicze
w warunkach postępującej mechanizacji rolnictwa spowodowało dalsze przyspieszenie erozji gleb. W miejscach
predysponowanych do erozji powierzchnia stoku obniżała się w tempie kilku milimetrów rocznie (Ziemnicki
1960). Na garbach terenu oraz wypukłych stokach nastąpiła redukcja profili nalessowych gleb płowych.
Powstała mozaika gleb erodowanych o różnym stopniu „ogłowienia” profilu, zaś w zagłębieniach i dnach
suchych dolin depozycja materiału glebowego doprowadziła do powstania gleb deluwialnych (Turski i in. 1991).
Stopniowe ograniczanie funkcji rolniczych na rzecz nowych osiedli mieszkaniowych wiązało się
ze zmianami administracyjnych granic Lublina, dokonanych w 1915 i 1931 r. oraz kilkakrotnie po II wojnie
światowej. Nastąpiła ekspansja granic miasta, której przyczyną był szybki wzrost liczny mieszkańców,
jednak udział lasów i użytków rolnych w 1980 r. łącznie wynosił ok. 50%. Po 1989 roku nastąpił dalszy spadek
użytków rolnych na rzecz osiedli miejskich (Kociuba 2007).

2.7. Cechy hydrograficzne obszaru i badanych obiektów
Omawiany teren zalicza się do subregionu hydrograficznego II D i charakteryzuje się cechami typowymi
dla całego regionu II (Michalczyk, Wilgat 1998). Spękane podłoże skalne oraz przepuszczalne utwory
powierzchniowe sprawiają, że sieć rzeczna jest rzadka, a wody gruntowe zalegają głęboko. W lessach nie ma
poziomów wodonośnych, zaś pierwszy poziom wód gruntowych, zwykle zawieszony, występuje w utworach
podlessowych. Główny poziom wodonośny znajduje się w zalegającym w podłożu górnokredowo-paleoceńskim
kompleksie skał krzemionkowo-węglanowych i nawiązuje do den dolin rzecznych. Są to wody podziemne typu
szczelinowego lub szczelinowo-warstwowego. Pod względem hydrochemicznym są to wody dwujonowe
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(HCO3-Ca), przy czym wody podlessowe uważa się za trzyjonowe (HCO 3-Ca-Mg). W omawianych obiektach
nie ma naturalnych wypływów tych wód w postaci źródeł, nie występują niemal żadne stałe wody
powierzchniowe.
Cechą wspólną mezoregionów Wyżyny Lubelskiej, których fragmenty zajmuje teren Lublina, jest mała
gęstość sieci rzecznej, związana z dużą przepuszczalnością spękanego podłoża skalnego i utworów
pokrywowych. Lublin ma jednak pod tym względem wyjątkowe położenie, gdyż centralna część jego terenu leży
u zbiegu dolin trzech rzek (ryc. 1). Największa z nich, Bystrzyca jest rzeką III rzędu i dopływem Wieprza,
3
prowadzącym przy ujściu ok. 5 m /s wody. Pozostałe to dopływy Bystrzycy: prawostronna Czerniejówka
i lewostronna Czechówka, które są stosunkowo małymi strumieniami, prowadzącymi odpowiednio:
3
0,6 i 0,2 m /s wody (Michalczyk i Wilgat 1998).
Doliny rzeczne wcięte są w węglanowo-krzemionkowe skały podłoża: górnokredowe opoki i margle,
zwieńczone gezami paleocenu. Erozyjne dna dolin znajdują się do 30 m (w przypadku doliny Bystrzycy)
poniżej den współczesnych, położonych na wysokości 170-180 m n.p.m. Doliny rzeczne są częściowo
wypełnione luźnymi osadami preglacjalnymi i interglacjalnymi oraz osadami glacigenicznymi starszych
zlodowaceń plejstoceńskich do zlodowacenia Odry włącznie (Butrym i in. 1980; Harasimiuk, Henkiel 1982).
Te kopalne doliny są drogami migracji wód głębinowych.
Uwarunkowania geologiczne sprawiają, że wszystkie omawiane obiekty cechuje znaczna zasobność wód
głębinowych oraz ubóstwo, niemal brak wód powierzchniowych. Pod tym względem badane obiekty wykazują
jednak pewne zróżnicowanie.
Najbardziej „suchym” obiektem są Górki Czechowskie. Układ suchych dolin zapewnia dobrą organizację
spływu powierzchniowego zarówno wód roztopowych jak i opadowych podczas deszczów ulewnych. W związku
z tym nie występują na tym terenie nawet okresowye zbiorniki wodne. Obszar ten charakteryzuje się średnią
przepuszczalnością podłoża, w walnej dolinie może być ona nawet dobra z powodu wychodni gez. Tylko
niewielkie fragmenty na obrzeżach mają przepuszczalność słabą lub zróżnicowaną, związaną przede wszystkim
z zabudową. Głębokość do wody wynosi od kilku metrów w dolnym odcinku doliny walnej, do >20 m
na wierzchowinie w strefie wododziałowej (ryc. 9).
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Ryc. 9. Mapa hydrograficzna Górek Czechowskich – fragment Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000, arkusz
Lublin (Tumialis 2007)
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Ryc. 10. Mapa hydrograficzna Lipnika – fragment Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000, arkusz Lublin
(Tumialis 2007) – objaśnienia pod ryc. 9
Nieco lepsze warunki zachowania wody na powierzchni ma obiekt Lipnik. Wprawdzie, podobnie jak
w Górkach Czechowskich, przeważa średnia przepuszczalność podłoża, jednak na obrzeżach obiektu,
w wierzchowinowej strefie wododziałowej, znaczny obszar zajmują utwory o przepuszczalności określonej
jako słaba. Poza tym, mniejszy spadek dna doliny sprawia, że łatwo może dojść do zablokowania linii spływu
powierzchniowego. Możliwe jest lokalne przegrodzenie dna doliny przez stożki deluwialne, akumulowane
u wylotów niecek zboczowych. Prawdopodobnie taka jest geneza trzech zagłębień, wypełnionych okresowo
lub epizodycznie wodą, położonych w dnie lewego ramienia doliny powyżej wylotów największych niecek
zboczowych. Niewykluczone, że w latach wilgotnych obecność wody związana jest z podniesieniem poziomu
wód gruntowych, gdyż zalegają tu one stosunkowo płytko (ryc. 10). W suchych generalnie latach 2018 (latem
i jesienią) i 2019 (wiosną i latem) w zagłębieniach tym nie stagnowała woda.
Obiekt Zimne Doły jest ze wszystkich najbardziej zróżnicowany, także pod względem hydrograficznym.
Zróżnicowane są głębokości do wód gruntowych, zwłaszcza na prawym zboczu głównej doliny, gdzie między
ulicami Wojciechowska i Nałęczowską głębokość do wody na odcinku 200 m wzrasta od <2 m do >20 m.
Przepuszczalność podłoża jest w Zimnych Dołach przeważnie średnia, także w dnie głównej doliny. Tylko
miejscami, na wierzchowinie w części południowej obszaru jest słaba, zaś na obrzeżach, w strefie miejskiej
zabudowy, przepuszczalność jest zróżnicowana (ryc. 11).

23 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Dolina Konopniczanki jest doliną rzeczną, jednakże koryto strumienia, które zostało przekształcone
w rów melioracyjny, jest przeważnie suche. Oprócz obfitych spływów powierzchniowych, roztopowych
lub deszczowych, może prowadzić stale wodę podczas wyjątkowo mokrych lat. Zwykle niewielki strumień,
zasilany przez kilka źródełek w Kozubszczyźnie i Konopnicy, dopływa do granicy Lublina, gdzie zasila sztuczne
sadzawki pod lewym zboczem doliny poza terenem opracowania. Poniżej, aż do ul. Lipniak, dno doliny jest
zwykle podmokłe, z kilkoma rozlewiskami z otwartym lustrem wody. Jest to efekt zablokowania odpływu
przez stożki proluwialne, zwłaszcza przez rozległy stożek u wylotu prawostronnego wąwozu Lipniak. Latem
i jesienią 2018 r. w rozlewiskach nie stwierdzono otwartego lustra wody. Stosunkowo krótko natomiast
utrzymywała się tam woda wiosną (w maju) 2019 roku

Ryc. 11. Mapa hydrograficzna Zimnych Dołów – fragment Mapy hydrograficznej Polski 1:50 000, arkusz
Bełżyce (Zadrożna 2007) – objaśnienia pod ryc. 9

2.8. Stosunki wysokościowe i główne rysy rzeźby
Ukształtowanie powierzchni badanych obiektów jest charakterystyczne dla pośredniego podtypu
erozyjno-denudacyjnego rzeźby lessowej. Obejmują one jednak formy dolinne różnej rangi, zwykle
o kierunkach uwarunkowanych strukturą skalnego podłoża (Harasimiuk, Henkiel 1982). Różne jest także
położenie wysokościowe poszczególnych obiektów. Najwyżej położone są Zimne Doły – cechują je najwyższe
wskaźniki stosunków wysokościowych (tab. 5). Także skrajna deniwelacja, znacznie przekraczająca 50 m, jest
w Zimnych Dołach największa, jednakże punkty o skrajnych wysokościach dzieli kilkukilometrowa odległość,
podobnie jak w Górkach Czechowskich. Najniżej położony jest natomiast Lipnik, w którym skrajna deniwelacja
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nie przekracza 30 m. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia procesów erozyjnych, gdyż takie stosunki
wysokościowe praktycznie wykluczają rozwój wąwozów.
Tab. 5. Położenie wysokościowe obiektów badań
Wskaźnik

Obiekty badawcze
Górki Czechowskie Lipnik Zimne Doły

Wysokość maksymalna [m n.p.m.]

226,2

191,4

235,8

Wysokość minimalna [m n.p.m.]

176,2

163,8

179,5

Wysokość średnia [m n.p.m.]

204,3

182,2

207,0

Skrajna deniwelacja [m]

50,0

27,6

56,3

2

Ryc. 12. Wysokościowy model terenu Górek Czechowskich na podstawie danych LiDaR (24 pkt/m )
Obiekt Górki Czechowskie obejmuje przeważającą część różnokierunkowego, rozległego systemu suchych
dolin erozyjno-denudacyjnych, składającego się z dwóch głównych dolin, łączących się w uchodzącą do doliny
Czechówki dolinę walną o asymetrycznych zboczach i rozległym (250-300 m), płaskim dnie z obwałowaną
strzelnicą, położoną w odcinku wylotowym (zał. 1). Powierzchnia opracowania rozciąga się wzdłuż prawej
doliny o kierunku NNW-SSE i doliny walnej o przebiegu NNE-SSW. Do tego ciągu dolinnego z każdej strony
uchodzi po kilka dolinek o profilu nieckowatym. Zbocza tego systemu urozmaicone są, zwłaszcza w górnym
odcinku, płytkimi i krótkimi (100-200 m) nieckami ablacyjnymi. Poza tym, dna dwóch dolinek, urozmaicających
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stosunkowo strome lewe zbocze doliny walnej, rozcinają wąwozy. Jeden z nich, o długości ok. 0,5 km tworzy
typowy system z kilkoma odgałęzieniami bocznymi do 100 m. Teren badań obejmuje także kilka, podobnie
krótkich rozcięć skarpy doliny Czechówki (ryc. 12). Wszystkie stoki, poza zboczami wąwozów, mają przeważnie
profil wypukło-wklęsły, co jest typowe dla rzeźby lessowej i świadczy o pewnej jej dojrzałości.
Z kolei Lipnik jest niedużą, stosunkowo głęboką i wąską, doliną erozyjno-denudacyjną, składającą się
z dwóch, łukowato wygiętych ramion, łączących się w dolinę walną, uchodzącą do doliny Bystrzycy (ryc. 13).
W układzie dolinnym wyróżniają się dwa kierunki. Główny z nich, NW-SE, prostopadły do doliny Bystrzycy, jest
kierunkiem doliny walnej, dolnego i środkowego odcinka lewego ramienia oraz górnego odcinka ramienia
prawego. Kierunek przeciwstawny, SW-NE, przyjmuje górny odcinek ramienia lewego oraz dolny odcinek
ramienia prawego. Zbocza dolin urozmaicone są przez liczne, stosunkowo krótkie, głębokie i szerokie formy
nieckowate oraz owalne garby między nimi. Ten naturalny, złożony system dolinny zaburzają nieco wysokie
miedze (skarpy uprawowe) ograniczające terasy rolne na zboczach dolin (zał. 2).

2

Ryc. 13. Wysokościowy model terenu Lipnika na podstawie danych LiDaR (24 pkt/m )
Zupełnie inny charakter ma obiekt Zimne Doły, zajmujący dolny odcinek systemu doliny Konopniczanki,
uchodzącej do doliny Czechówki, o cechach doliny rzecznej, jednak zwykle pozbawionej stałego odpływu
na prezentowanym odcinku. Jest to obiekt najmniej zwarty, gdyż obejmuje dno doliny walnej i jej prawe zbocze
oraz dolny odcinek zbocza lewego na znacznej długości niemal 5 km (zał. 3). Zbocza doliny Konopniczanki
oraz przyległą do nich wierzchowinę, rozcina tu kilka suchych, stosunkowo głębokich i wąskich dolinek
o kilkusetmetrowej długości i zboczach uromaiconych wysokimi miedzami. W przebiegu doliny walnej dominuje
kierunek SW-NE, jednak dwa półkilometrowe odcinki przyybierają kierunek S-N, podobnie, jak niektóre dłuższe
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(>0,5 km) doliny boczne (ryc. 14). Z kolei krótsze dolinki boczne są zwykle prostopadłe do doliny walnej.
Niektóre z dolin bocznych rozcięte są wąwozami, wśród nich znajduje się najdłuższy (800 m) w Lublinie wąwóz
Lipniak (Rodzik 2014, Żuraw i in. 2014).

2

Ryc. 14. Wysokościowy model terenu Zimnych Dołów na podstawie danych LiDaR (24 pkt/m )

2.9. Deniwelacje terenu
Dla wszystkich badanych obiektów obliczono deniwelacje (różnice wysokości) w polach 1-hektarowych,
w kwadratach 100 x 100 m. Przedział deniwelacji najniższych, 0-5 m, największy udział ma w Lipniku,
gdzie zajmuje on 1/3 powierzchni tego obiektu (ryc. 15). Jest to odzwierciedleniem dużego udziału powierzchni
wierzchowinowych w tym obiekcie. Duży jest w nim także udział deniwelacji w przedziałach 5-10 m
oraz 10-15 m, co wpływa na stosunkowo niską wartość średnią 8,3 m.
Najniższą średnią deniwelacją (7,4 m) cechują się jednak Górki Czechowskie, na co wpływ ma
zdecydowana przewaga klasy 5-10 m. Jest to wynikiem obecności w obrębie powierzchni wierzchowinowych
licznych, rozległych niecek denudacyjnych i stosunkowo płytkich dolinek nieckowatych. Zdecydowanie
najwyższą średnią deniwelacją (10,8 m) cechują się natomiast Zimne Doły, co jest skutkiem najmniejszego
udziału deniwelacji najniższych i największego – najwyższych (tab. 6). Wynika to z usytuowania obiektu wzdłuż
stosunkowo głębokiej doliny Konopniczanki o stromych zboczach.
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Ryc. 15. Deniwelacje terenu dla 1-hektarowych pól w badanych obiektach

Tab. 6. Udział klas deniwelacji obliczonych dla 1-hektarowych pól w badanych obiektach
Deniwelacje [m]

Udział w powierzchni obiektów [%]
Górki Czechowskie Lipnik Zimne Doły

0-5

27,2

33,7

13,6

5-10

55,6

29,1

33,6

10-15

12,2

26,7

30,7

15-20

5,0

8,1

18,0

20-25

0,0

2,3

3,8

25-30

0,0

0,0

0,3

Średnia deniwelacja

7,4 m

8,3 m

10,8 m

W obiekcie Górki Czechowskie największe deniwelacje, wynoszące 15-20 m, występują wzdłuż lewego
zbocza doliny walnej, podkreślając jej asymetrię. Podobne wartościami deniwelacji charakteryzuje się dolinka
boczna, rozcięta małym wąwozem oraz skarpa doliny Czechówki (ryc. 16). Mniejsze deniwelacje, wynoszące
zwykle 10-15 m, występują w obrębie dolinki rozciętej stosunkowo dużym, rozgałęzionym wąwozem, jednym
z największych w Lublinie. Takie deniwelacje świadczą o niezbyt dużej głębokości wąwozu, która wynosi
przeważnie kilka metrów między jego dnem, a górną krawędzią.
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Ryc. 16. Deniwelacje terenu w obiekcie Górki Czechowskie w kwadratach 1-hektarowych pól
W najniżej położonym obiekcie Lipnik największe deniwelacje, 20-25 m, występują po lewej stronie wylotu
doliny walnej do doliny Bystrzycy, w obrębie sterasowanego zbocza tej doliny rzecznej. Także stosunkowo
wysokie wartości, 15-20 m, osiąga ten element w dolnych odcinkach dolin: lewego, głównego ramienia
oraz doliny walnej. Na pozostałych odcinkach dolin przeważają deniwelacje 10-15 m. Zwarta powierzchnia
deniwelacji 5-10 m charakterystyczna jest natomiast dla rozległych, nieckowatych, górnych odcinków dolin
erozyjno- denudacyjnych – stosunkowo płytkich i rozległych form, którymi rozpoczynają się obydwa ramiona
głównych form dolinnych (ryc. 17).
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Ryc. 17. Deniwelacje terenu w obiekcie Lipnik w kwadratach 1-hektarowych pól
W obiekcie Zimne Doły największe deniwelacje, 20-25 m, a nawet >25 m, towarzyszą prawemu zboczu
doliny Konopniczanki. Podobne wysokości względne charakterystyczne są dla dolnych odcinków dolinek
bocznych, zwłaszcza tych rozciętych wąwozami (ryc. 18). Mimo znacznego rozczłonkowania powierzchni tego
obiektu wyróżnia się stosunkowo zwarte pole o deniwelacjach 5-10 m w obszarze położonym po lewej stronie
doliny walnej. M.in. jest to przyczyną, że ten przedział wysokości względnych zajmuje aż 1/3 powierzchni tego
mocno zróżnicowanego obiektu. Wyjątkowo mały natomiast, w porównaniu z innymi obiektami, bo tylko
niespełna 14-procentowy (tab. 6, ryc. 15), jest udział deniwelacji 0-5 m, gdyż obiekt Zimne Doły nie obejmuje
większych powierzchni wierzchowinowych.
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Ryc. 18. Deniwelacje terenu w obiekcie Zimne Doły w kwadratach 1-hektarowych pól

2.10. Nachylenia terenu
Największy udział w powierzchni badanych obiektów ma klasa nachyleń 2-5°, mimo że obejmuje tylko
przedział 3-stopniowy (ryc. 19). Jest ona związana z nachyleniem skłonów wierzchowiny lessowej oraz zboczy
rozległych niecek denudacyjnych. Powszechna obecność tych form w Górkach Czechowskich sprawia,
że omawiana klasa nachyleń znacznie przekracza 40% udziału w jego powierzchni. Duży udział ma ta klasa
nachyleń także w powierzchni obiektu Lipnik, zaś najmniejszy udział, nieco przekraczający 30%, wykazuje ta
klasa nachyleń w obiekcie Zimne Doły. Stosunkowo wyrównany (ok. 20%) we wszystkich obiektach jest udział
klasy o najmniejszych nachyleniach 0-2°. Świadczy to przede wszystkim o braku rozległych, zupełnie płaskich
powierzchni wierzchowinowych. Na taki udział wpływa także wąski, zaledwie dwustopniowy przedział nachyleń
oraz duża, 1x1 m dokładność zobrazowania przestrzennego, odzwierciedlająca nawet niskie miedze i bruzdy.
Przyjęcie większej jednostki spowodowałoby jednak zatarcie obrazu teras rolnych. Bardzo wyrównany
i stosunkowo duży (ok. 30%) jest udział klasy nachyleń 5-10°, odpowiadającej nachyleniom zboczy suchych
dolin erozyjno-denudacyjnych.
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Ryc. 19. Udział klas nachyleń w powierzchni badanych obiektów

Ryc. 20. Rozmieszczenie klas nachyleń w obiekcie Górki Czechowskie
Najbardziej „płaskim” obiektem, wyróżniającym się zdecydowanie najmniejszym średnim nachyleniem
terenu, wynoszącym 5,5°, są Górki Czechowskie, co jest konsekwencją największego udziału nachyleń
najmniejszych i najmniejszego – największych. Odwrotna sytuacja występuje w Zimnych Dołach, które cechują
się największym średnim nachyleniem, wynoszącym 7,2° (tab. 7). Ta cecha urzeźbienia koresponduje tu bardzo
wyraźnie z wielkością deniwelacji (patrz ryc. 15).
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Tab. 7. Udział klas nachyleń terenu w badanych obiektach
Nachylenie [°]

Udział w powierzchni obiektu [%]
Górki Czechowskie Lipnik Zimne Doły

0-2

20,5

18,7

18,9

2-5

43,0

36,5

32,2

5-10

25,1

25,2

25,8

10-15

5,7

10,2

12,1

15-20

2,2

4,6

5,3

>20

3,5

4,8

5,8

Średnie nachylenie

5,5°

6,5°

7,2°

Z kolei w Górkach Czechowskich nie wszędzie największym deniwelacjom towarzyszą największe
nachylenia. Istotna rozbieżność występuje zwłaszcza w obrębie systemu wąwozowego, rozcinającego jedną
z lewostronnych dolinek uchodzących do doliny walnej (por. ryc. 16), gdzie zbocza stosunkowo płytkiego
wąwozu mają nachylenia >20° (ryc. 20). Podobna sytuacja ma miejsce w obrębie wałów strzelnicy. Poza tym,
największe nachylenia towarzyszą zboczom (zwłaszcza lewemu) doliny walnej, skarpie doliny Czechówki
oraz występują na zboczach niedużych wąwozów rozcinających te formy. Niewielki jest natomiast udział
nachyleń 15-20° (ryc. 19, tab. 7).
W Lipniku do stosunkowo dużego udziału nachyleń >20° przyczynia się występowanie licznych skarp
rolnych, czyli wysokich miedz. Ta klasa nachyleń, wraz z klasą 15-20°, występuje na stromych odcinkach zboczy
dolin. Na niektórych odcinkach występuje z nią przemiennie klasa 10-15°. Zbocza niecek denudacyjnych mają tu
wyjątkowo duże, jak na tę formę rzeźby, nachylenia 5-10° (ryc. 21).

Ryc. 21. Rozmieszczenie klas nachyleń w obiekcie Lipnik
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W Zimnych Dołach największymi nachyleniami, >20°, wyróżniają się zbocza wąwozów. Ta klasa nachyleń
występuje także na zboczach doliny Konopniczanki, zwłaszcza na zboczu prawym (ryc. 22). Zbocza tej doliny są
także, podobnie jak w Lipniku, zróżnicowane pod względem nachyleń, gdyż stosunkowo duże powierzchnie
zajmują na nich także przedziały: 15-20° oraz 10-15°.

Ryc. 22. Rozmieszczenie klas nachyleń w obiekcie Zimne Doły

2.11. Ekspozycja stoków
Jest to istotny element urzeźbienia terenu dla określenia wielkości insolacji. Większy jest kąt padania
promieni słonecznych na stoki o ekspozycji z sektora południowego, niż na stoki przeciwlegle. Dlatego stoki
o wystawie S i sąsiednie otrzymują najwięcej energii i uważane są za ciepłe, natomiast stoki o wystawie N
lub zbliżone za zimne. Na mapach, obrazujących ekspozycję stoków, zastosowano więc „energetyczną” skalę
barw od „ciepłych” – czerwonych, do „zimnych” – niebieskich (ryc. 23, 24 i 26).
W Górkach Czechowskich przeważają stoki o ekspozycji ciepłej: S i SW, najmniejszy jest natomiast udział
stoków o ekspozycji N i NW, a więc zimnych (tab. 8). Przeciwstawna sytuacja panuje w Zimnych Dołach,
gdyż największą powierzchnię zajmują tam stoki zimne: N i NW, zaś najmniejszą – stoki ciepłe: SW, S i SE.
Z kolei w Lipniku udział stoków zimnych i ciepłych jest stosunkowo zrównoważony, co wynika z przebiegu
głównych dolin.

34 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Ryc. 23. Rozkład ekspozycji stoków Górek Czechowskich

Tab. 8. Udział stoków określonej ekspozycji w powierzchni badanych obiektów
Ekspozycja

Udział w powierzchni obiektu [%]
Górki Czechowskie Lipnik Zimne Doły

N

10,0

15,8

20,0

NE

13,0

14,0

13,4

E

13,8

10,2

10,5

SE

11,7

13,2

9,1

S

14,5

13,6

8,7

SW

14,6

14,7

7,6

W

12,8

8,4

11,6

NW

9,5

9,9

19,1
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Ryc. 24. Rozkład ekspozycji stoków Lipnika

Ryc. 25. Orientacja stoków w obrębie badanych obiektów
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Rozkład orientacji stoków w obrębie poszczególnych, analizowanych obiektów zależny jest od przebiegu
głównych dolin, gdyż rozciąga się w kierunku do nich niemal dokładnie prostopadłym. W przypadku Górek
Czechowskich przeważający kierunek głównych ciągu dolin ma przebieg NNW-SSE, zaś orientacja stoków
przebiega w kierunku zbliżonym do SW-NE. W Lipniku przeważa kierunek głównych dolin WNW-ESE,
zaś orientacja stoków przebiega w kierunku SSW-NNE. Z kolei w Zimnych Dołach walna dolina Konopniczanki
ma na przeważającym odcinku kierunek WSW-ENE, zaś orientacja stoków przebiega w kierunku NNW-SSE
(ryc. 25).

Ryc. 26. Rozkład ekspozycji stoków Zimnych Dołów

2.12. Insolacja
Na podstawie danych z tab. 3 wyznaczono powierzchnie o odpowiednich klasach nachyleń (ryc. 27-29).
Stwierdzono, że największy udział względnych wartości bezpośredniego promieniowania słonecznego w trzech
analizowanych obiektach przypada na trzy klasy w przedziale od 100 do 115% (tab. 9, ryc. 30). Największym,
bo blisko 92% udziałem tych wartości charakteryzuje się teren obejmujący Górki Czechowskie, najmniejszym
zaś (ok. 82%) teren Lipnika.
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Ryc. 27. Rozmieszczenie klas bezpośredniego promieniowania słonecznego w obiekcie Górki Czechowskie
Spośród wyróżnionych 10 klas największy udział względnych wartości bezpośredniego promieniowania
słonecznego przypada na klasę 100-105%. Największy, bo blisko 52-procentowy udział tych wartości jest
na terenie obejmującym Zimne Doły, najmniejszy zaś (ok. 43%) na terenie Lipnika. Zimne Doły cechują się blisko
12% udziałem terenów o wartościach promieniowania słonecznego poniżej 100%. Z kolei Lipnik ma największy
udział terenów o wartościach promieniowania powyżej 115%.
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Ryc. 28. Rozmieszczenie klas bezpośredniego promieniowania słonecznego w obiekcie Lipnik

Tab. 9. Udział powierzchni w wybranych obiektach (w %) w przedziałach wartości bezpośredniego
promieniowania słonecznego
Przedziały
(w %)
Górki Czechowskie
Lipnik
Zimne Doły
<90
0,24
0,15
0,48
90-95
0,14
0,26
0,37
95-100
3,79
8,06
11,07
100-105
44,25
42,72
51,59
105-110
33,43
26,31
19,23
110-115
14,23
13,06
11,93
115-120
1,21
3,06
1,76
120-125
1,17
2,98
1,64
125-130
1,22
3,12
1,50
>130
0,34
0,28
0,44
Suma w%
100.00
100.00
100.00
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Ryc. 29. Rozmieszczenie klas bezpośredniego promieniowania słonecznego w obiekcie Zimne Doły
55%
50%

Procent powierzchni

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
<90

90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120 120-125 125-130 >130

Nasłonecznienie [stopnie]
Górki Czechowskie

Lipnik

Zimne Doły

Ryc. 30. Udział powierzchni (w %) w przedziałach promieniowania w badanych obiektach
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2.13. Warunki przewietrzania
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na przewietrzanie miasta i poszczególnych dzielnic są z jednej
strony uwarunkowania wynikające z prędkości i kierunku wiatru, z drugiej zaś ze struktury przestrzennej
zabudowy. Jak wcześniej wspomniano w Lublinie przeważa wiatr z sektora południowo-zachodniego (S, SW W),
a kierunek dolin głównych rzek (Bystrzycy o kierunku SW-NE, Czechówki o kierunku W-E i Czerniejówki
o kierunku S-N sprzyja generalnie dobremu przewietrzaniu miasta. O przewietrzaniu poszczególnych dzielnic
Lublina decyduje struktura zabudowy miasta, która w sposób znaczący modyfikuje strumienie napływających
mas powietrza, ale także szczególnie w zachodniej części miasta ukształtowanie powierzchni,
w tym przede wszystkim liczne suche doliny (Kaszewski i in., 2014). Suche doliny stanowią swego rodzaju tunele
aerodynamiczne, co powoduje, że rozkład kierunków wiatru wiejącego nad danym terenem ulega takiej
modyfikacji, że przeważają w nim kierunki zgodne z kierunkiem przebiegu doliny. Jednocześnie prędkość wiatru
zmniejsza się wraz z głębokością doliny.

Ryc. 31. Położenie przekrojów przez „wąwozy” w Górkach Czechowskich do analizy przewietrzania
W dolinach Górek Czechowskich, przy prędkości wiatru 2 m/s (ryc. 34), w trzech profilach na 12 (ryc. 31)
stwierdzono niedostateczne przewietrzanie (D), wynikające z ukierunkowania dolin oraz ich cech
morfometrycznych (tab. 10). Dotyczy to w dwóch przypadkach górnych części systemu dolinnego (profile: 16 i
11), ale także części środkowej (profil 8). W większości analizowanych profili wiatr o prędkości 3 m/s (ryc. 35)
stwarza dostateczne warunki przewietrzania (De). Jak wykazały badania terenowe, w przypadku profilu 7 u
wylotu doliny walnej, ze względu na duży stopień ingerencji człowieka w tym terenie (dwupoziomowy węzeł
komunikacyjny), uzyskany obraz przewietrzania doliny w tym miejscu raczej nie odpowiada rzeczywistości.
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Tab. 10. Wybrane parametry analizowanych profili i wartości D oraz De w zależności od prędkości wiatru
w obiekcie Górki Czechowskie
Nr
Rozwartość
Szerokość
Głębokość
De
przekroju
krawędzi (d)
dna doliny
doliny (h) w
D
m/s
wm
(b) w m
m
2
3
4
5
6
7

112

63

2

35,8

71,6

107,4

8

106

33

6

13,4

26,8

40,2

9

363

34

11

30,0

60,0

90,0

10

353

27

12

27,4

54,8

82,2

119,6

11

185

27

15,5

10,4

20,8

31,2

41,6

12

157

30

5

26,4

52,8

79,2

105,6

13

118

13

4

26,6

53,2

79,8

106,4

14

143

40

3,5

31,9

63,8

95,7

15

203

26

10

18,1

36,2

54,3

72,4

16

90

13

7

11,2

22,4

33,6

44,8

17

327

14

14

22,4

44,8

67,2

89,6

18

160

19

5

28,5

57,0

85,5

53,6

67,0

52,0

62,4

56,0

57,2

De15,1-30,0 – kolor czerwony – bardzo słabe warunki przewietrzania
30,1-60,0 – kolor pomarańczowy – słabe warunki przewietrzania
60,1-90,0 – kolor zielony – dostateczne warunki przewietrzania
90,1-120,0 – kolor niebieski – dość dobre warunki przewietrzania
W obiekcie Lipnik w trzech profilach na cztery (ryc. 32) występują wartości D świadczące
o niedostatecznym przewietrzaniu terenu (tab. 11). Wartości De, pokazujące dostateczne warunki
przewietrzania, występują przy prędkościach wiatru o kierunku prostopadłym do profilu od 4 m/s (u wylotu) do
6 m/s w górnym jej odcinku.
Tab. 11. Wybrane parametry analizowanych profili i wartości D oraz De w zależności od prędkości wiatru
w obiekcie Lipnik
Nr
Rozwartość
Szerokość dna
Głębokość
D
De
przekroju
krawędzi (d)
doliny (b) w m
doliny (h) w m
m/s
wm
2
3
4
5
6
19

131

30

16

10,1

20,2

30,3

40,4

50,5

20

127

29

8

12,9

25,8

38,7

51,6

64,5

21

91

17

8

9,6

19,2

28,8

38,4

48,0

22

200

16

11

16,9

33,8

50,7

67,6

60,6

57,6

De15,1-30,0 – kolor czerwony – bardzo słabe warunki przewietrzania
30,1-60,0 – kolor pomarańczowy – słabe warunki przewietrzania
60,1-90,0 – kolor zielony – dostateczne warunki przewietrzania
90,1-120,0 – kolor niebieski – dość dobre warunki przewietrzania
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Ryc. 32. Wybrane przekroje przez „wąwozy” w Lipniku
W obiekcie Zimne Doły w czterech profilach na 6 stwierdzono wartości D poniżej 15, co świadczy
o niedostatecznym przewietrzaniu (tab. 12). Dopiero przy prędkości 5 m/s występują w nich dostateczne
warunki przewietrzania (De). Najlepsze warunki przewietrzania już przy prędkości wiatru 3 m/s występują
w środkowym odcinku doliny.
Tab. 12. Wybrane parametry analizowanych profili i wartości D oraz De w zależności od prędkości wiatru
w obiekcie Zimne Doły
Nr
Rozwartość
Szerokość
Głębokość
D
De
przekroju
krawędzi (d) w m dna doliny (b)
doliny (h) w
m/s
wm
m
2
3
4
5
1
183
70
11
12,0
24,0
36,0
48,0
60,0
2

362

61

19

16,4

32,8

49,2

65,6

3

232

64

14,5

12,5

25,0

37,5

50,0

4

622

53

22

27,7

55,4

83,1

110,8

5

157

73

9

11,9

23,8

35,7

47,6

59,5

6

220

37

15

12,6

25,2

37,8

50,4

63,0

62,5

De15,1-30,0 – kolor czerwony – bardzo słabe warunki przewietrzania
30,1-60,0 – kolor pomarańczowy – słabe warunki przewietrzania
60,1-90,0 – kolor zielony – dostateczne warunki przewietrzania
90,1-120,0 – kolor niebieski – dość dobre warunki przewietrzania
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Ryc. 33. Wybrane przekroje przez „wąwozy” w Zimnych Dołach
Obszary zurbanizowane, w których znajduje się szereg źródeł zanieczyszczeń (komunikacja, przemysł,
emisja zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych itp.) powinny mieć sprawnie funkcjonujące systemy
przewietrzania, od których zależy zdrowie mieszkańców miasta i komfort ich życia, ściśle uzależnione od jakości
powietrza, które do nich dociera. W tej roli doskonale sprawdzają się tereny zielone, tzw. kliny przewietrzające,
które wyraźnie poprawiają jakość powietrza. Obszary takie, pozbawione zabudowy, są ostoją dla zwierząt
i roślin, a dodatkowo mogą pełnić funkcje rekreacyjne. Powietrze przemieszczające się nad takimi fragmentami
miasta podlega ochłodzeniu, wzrasta jego wilgotność, a zawarte zanieczyszczenia ulegają rozcieńczeniu.
Przewietrzanie miasta uzależnione jest od prędkości i kierunku wiatru, od usytuowania na tle rzeźby
terenu, a z drugiej strony od układu urbanistycznego, który powinien uwzględniać wymienione wcześniej
czynniki. Przy planowaniu nowych inwestycji kluczowe powinno być zapewnienie optymalnych warunków
do przewietrzania osiedla mieszkaniowego oraz miasta. Osiedla mieszkaniowe składające się już z kilku
budynków wyraźnie modyfikują pole wiatru i powodują, iż jego kierunek i siła różnią się od obszarów
niezabudowanych lub z zabudową rozproszoną (Laskowski 1987, Flaga 2008).
Rodzaj zabudowy, wysokość budynków, ich ustawienie względem siebie powodują zwiększenie tarcia
na styku atmosfera – podłoże, co z kolei znacząco wpływa na kierunek i prędkość wiatru docierającego
do miasta z terenów niezurbanizowanych. Badania wykazują, iż prędkości wiatru w osiedlach na obrzeżach
miasta spada o 15-20% w stosunku do terenów niezabudowanych (Lewińska 2000; Bochenek, Klemm 2016).
W Lublinie głównie za przewietrzanie miasta odpowiada układ dolin rzecznych oraz suchych dolin
erozyjno-denudacyjnych (Kaszewski i in. 2014). Górki Czechowskie, które położone są w NW części miasta
stanowią bardzo ważny element tego systemu. Umożliwiają one dopływ powietrza z terenów
niezurbanizowanych do doliny Czechówki (W-E), a następnie do doliny Bystrzycy (SW-NE). Główne doliny
na terenie Górek Czechowskich mają bieg NNW-SSE. W związku z takim ułożeniem formy te stanowią dogodny
korytarz dla powierza napływającego do Lublina wraz z wiatrem najczęściej z sektora SW, W i NW (w sumie
46%). Wcześniejsze badania przewietrzania w dolinach Górek Czechowskich wykazały, iż jedynie w 3 z 12
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analizowanych profili występuje niewystarczające przewietrzanie (tab. 10). Są to dwa fragmenty górne i jeden
środkowy systemu dolin (ryc. 31). Stwierdzono również, iż już wiatr o prędkości 3 m/s w większości profili jest
wystarczający do dostatecznych warunków przewietrzania. Niestety, pewnego rodzaju barierę dla powietrza
spływającego grawitacyjnie z obszaru Górek Czechowskich do doliny Czechówki stanowi wiadukt drogowy
(al. Solidarności), który znajduje się na połączeniu tych dwóch korytarzy. Matzarakis i Mayer (1992) stwierdzają,
iż przeszkody znajdujące się w klinie przewietrzającym nie powinny przekraczać 10% jego szerokości.
Na podstawie wspomnianych wyżej wyników badań B. M. Kaszewskiego wykonano koncepcyjne mapy
przewietrzania efektywnego dolin (De) w wybranych profilach Górek Czechowskich. Modele wykonano
dla założonych prędkości wiatru o wartościach 2 m/s (ryc. 34) oraz 3 m/s (ryc. 35). Przyjęte prędkości wynikają
z faktu, iż średnia prędkość wiatru w Lublinie wynosi 2,5 m/s. Strzałki oznaczające kierunek przewietrzania
nad dolinami („wąwozami”) uwzględniają kierunek napływu wiatru o składowej W oraz rzeźbę terenu.

Ryc. 34. Model przewietrzania efektywnego dolin (De) w wybranych profilach Górek Czechowskich przy
prędkości wiatru 2 m/s
Przy prędkości wiatru od 3 m/s (ryc. 35) oraz kierunku z sektora północnego, Górki Czechowskie mają
istotne znaczenie w dostarczaniu niezanieczyszczonego powietrza do systemu przewietrzającego dużą część
miasta z racji swojej znaczącej powierzchni porośniętej roślinnością. Tereny biologicznie czynne dostarczają tlen
do atmosfery, a w wyniku fotosyntezy pobierają dwutlenek węgla. Znacząco redukują udział zanieczyszczeń, co
jest szczególnie istotne w świetle złej jakości powietrza w Polsce (Air quality…, 2018). Obszary zielone wyraźnie
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obniżają temperaturę powietrza w mieście i mogą wpływać na rozczłonkowanie „miejskiej wyspy ciepła”
(Fortuniak 2003, Gill i in. 2007, Bowler i in. 2010, Kaszewski 2017).

Ryc. 35. Model przewietrzania efektywnego dolin (De) w wybranych profilach Górek Czechowskich przy
prędkości wiatru 3 m/s
Badania prowadzone w Lublinie wykazały obniżenie średniej rocznej temperatury powietrza
na Pl. Litewskim względem Starego Miasta o 0,3 st. C. Różnice te były największe podczas bezchmurnych dni
(pogoda radiacyjna) oraz podczas fali upałów, kiedy różnice osiągały kilka stopni (Dobek 2012). Zjawisko to
należy tłumaczyć dużym udziałem zieleni (trawniki, drzewa) na Placu Litewskim w porównaniu ze zwartą
zabudową pozbawioną praktycznie roślinności na Starym Mieście. Tereny biologicznie czynne dodatkowo w
wyniku transpiracji podnoszą wilgotność powietrza. Naturalne podłoże umożliwia infiltrację wody i ułatwia jej
retencję. Jest wiec naturalnym regulatorem wilgotności powietrza. Roślinność wydziela substancje o działaniu
bakteriobójczym (fitoncydy) oraz jonizuje powietrze, co pozytywnie wpływa na zdrowie i psychikę człowieka.
Z drugiej strony należy również pamiętać o alergennym działaniu niektórych gatunków roślin (Błażejczyk i in.
2014).

2.14. Bonitacja topoklimatyczna
Warunki topoklimatyczne danego obszaru w dużym stopniu warunkowane są rzeźbą terenu oraz jego
użytkowaniem. Na obszarze obiektu Górki Czechowskie wydzielono 27 jednostek topoklimatycznych (zał. 4,
ryc. 36). Na zróżnicowanie to najsilniej wpływa urozmaicona rzeźba terenu oraz zróżnicowane użytkowanie
terenu – od powierzchni naturalnych po silnie przekształcone bądź wytworzone przez człowieka. W przypadku
grupy topoklimatów największą powierzchnię stanowią topoklimaty D (27,8%), o przeciętnym dopływie
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całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i zwiększonych wartościach promieniowania
odbitego od podłoża. Drugą pod względem powierzchni grupę (19,0%) stanowią topoklimaty F, o zwiększonym
(w stosunku do warunków standardowych) dopływie całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni
czynnej i zwiększonych wartościach promieniowania odbitego od podłoża. Należy zwrócić uwagę
na stosunkowo duży udział grupy E (12,0%), również o zwiększonym (w stosunku do warunków standardowych)
dopływie całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i przeciętnych wartościach
promieniowania odbitego od podłoża. Duży udział powierzchni o zwiększonym dopływie promieniowania
całkowitego do podłoża spowodowany jest przewagą ciepłych stoków, o ekspozycji S i SW na tym terenie.
Najczęściej występującym typem klimatu jest jednak 1.1., czyli chłodny (o średniej temperaturze powietrza
niższej niż w warunkach standardowych) i zaciszny (o średniej prędkości wiatru mniejszej niż w warunkach
standardowych).

Ryc. 36. Główne jednostki (grupy) topoklimatu w obiekcie Górki Czechowskie (objaśnienia wydzieleń w części
metodycznej – 2.2.3)
W obrębie Górek Czechowskich wyróżniono również klasy topoklimatu, które wskazują większe
lub przeciętne predyspozycje do wystąpienia specyficznych cech mikroklimatu. Są to w kolejności: inwersje
temperatury powietrza, mgły radiacyjne, zanieczyszczenie powietrza, ciepło antropogeniczne oraz możliwości
wydzielania fitoncydów. Na obszarze Górek Czechowskich dominuje ewaporacyjny strumień wymiany ciepła
między atmosferą a podłożem.
Na obszarze obiektu Lipnik wydzielono 21 jednostek topoklimatycznych (zał. 5, ryc. 37). W przypadku
grupy topoklimatów największą powierzchnię stanowią topoklimaty C (21,6%), czyli topoklimaty o przeciętnym
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dopływie całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i przeciętnych wartościach
promieniowania odbitego od podłoża oraz F (18,3%), czyli topoklimaty o zwiększonym (w stosunku
do warunków standardowych) dopływie całkowitego promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej
i zwiększonych wartościach promieniowania odbitego od podłoża. W przypadku typu topoklimatów dominuje
1.1, czyli chłodny (o średniej temperaturze powietrza niższej niż w warunkach standardowych) i zaciszny
(o średniej prędkości wiatru mniejszej niż w warunkach standardowych).
W obrębie wąwozu Lipnik wyróżniono klasy topoklimatu, które wskazują większe lub przeciętne
predyspozycje do wystąpienia specyficznych cech mikroklimatu. Są to: inwersje temperatury powietrza, mgły
radiacyjne, zanieczyszczenie powietrza, ciepło antropogeniczne oraz możliwości wydzielania fitoncydów.
Na analizowanym obszarze dominuje ewaporacyjny strumień wymiany ciepła między atmosferą a podłożem.

Ryc. 37. Główne jednostki (grupy) topoklimatu w obiekcie Lipnik (objaśnienia wydzieleń w części
metodycznej – 2.2.3)
W obiekcie Zimne Doły wydzielono 31 jednostek topoklimatycznych (zał. 6, ryc. 38), w których dominuje
grupa B, czyli topoklimaty o zmniejszonym (w stosunku do warunków standardowych) dopływie całkowitego
promieniowania słonecznego do powierzchni czynnej i zwiększonych wartościach promieniowania odbitego
od podłoża (31,2% powierzchni). Drugą pod względem powierzchni stanowi grupa topoklimatów A,
o zmniejszonym (w stosunku do warunków standardowych) dopływie całkowitego promieniowania
słonecznego do powierzchni czynnej i przeciętnych wartościach promieniowania odbitego od podłoża.
Zmniejszony dopływ promieniowania całkowitego do podłoża może być związany z największym udziałem
na tym terenie stoków o chłodnej ekspozycji (N, NW), a najmniejszym udziale stoków ciepłych (SE, S, SE).
Utrudniony dopływ promieniowania całkowitego do powierzchni bezpośrednio wpływa na fakt,
iż dominującymi typami topoklimatów są: 1.1., czyli chłodny (o średniej temperaturze powietrza niższej
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niż w warunkach standardowych) i zaciszny (o średniej prędkości wiatru mniejszej niż w warunkach
standardowych) oraz 1.3., chłodny i wietrzny (o prędkościach wiatru większych niż w warunkach
standardowych). W obydwu tych typach dominuje ewaporacyjny strumień wymiany ciepła między atmosferą
a podłożem. W mikroskali na terenie tym wyróżniono również klasy topoklimatu, które wskazują przeciętne
lub większe predyspozycje do wystąpienia specyficznych cech klimatu lokalnego. Są to: inwersje temperatury
powietrza, mgły radiacyjne, zanieczyszczenie powietrza, ciepło antropogeniczne oraz możliwości wydzielania
fitoncydów.

Ryc. 38. Główne jednostki (grupy) topoklimatu w obiekcie Zimne Doły (objaśnienia wydzieleń w części
metodycznej – 2.2.3)
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2.15. Użytkowanie
Użytkowanie terenu odzwierciedla ogólnie jego pokrycie. W badanych obiektach wydzielono
9 podstawowych klas użytkowania terenu (ryc. 39-41). W Górkach Czechowskich przeważa klasa upraw rolnych
i roślinności trawiastej, odzwierciedlającej pzrede wszystkim odłogowane tereny poligonu wojskowego.
Znaczny udział mają tu jednak tereny zabudowane (ryc. 39).

Ryc. 39. Użytkowanie terenu w obiekcie Górki Czechowskie
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Ryc. 40. Użytkowanie terenu w obiekcie Lipnik
W obiekcie Lipnik klasa upraw rolnych i roślinności trawiastej zajmuje aż ok. 90% powierzchni (ryc. 40).
Pod tym względem najbardziej jest zróżnicowany obiekt Zimne Doły, w którym, oprócz ww. klasy znaczne
powierzchnie zajmują uprawy trwałe (ogrody działkowe) i zabudowa, a także tereny zadrzewione
i komunikacyjne (ryc. 41).
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Ryc. 41. Użytkowanie terenu w obiekcie Zimne Doły

2.16. Potencjalne procesy erozyjne
Najczęściej występującym procesem erozyjnym o powszechnym występowaniu jest spłukiwanie.
W oparciu o formułę USLE, uwzględniającą m.in. nachylenie a zwłaszcza pokrycie (użytkowanie) terenu,
przedstawiono występowanie zagrożenia spłukiwaniem o różnym stopniu intensywności w badanych
obiektach (ryc. 42-44). Występuje ono praktycznie tylko w obrębie niewielkich powierzchni na polach
uprawnych położonych na stokach.
Na Górkach Czechowskich zagrożenie spłukiwaniem występuje na zboczach dolin w NW części obiektu
(ryc. 42). Praktycznie na 91% powierzchni brak jest takiego zagrożenia (słabe i bardzo słabe), natomiast istotne
(duże i bardzo duże) zagrożenie obejmuje niespełna 3% powierzchni obiektu (tab. 13).
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Ryc. 42. Zagrożenie spłukiwaniem z uwzględnieniem użytkowania terenu w obiekcie Górki Czechowskie wg
modelu USLE

Tab. 13. Natężenie potencjalnego spłukiwania w badanych obiektach wg formuły USLE

Obiekt
Powierzchnia
Bardzo słabe
Słabe
Umiarkowane
Średnie
Duże
Bardzo duże

Górki Czechowskie
[ha]
%
214,8
82,3
22,8
8,7
11,0
4,2
5,0
1,9
4,7
1,8
2,7
1,0

Lipnik
[ha]
42,2
6,1
3,5
1,8
2,1
1,4

%
73,9
10,7
6,1
3,2
3,6
2,5

Zimne Doły
[ha]
%
208,9
10,7
6,1
3,6
5,6
6,0

86,7
4,5
2,5
1,5
2,3
2,5
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Ryc. 43. Zagrożenie spłukiwaniem z uwzględnieniem użytkowania terenu w obiekcie Lipnik wg modelu USLE
W Lipniku, znaczny udział pól uprawnych, wpływa na spadek odsetka obszarów niezagrożonych
spłukiwaniem, wzrasta natomiast udział zagrożenia w stopniu średnim i umiarkowanym, a zwłaszcza dużym
i bardzo dużym – dwukrotnie w porównaniu z Górkami Czechowskimi. Jednak w stosunku do urzeźbienia
terenu zagrożenie spłukiwaniem nie jest duże, ponieważ najbardziej strome zbocza dolin nie są obecnie
użytkowane rolniczo (ryc. 43).
Zimne Doły, jako najbardziej zróżnicowany obiekt pod względem urzeźbienia i użytkowania terenu,
cechuje się także dużym zróżnicowaniem potencjalnej intensywności spłukiwania. Relatywnie dużą
powierzchnię, w stosunku do pozostałych dwóch obiektow, zajmują zarówno tereny zarówno o niskim
potencjale (91%), jak i wysokim (ok. 5%). Najbardziej zagrożone są tereny ogrodów działkowych położonych na
zboczach dolin (ryc. 44).
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Ryc. 44. Zagrożenie spłukiwaniem z uwzględnieniem użytkowania terenu w obiekcie Zimne Doły wg modelu
USLE

2.17. Erozja i akumulacja
Pod względem natężenia potencjalnych procesów erozyjno-akumulacyjnych obliczonych w formule
USPED, również największy udział ma klasa o najniższym zagrożeniu, jednak zwraca uwagę znaczny (10-20%)
udział klasy o zagrożeniu najwyższym (tab. 14). Towarzyszy jej, zajmująca znaczny obszar (6-11%), położona
zwykle u podnóża erodowanych stoków, klasa bardzo dużej akumulacji. W dnach dolin przeważa akumulacja
słaba (ryc. 45-47).
Spośród trzech obiektów, na Górkach Czechowskich natężenie potencjalnych procesów erozyjnoakumulacyjnych jest najbardziej wyrównane (tab. 14). Podobnie jak w przypadku spłukiwania, największe
natężenie tych procesów występuje na polach uprawnych położonych w górnej części zlewni.
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Akumulacja

Erozja

Ryc. 45. Rozmieszczenie potencjalnej erozji i akumulacji z uwzględnieniem użytkowania terenu w obiekcie
Górki Czechowskie wg modelu USPED
Tab. 14. Zagrożenie potencjalną erozją i akumulacją w badanych obiektach wg formuły USPED
Obiekt
Górki Czechowskie
Lipnik
Zimne Doły
Powierzchnia
[ha]
%
[ha]
%
[ha]
%
Bardzo duża
31,6
12,1
11,2
19,6
25,8
10,7
Duża
9,8
3,7
2,8
4,9
5,0
2,1
Średnia
4,5
1,7
1,4
2,4
2,8
1,2
Umiarkowana
5,4
2,1
1,8
3,1
4,2
1,7
Słaba
13,5
5,2
4,0
7,0
14,7
6,1
Bardzo słaba
134,4
51,5
19,5
34,1
131,2
54,4
Bardzo słaba
23,7
9,1
4,4
7,6
22,1
9,2
Słaba
9,6
3,7
2,9
5,1
11,9
4,9
Umiarkowana
3,1
1,2
1,2
2,1
3,4
1,4
Średnia
1,8
0,7
0,7
1,1
1,7
0,7
Duża
3,7
1,4
1,2
2,1
2,7
1,1
Bardzo duża
19,6
7,5
6,2
10,9
15,4
6,4
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Obiekt Lipnik ma najwyższy odsetek powierzchni charakteryzującej się zarówno bardzo dużą erozją
potencjalną, jak i bardzo dużą akumulacją (tab. 14). Pasowe, naprzemienne rozmieszczenie tych procesów na
polach uprawnych, położonych także w obrębie wierzchowin, wskazuje że na taki obraz, prawdopodobnie
zawyżający wyniki, mogła wpłynąć mikrorzeźba zaoranych pól (ryc. 46).

Ryc. 46. Rozmieszczenie potencjalnej erozji i akumulacji z uwzględnieniem użytkowania terenu w obiekcie
Lipnik wg modelu USPED
Powyższy wniosek znajduje potwierdzenie w wynikach potencjalnych procesów erozyjno-akumulacyjnych
w obiekcie Zimne Doły, w którym wskaźniki dużego zagrożenia są najniższe (tab. 14). Zimne Doły charakteryzują
się najniższym odsetkiem pól uprawnych, zaś zagrożenia erozją i akumulacją koncentrują się na terenie
ogrodów działkowych (ryc. 47).
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Ryc. 47. Rozmieszczenie potencjalnej erozji i akumulacji z uwzględnieniem użytkowania terenu w obiekcie
Zimne Doły wg modelu USPED

2.18. Geodynamiczne zagrożenia osuwiskowe
Ze względu na pionowo ukierunkowaną łupliwość oraz przepuszczalność less nie jest podatny na
osuwanie. Jednak mało stabilne strome stoki, zwłaszcza uformowane z materiału nasypowego i obciążone np.
budynkami mogą, przy nasyceniu wodą podczas ekstremalnych opadów, ulegać osuwaniu. Dominują jednak
stoki stabilne, odporne na osuwanie nawet podczas ekstremalnych opadów natomiast stoki niestabilne,
rzeczywiście zagrożone przy nasyceniu wodą zajmują tylko ok. 1% powierzchni badanych obiektów (tab. 15).
Na Górkach Czechowskich stoki niestabilne zajmują krawędzie wyrobisk oraz wąwozów w dolnej części
zlewni. Stosunkowo mało stabilne są natomiast sąsiadujące z nimi strome zbocza dolin (ryc. 48).
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Ryc. 48. Zagrożenie procesami osuwiskowymi przy różnej wysokości opadów w obiekcie Górki Czechowskie
Tab. 15. Zagrożenie procesami osuwiskowymi w badanych obiektach przy nasyceniu gruntu oraz progach
opadowych o różnej wysokości

Obiekt
Powierzchnia
Stoki niestabilne
<50 mm/dobę
50-100 mm/dobę
>100 mm/dobę
Stoki stabilne

Górki Czechowskie
[ha]
2,0
9,7
0,1
0,0
249,1

%
0,8
3,7
0,0
0,0
95,5

Lipnik
[ha]
%
0,7
5,7
0,1
0,0
50,7

1,2
9,9
0,1
0,0
88,8

Zimne Doły
[ha]
%
3,1
1,3
28,5 11,8
0,3
0,1
0,0
0,0
209,1 86,7
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W obiekcie Lipnik mało stabilne stoki stanowią znaczną (zajmującą około 10%) powierzchnię obszaru
opracowania (tab. 15). Wystepują one na stromych zboczach systemu dolinnego, urozmaiconych skarpami
rolnymi, zarówno w przypadku doliny walnej, dwóch głównych ramion, jak również rozcinających je dolinek
zboczowych (ryc. 49)

Ryc. 49. Zagrożenie procesami osuwiskowymi przy różnej wysokości opadów w obiekcie Lipnik
W Zimnych Dołach stoki mało stabilne, zajmujące zbocza doliny Konopniczanki i dolin bocznych, stanowią
jeszcze większy odsetek powierzchni (ok. 12%), niż w Lipniku (tab. 15). O ile jednak w Lipniku, z wyjątkiem skarp
rolnych, są to naturalne stoki lessowe, przekształcone tylko przez uprawę rolną, to w Zimnych Dołach mają one
często naruszoną strukturę gruntu przez plantowanie terenu (wykopy i nasypy) pod indywidualną zabudowę.
Zabudowa ta powoduje zwykle intensyfikację i ukierunkowanie spływu powierzchniowego i stanowi dodatkowe
obciążenie stoku (ryc. 50).
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Ryc. 50. Zagrożenie procesami osuwiskowymi przy różnej wysokości opadów w obiekcie Zimne Doły

2.20. Antropogeniczne zmiany rzeźby i gleb
Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu związane są z jego dawnym użytkowaniem rolniczym, wyrobiskami
poeksploatacyjnymi (m. in. na potrzeby cegielni), plantowaniem terenu pod zabudowę oraz robotami
drogowymi. W obrębie wszystkich badanych obiektów występują formy związane z ww. pracami
gospodarczymi, utworzone zarówno intencjonalnie, jak i nieintencjonalnie. Są to wyraźne formy rzeźby terenu
o genezie antropogenicznej, widoczne w terenie i w obrazie lidarowym i zaznaczone na mapach
geomorfologicznych (zał. 1-3). Oprócz nich występują zmiany rzeźby niewidoczne na pierwszy rzut oka,
obejmujące znaczne niekiedy powierzchnie, obniżone przez powierzchniową erozję gleb lub nadbudowane
przez akumulację materiału erodowanego. Są one skutkiem użytkowania rolniczego, zaś ich wielkość zależy
zwykle od czasu tego użytkowania.
Najdłuższym użytkowaniem rolniczym (częściowo do chwili obecnej) charakteryzuje się obiekt Lipnik,
będący, przynajmniej w znacznej części, w strefie oddziaływania średniowiecznego folwarku, mającego siedzibę
w pobliskich Jakubowicach Murowanych. Wstęgowy typowy dla epoki przedgeodezyjnej rozłóg pól wskazuje na
ich kilkusetletnie użytkowanie. Efektem jest silna (niekiedy całkowita) erozja gleby, zwłaszcza przy uprawie
wzdłużstokowej oraz sterasowanie stoków przy uprawie poprzecznostokowej.
W przypadku Zimnych Dołów użytkowanie rolnicze trwało znacznie krócej, z wyjątkiem terenu,
położonego w północno-zachodniej części obiektu, będącej w zasięgu oddziaływania majątku Sławin.
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Kilkusetletnie użytkowanie doprowadziło tam do całkowitej redukcji profili glebowych na stoku i niekiedy
nadbudowy (ryc. 51).

Ryc. 51. Profile glebowe na dawnej plantacji leszczyny na zboczu doliny Konopniczanki przy ul. Jaśminowej
(objaśnienia pod ryc. 58)
Profile glebowe wykonane wzdłuż stoku o współczesnym nachyleniu 5-8⁰ obrazują zmiany stoku, jakie
dokonały się w ciągu kilkuset lat (ryc. 52). Z położenia kopalnej gleby płowej w P1, nadbudowanej drugą glebą,
można domniemywać o dwuokresowym użytkowaniu rolniczym z długą (trwającą przynajmniej kilkaset,
a prawdopodobnie nawet kilka tysięcy lat) przerwą czasową.

Ryc. 52. Zmiany profilu lewego zbocza doliny Konopniczanki przy ul. Jaśminowej: 1 – współczesna
powierzchnia, 2 – dawna powierzchnia, 3 – profile glebowe (ryc. 51), 4 – położenie pierwotnej
powierzchni prawdopodobnie w neolicie
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Ponieważ teren Zimnych Dołów w dużym stopniu został objęty zabudową, więc znaczne zmiany rzeźby
terenu odzwierciedlają się w postaci powierzchni plantowanych, wykopów i nasypów. Zmiany rzeźby następują
tu także przy realizacji budowy dróg szybkiego ruchu. Liczne formy antropogeniczne, związane z budową dróg,
występują także na Górkach Czechowskich, zwłaszcza w zachodniej i północnej części obiektu.
Obiekt Górki Czechowskie charakteryzuje się relatywnie najmniejszym stopniem urzeźbienia, przez to
skutkującym mniejszym stopniem zerodowania gleby. Natomiast w jego dolnym odcinku, funkcjonującym przez
kilkadziesiąt lat jako poligon wojskowy, powierzchnię urozmaicają różne formy wykonane intencjonalnie:
zarówno stosunkowo płytkie, ćwiczebne okopy i transzeje, jak i rozległa, obwałowana strzelnica. Tylko
niewielkie powierzchnie nie zostały intencjonalnie naruszone. W obrębie jednej z nich o wielkości 1 ha, w celu
określenia antropogenicznego przekształcenia gleb pod wpływem stosunkowo krótkiego użytkowania
rolniczego, wykonano 25 sondowań profili glebowych w siatce o oczku 25 m (ryc. 53).

Ryc. 53. Rozmieszczenie profili sondowań gleby poligonu badawczego na Górkach Czechowskich na tle
współczesnej rzeźby powierzchni terenu
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Na tej podstawie określono współczesną pokrywę glebową (ryc. 54) i bilans denudacyjny
w poszczególnych profilach glebowych oraz w obrębie poligonu badawczego (ryc. 55). Posłużył on do
rekonstrukcji pierwotnej pokrywy glebowej (ryc. 56), a także ukształtowania powierzchni kartowanego
poligonu (ryc. 57).
Na współczesną miąższość gleby składa się zachowany profil glebowy, wraz z jego nadbudową deluwialną,
mierzony do spągu poziomu BC. W obrębie badanego poligonu gleba jest stosunkowo dobrze zachowana, zaś
jej miąższość jest zróżnicowana w stopniu stosunkowo małym, gdyż wynosi od 80 cm do nieco ponad 200 cm.
Generalnie miąższość zachowanej gleby (wraz z nadbudową deluwialną) rośnie nierównomiernie wraz ze
spadkiem terenu (ryc. 54).

Ryc. 54. Współczesna miąższość gleby poligonu badawczego na Górkach Czechowskich
W ponad połowie (13) z 25 analizowanych profili nie stwierdzono wyraźnych ubytków górnych poziomów
glebowych, ani ich deluwialnej nadbudowy, co można tłumaczyć sosunkowo niewielkim nachyleniem stoku (35⁰) oraz krótkotrwałym użytkowaniem rolniczym. Dla tych profili przyjęto zerowy bilans denudacyjny. Wyraźną
redukcję profilu stwierdzono w siedmiu punktach, z maksymalnym ubytkiem ok. 60 cm, zaś jego
kilkunastocentymetrową nadbudowę w pięciu punktach (ryc. 55). W bilansie denudacyjnym,
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odzwierciedlającym wielkość procesów, określanych jako erozja gleb, proces erozji przeważa nieznacznie nad
procesem akumulacji.
.

Ryc. 55. Bilans denudacyjny erozji gleb poligonu badawczego na Górkach Czechowskich
Na podstawie miąszości współczesnej gleby oraz wielkości redukcji lub nadbudowy profilu glebowego
zrekonstruowano pierwotną pokrywę glebową (ryc. 56). Jej miąższość była znacznie mniej zróżnicowana, niż
pokrywa współczesna, gdyż wahała się od ok. 115 do ok. 190 cm. Zróżnicowanie to jest wynikiem naturalnych
procesów przyrodniczych, związanych ze spływem wody z garbów stokowych oraz jej wzmożoną infiltracją,
warunkującą intensywność i głębokość procesów glebotwórczych. Poza tym, generalnie potwierdzona została
ogólna prawidłowość wzrostu miąższości gleby od wierzchowiny do podnóża stoku.
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Ryc. 56. Pierwotna miąższość gleby poligonu badawczego na Górkach Czechowskich
Na podstawie położenia współczesnej powierzchni topograficznej poligonu (ryc. 53) oraz jej zmian,
określonych wielkością redukcji lub nadbudowy pierwotnego profilu glebowego (ryc. 55), zrekonstruowano
pierwotną powierzchnię topograficzną (ryc. 57). W obrębie 1-hektarowego poligonu stwierdzono pierwotne
występowanie płytkich niecek stokowych oraz nieznacznych garbów między nimi. Zwykle powierzchnia garbów
została nieco obniżona, zaś niecki nieznacznie wypełnione w trakcie zabiegów uprawy roli. Wskutek
nieintencjonalnej planacji agrotechnicznej następuje wyrównywanie rzeźby terenu, zaś z drugiej strony
następuje jej urozmaicenie (również nieintencjonalne) antropogenicznymi formami, jak terasy rolne i skarpy na
wysokich miedzach (zał. 1-3).
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Ryc. 57. Pierwotna powierzchnia poligonu badawczego na Górkach Czechowskich
Po przekątnej poligonu wykonano przekrój niwelacyjno-glebowy, obrazujący 5 profili glebowych (ryc. 58),
na podstawie których dokonano oceny zmian rzeźby stoku wskutek użytkowania rolniczego (ryc. 59).
Przedstawione na przekroju profile glebowe obrazują skutki stosunkowo nieznacznej erozji gleb w obrębie
poligonu badawczego, bez skrajnych jej wartości. Określenia wielkości zmian profilu dokonano na podstawie
jego budowy, biorąc pod uwagę także jego położenie. Profile A1 oraz C3 określono jako nieerodowane, profil
B2 jako nieznacznie erodowany, natomiast w profilach D4 i E5 występuje niewielka akumulacja. W profilu D4
zwracają uwagę przewarstwienia lessu z okruchami zwietrzałej gezy (ryc. 58). Dowodzi to procesów
spełzywania w trakcie sedymentacji lessu oraz położenia stropu gezy w wyższej pozycji hipsometrycznej
w górnym odcinku przekroju.
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Ryc. 58. Profile glebowe w przekroju poligonu badawczego na Górkach Czechowskich: A + Ap – poziom ornopróchniczny wraz z inicjalnym poziomem próchnicznym, Et – poziom eluwialny, Bt1 – poziom iluwialny górny,
Bt2 – poziom iluwialny dolny, BC – poziom przejściowy, C – skała macierzysta (less odwapniony, Ck – less
węglanowy
Przekrój podłużny, poprowadzony po przekątnej poligonu wzdłuż największego spadku, nie odzwierciedla
maksymalnych zmian w obrębie poligonu badawczego. Został jednak wybrany ze względu na odwierciedlenie
podłużnego przekształcania stoku przez typowe następstwo procesów geomorfologicznych. Porównanie
dawnej i współczesnej powierzchni topograficznej wskazuje, że w górnym odcinku przekroju przeważa erozja,
w środkowym – transport, zaś w dolnym – akumulacja (ryc. 59).
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Ryc. 59. Zmiany profilu stoku w przekroju poligonu badawczego na Górkach Czechowskich: 1 – powierzchnia
współczesna, 2 – spąg gleby, 3 – granica odwapnienia lessu, 4 – powierzchnia pierwotna, 5 – profile
glebowe

2.21. Numeryczny model pokrycia terenu

2

Numeryczny model pokrycia terenu sporządzono na podstawie danych LiDaR (24 pkt/m ). Numeryczny
model pokrycia terenu różni się od modelu wysokościowego, w którym dokonano eliminacji pokrycia terenu
przez elementy uznawane za niestabilne, jak zabudowa, a zwłaszcza roślinność, w tym przede wszystkim
roślinność wysoka. W modelu pokrycia terenu elementy te są natomiast bardzo dobrze czytelne w skali
wysokościowej n.p.m. i można łatwo uzyskać informacje co do rodzaju zabudowy, sieci drogowej, a także
pokrycia roślinnością drzewiastą i krzewiastą. Dobrze zaznacza się w tym modelu rozłóg pól ograniczonych
miedzami. Bardzo dobrze widoczne jest zróżnicowanie pokrycia terenu zarówno w poszczególnych obiektach,
jak również między nimi (ryc. 60-62).
W pokryciu terenu Górek Czechowskich przeważają tereny z niską roślinnością, kwalifikowaną jako pola
uprawne i roślinność trawiasta. W północno-zachodniej części obiektu są to głównie pola uprawne, niekiedy
odłogowane. Rozłóg pól przedstawia się w postaci długich i stosunkowo wąskich działek, których długość osiąga
niekiedy 1 km i więcej, zaś szerokość wynosi zwykle kilkadziesiąt metrów. Działki przedzielają zadarnione
i zwykle zakrzaczone, a nawet zadrzewione miedze, mające niekiedy charakter dróg polnych. Północnozachodni skraj obiektu zajmuje niewielki las ze starodrzewem (ryc. 60).
W obrębie środkowej części obiektu przebiega droga szybkiego ruchu. Od południa wkracza tu,
stosunkowo wysoka zabudowa mieszkaniowa. Od północy natomiast jest to niska zabudowa jednorodzinna.
Miejsce starych zagród rolniczych zajmuje tu stopniowo zabudowa jednorodzinna na podmiejskich posesjach
(ryc. 60).
Poludniową część obiektu zajmują odłogi dawnego poligonu. Jest to teern opanowany głównie przez
ekspansywną nawłoć. Pojedynczo, niekiedy w zagęszczeniu, występują tu drzewa i krzewy. Niewysoka
roślinność leśna opanowała w większości system wąwozowy oraz system rozcięć krawędzi doliny Czechówki na
południowym skraju (ryc. 60).
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Ryc. 60. Numeryczny model pokrycia terenu w obiekcie Górki Czechowskie
W obiekcie Lipnik udział klasy „roślinność trawiasta i uprawy rolne” jest jeszcze bardziej dominujący. Pola
uprawne przeważają zwłaszcza wzdłuż półnono-wschodniej granicy obiektu, gdzie wyraźnie zaznacza się ich
układ wstęgowy, z falistym przebiegiem miedz. W części północno-zachodniej widocznych jest kilka
gospodarstw rolnych. Na odłogowanych zboczach systemu dolinnego wśród roślinności trawiastej występują
drzewa i krzewy, zaś u wylotu doliny widoczny jest stary sad orzechowy, usytuowany na intencjonalnie
wykonanych terasach (ryc. 61).
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Ryc. 61. Numeryczny model pokrycia terenu w obiekcie Lipnik
W obiekcie Zimne Doły udział klasy „roślinność trawiasta i uprawy rolne” nie sięga nawet 50%. Udział pól
uprawnych jest znikomy, w tej klasie dominują łąki zajmujące dno doliny Konopniczanki. Znaczną powierzchnię,
przekraczającą 20% powierzchni całego obiektu, zajmują uprawy trwałe. Do tej klasy zalicza się ogrody
działkowe, zajmujące fragmenty zboczy doliny Konopniczanki oraz dolinek bocznych, nawet rozciętych
wąwozami. Duży, znacznie przekraczający 20% powierzchni obiektu, jest udział terenów zabudowanych.
Przeważa zabudowa niska, jednorodzinna, usytuowana głównie na wierzchowinach oraz łagodnych zboczach,
ale wkraczająca także na zbocza stosunkowo strome (ryc. 62).
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Ryc. 62. Numeryczny model pokrycia terenu w obiekcie Zimne Doły
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3. Inwentaryzacja przyrody ożywionej
3.1. Obszar i cel badań przyrodniczych
Raport przedstawia wyniki badań prowadzonych w trzech suchych dolinach zwyczajowo nazywanych
wąwozami lessowymi, leżącymi w granicach miasta Lublina, w celu inwentaryzacji i waloryzacji elementów
środowiska przyrody ożywionej. Badaniami objęto systemy wąwozowe Zimne Doły, Górki Czechowskie i Lipnik.
Opracowanie obejmuje rozpoznanie jak i ocenę stanu środowiska, które jest niezwykle skomplikowane
i wymaga znajomości stanu komponentów środowiska biotycznego i abiotycznego. Ogromne bogactwo
gatunkowe wyklucza możliwość poznania wszystkich komponentów. Z tego powodu inwentaryzacja
i waloryzacja wartości przyrodniczych zostały zawężone do niektórych wybranych elementów traktowanych
jako wskaźniki dla funkcjonujących systemów przyrodniczych. Pod uwagę wzięto szczególnie rośliny naczyniowe
i tworzone przez nie zbiorowiska, wybrane grupy fauny, owady, ptaki i ssaki ze szczególnym uwzględnieniem
chomika europejskiego.
Badania prowadzono przez jeden rok. Rozpoczęły się w pierwszych dniach lipca 2018 roku i trwały do 30
czerwca 2019 r. Objęły one zarówno aspekt wczesnowiosenny, wiosenny, letni, jak i okres jesienny oraz
zimowy, które są również ważne w przypadku ptaków. Pozwoliło to na opracowanie w miarę pełnej listy
gatunków roślin i wybranych grup systematycznych zwierząt. Dzięki otrzymanym danym możliwe było
określenie stanu zachowania badanych stanowisk i ich znaczenia dla utrzymania badanej fauny, zróżnicowania
gatunkowego flory i występujących zbiorowisk roślinnych. Po przeprowadzeniu badań terenowych,
przystąpiono do prac kameralnych dotyczących oceny stanu środowiska oraz przedstawienia wskazań
umożliwiających zachowanie najcenniejszych fragmentów wąwozów Zimne Doły, Górki Czechowskie i Lipnik.

3.2. Metodyka inwentaryzacji przyrodniczej
Teren objęty badaniami z uwagi na jego miejski charakter charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością
siedlisk. W czasie prowadzenia badań terenowych zastosowano różne metody, dostosowane do specyfiki
poszczególnych grup organizmów. Podstawową metodą przyjętą podczas inwentaryzacji przyrodniczej była
metoda marszrutowa, prowadzona w oparciu o mapy topograficzne oraz ortofotomapy (dla Górek
Czechowskich i Lipnika sporządzono ortofotomapę z nalotu dronem w 2019 r. – pułap 100 m, rozdzielczość
piksela 2,5 cm, oprogramowanie – RealityCapture). Badania terenowe obejmowały florę, zbiorowiska roślinne,
oraz faunę wybranych bezkręgowców (owady), płazów, gadów, ptaków, ssaków głównie chomika
europejskiego. Szczególnie dokładnymi badaniami objęto siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim,
gatunki objęte ochroną prawną oraz gatunki rzadkie zamieszczone na czerwonych listach. Materiały dotyczące
zwierząt uzupełniano o tropy i ślady żerowania (buchty, spały itp.) oraz obserwacje śmiertelności na drogach.
Współrzędne geograficzne stanowisk gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych stwierdzonych
w terenie były rejestrowane przy pomocy odbiorników GPS. W trakcie prowadzonych badań wykonano
dokumentację fotograficzną.
Należy dodać, że w podczas prowadzenia badań priorytetem było zachowanie siedlisk, miejsc rozrodu
i gatunków chronionych w stanie nienaruszonym. Dlatego przy wyborze metod badawczych, kierowano się
przede wszystkim potrzebą zapewnienia im należytej ochrony wynikającej z przepisów prawa.
Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona była ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych list
i wykazów:
 gatunków roślin chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409),

 gatunków zwierząt chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia


2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183),
siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych ważnych dla Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów
ochrony (92/43/EWG),
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 gatunków roślin z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej - gatunki roślin ważne dla Wspólnoty,
których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony (92/43/EWG),
 gatunków wymienionych w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej - gatunki roślin ważne dla Wspólnoty,
które wymagają ścisłej ochrony (92/43/EWG),
 gatunków i siedlisk wymienionych w załącznikach 1 i 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000,
 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/147/WE z dnia
30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
 gatunków ssaków z Załącznika II Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz
ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 roku (ETS nr 104).

3.2.1. Metodyka inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych oraz stanowisk cennych
gatunków roślin naczyniowych
Badania terenowe prowadzono w latach 2018-2019. Polegały one na kartowaniu zbiorowisk roślinnych
oraz spisywaniu wszystkich gatunków roślin naczyniowych występujących na danym obiekcie. W miejscach
występowania cenniejszych siedlisk wykonywano zdjęcia fitosocjologiczne metodą Braun-Blanquet’a,
przyjmując 7-mio stopniową skalę pokrycia roślinności, następnie przyporządkowano je do odpowiedniej
jednostki fitosocjologicznej. Nazewnictwo fitosocjologiczne i terminologię stosowaną w opracowaniu przyjęto
za Matuszkiewiczem (2008), Ratyńską (2010) i Fijałkowskim (1991), nazwy gatunkowe roślin naczyniowych za
Mirkiem i in. (2002), a nazwy maszaków za Ochyrą i in. (2003). Gatunki chronione podano zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), wyróżniono gatunki ujęte w Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin
kwiatowych (Kaźmierczakowa i in. 2016), gatunki rzadkie (Zając, Zając 2001) oraz inwazyjne (Tokarska-Guzik i
in. 2012).

3.2.2. Metodyka inwentaryzacji owadów
3.2.2.1. Ważki (Odonata)
Badania prowadzono od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. Kontrole terenowe prowadzono co miesiąc
w okresie od maja do października.
Każdorazowo na stanowisku wykonywano kontrolę przyżyciową występowania imagines, prowadząc
obserwacje gołym okiem i za pomocą lornetki oraz wykonując dokumentację fotograficzną. Określano:
 skład gatunkowy danego zgrupowania ważek;
 liczebność każdego gatunku w skali: 1 osobnik na 100 mb brzegu lub transektu lądowego; 2-10; 11-20;
21-50; 51-100; ponad 100 osobników;
 występowanie osobników teneralnych (świeżo po przeobrażeniu);
 występowanie i intensywność zachowań rozrodczych – terytorializmu, przenoszenia spermy
przed kopulacją, tandemów, par in copula, znoszenia jaj.
Zgromadzono ogółem 255 obserwacji (gatunek / stanowisko / dzień).
W oparciu o zebrane dane podzielono stwierdzone gatunki na: autochtoniczne – gdy stwierdzono osobniki
teneralne i/lub obserwowano intensywny behawior rozrodczy; prawdopodobnie autochtoniczne –
gdy zaobserwowano sporadyczne zachowania rozrodcze i/lub liczne występowanie w siedlisku odpowiednim
do rozwoju; stwierdzone – w pozostałych przypadkach.
Wymagania siedliskowe gatunków określono w oparciu o opracowanie Bernarda i in. (2009). Także dane
o ich rozpowszechnieniu i rozprzestrzenieniu w Polsce pochodzą z pracy Bernarda i in. (2009).
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Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami obliczono z wykorzystaniem jakościowej formuły
Jaccarda i uporządkowano w skróconym dendrycie wrocławskim (Grabiński 1992).
W analizie sozologicznej oparto się, poza występowaniem wrażliwych gatunków stenotopowych,
o obecność gatunków: priorytetowych w programie Natura 2000 (Bernard 2004a, 200b; Bernard i Michalczuk
2004); z Czerwonej listy ważek Polski (Bernard i in. 2009); z Czerwonej listy ważek Europy i Unii Europejskiej
(Kalkman i in. 2010); z listy gatunków chronionych w Polsce (Rozporządzenie… 2016); z listy gatunków
parasolowych (Bernard i in. 2002).

3.2.2.2. Motyle dzienne (Rhopalocera)
Badania terenowe wykonywano metodą marszrutową obejmującą wszystkie dostępne siedliska motyli
w obrębie granic wąwozów wyznaczonych przez zamawiającego. Podstawą badań były obserwacje przyżyciowe
owadów. W przypadku trudnych do oznaczenia lub wypatrzenia osobników prowadzono odłowy siatką.
Po oznaczeniu motyle wypuszczano. Obserwacje terenowe prowadzono w godzinach 10:00-17:00,
w warunkach optymalnych dla aktywności motyli (słaby wiatr, brak opadu, duże nasłonecznienie).
Liczebność szacowano na podstawie średniej z poszczególnych wizyt terenowych. Dodatkowo
uwzględniono w niej przypadkowe obserwacje prowadzone podczas badań pozostałych grup zwierząt. Przy
określeniu tego parametru posłużono się czterostopniową skalą zaproponowaną w publikacji Sekuła, GórskaDrabik (2013) uwzględniającą liczbę obserwowanych osobników: pojedynczy (1-5 osobników), rzadki (615 osobników), liczny (16-100 osobników), bardzo liczny (powyżej 100 osobników).
Waloryzację przyrodniczą wykonano na podstawie map z zaznaczonymi wszystkimi obserwacjami rzadkich
i chronionych gatunków motyli (ryc. 66, 73, 79), przy uwzględnieniu siedlisk dla nich optymalnych
oraz suboptymalnych.
Badania prowadzono od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. Prace terenowe wykonywano minimum trzy razy
w miesiącu, po jednej wizycie terenowej w każdej dekadzie.
Kategorie zagrożenia motyli przyjęto według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce
(Głowaciński 2002) oraz Polskiej czerwonej księgi zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004).

3.2.3. Metodyka inwentaryzacji płazów (Amphibia)
Badania terenowe wykonano metodą marszrutową obejmującą wszystkie dostępne siedliska płazów.
Podstawą badań były obserwacje przyżyciowe, niezakłócające czynności behawioralnych zwierząt.
Prace terenowe prowadzono przede wszystkim w godzinach porannych oraz dodatkowo popołudniowych
oraz nocnych. Inwentaryzację wykonywano w różnych warunkach atmosferycznych, mając szczególnie
na uwadze zwiększoną aktywność płazów podczas deszczowej pogody. Stale notowano obserwacje
śmiertelności płazów na drogach.
Liczebność szacowano na podstawie średniej z poszczególnych wizyt terenowych. Dodatkowo
uwzględniono w nich przypadkowe obserwacje prowadzone podczas badań pozostałych grup zwierząt.
Przedziały skali liczebności przyjęto za Chobotow, Czarniawski (2007), gdzie 1 oznacza ilość stwierdzeń
w zakresie od 1 do 5 osobników; 2 – od 6 do 20 os.; 3 – od 21 do 50 os.; 4 – od 51 do 200 os.; 5 – ponad 200 os.
Dodatkowo znakiem „+” zaznaczono potwierdzenie rozrodu na stanowisku. Obszary o szczególnych walorach
przyrodniczych wyznaczono na podstawie zinwentaryzowanych miejsc rozrodu płazów.
Badania prowadzono od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. Prace terenowe wykonywano minimum trzy razy
w miesiącu, po jednej wizycie terenowej w każdej dekadzie. Dodatkowo raport uzupełniono o obserwacje
autora pochodzące z terenu Górek Czechowskich z lat wcześniejszych (od 2016).
Kategorie zagrożeń przyjęto według Czerwonej listy IUCN (2019).
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3.2.4. Metodyka inwentaryzacji gadów (Reptalia)
Badania terenowe wykonano metodą marszrutową obejmującą wszystkie dostępne siedliska gadów.
Podstawą badań były obserwacje przyżyciowe, niezakłócające czynności życiowych herpetofauny.
Prace terenowe prowadzono przede wszystkim w godzinach porannych oraz dodatkowo popołudniowych.
Stale notowano obserwacje śmiertelności gadów na drogach.
Liczebność szacowano na podstawie średniej z poszczególnych wizyt terenowych. Dodatkowo
uwzględniono w nich przypadkowe obserwacje prowadzone podczas badań pozostałych grup zwierząt.
Przedziały skali liczebności przyjęto za Chobotow, Czarniawski (2007), gdzie 1 oznacza ilość stwierdzeń
w zakresie od 1 do 5 osobników; 2 – od 6 do 20 os.; 3 – od 21 do 50 os.; 4 – od 51 do 200 os.; 5 – ponad 200 os.
Dodatkowo znakiem „+” zaznaczono potwierdzenie rozrodu na stanowisku.
Waloryzację przyrodniczą wykonano na podstawie map z zaznaczonymi wszystkimi obserwacjami gadów
(ryc. 68, 75, 81), przy uwzględnieniu siedlisk dla nich optymalnych i suboptymalnych, a także miejsc ich rozrodu.
Badania prowadzono od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. Prace terenowe wykonywano minimum trzy razy
w miesiącu, po jednej wizycie terenowej w każdej dekadzie.
Kategorie zagrożeń przyjęto według Czerwonej listy IUCN (2019).

3.2.5. Metodyka inwentaryzacji ptaków (Aves)
Na Górkach Czechowskich od lat 1980. prowadzono nieregularne obserwacje jakościowe (łącznie
kilkadziesiąt), zwykle w okresie lęgowym, trwające od kilkudziesięciu minut do kilku godzin.
Systematycznymi badaniami objęto natomiast tzw. Lasek Czechów – liczące około 6 ha zadrzewienia
w płd. części Górek Czechowskich). Liczenia awifauny lęgowej i zimowej na tym terenie są wykonywane
z wykorzystaniem metody kartograficznej (Bibby i in. 1992, Tomiałojć 1980a, 1980b). Trwają one – z przerwami
– od 1989 r. do dziś (uzyskano w ten sposób dokładne wyniki dla 17 sezonów lęgowych; w tym w ostatnich 2
latach). Badania ilościowe polegają na powtarzanych, wielokrotnych (zwykle 10, w okresie kwiecień – czerwiec)
wizytach w sezonie lęgowym i notowaniu wszystkich obserwowanych i słyszanych ptaków oraz znalezionych
gniazd. W okresie czerwiec – lipiec 2018 i marzec – lipiec 2019 przeprowadzono dodatkowo 9 (w tym nocną)
kilkugodzinnych penetracji terenu.
W okresie czerwiec – lipiec 2018 i marzec – lipiec 2019 wąwóz Lipnik penetrowano 13-krotnie,
wykorzystując metodę transektową (Bibby i in. 1992).
Na terenie wąwozu „Zimne Doły” w ogrodzie działkowym „Łącznościowiec” w latach 1990.
przeprowadzono kilkuletnie badania ilościowe awifauny lęgowej z wykorzystaniem metody kartograficznej
(Tomiałojć 1980a, 1980b). Na pozostałej części terenu były to obserwacje sporadyczne i wyłącznie
o charakterze jakościowym, przede wszystkim w okresie lęgowym. W sezonach lęgowych 2018-2019 (koniec
marca – początek lipca) przeprowadzono łącznie 14 liczeń na transektach (Bibby i in. 1992), skupiając się
głównie na południowej części terenu.

3.2.6. Metodyka inwentaryzacji chomika europejskiego
Badania terenowe prowadzono zgodnie z metodyką badań nad chomikiem europejskim (Cricetus cricetus
(Linnaeus, 1758)) opisanej w Monitoringu gatunków zwierząt Część IV (Ziomek i in., 2015), która jako podstawę
określenia liczebności populacji przyjmuje liczenie nor chomika europejskiego i założenie, że każdą aktywną
norę zamieszkuje jeden osobnik. Według Ziomek i in., (2015) jest to metoda najodpowiedniejsza do prac na
dużym obszarze. Inwentaryzację przeprowadzono w latach 2018-2019. Ocenie poddane były również warunki
siedliskowe na nich panujące. Przy ocenie warunków siedliskowych brane były pod uwagę parametry takie jak:
rodzaj terenu, rodzaj gospodarki rolnej, stopień zróżnicowania upraw, występowanie miedze, stosowanie
herbicydów, baza pokarmowa w tym występowanie rośliny pastewnych (Ziomek i in., 2015). Lokalizacja nor
została zapisana w urządzeniu GPS i przeniesiona do oprogramowania QGIS, gdzie posłużyły do wykonania
waloryzacji. Kategorie opisu stanowisk i jakości siedlisk również przyjęto za Ziomek i in. (2015).
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Należy zaznaczyć, że ze względu na różne zagospodarowanie terenu, w tym część zamkniętych działek
prywatnych, badania nie objęły wszystkich potencjalnych miejsc występowania chomika.

3.2.7. Metodyka inwentaryzacji pozostałych zwierząt
Dane do niniejszego rozdziału zebrano przy okazji wykonywania inwentaryzacji motyli dziennych
(Rhopalocera), płazów (Amphibia) oraz gadów (Reptilia). Badania wykonywano metodą marszrutową
obejmującą wszystkie dostępne siedliska w obrębie granic wąwozów wyznaczonych przez zamawiającego.
Podstawą badań były obserwacje przyżyciowe organizmów. Jedynie w nielicznych przypadkach decydowano się
na usypianie zwierząt bezkręgowych celem ich dalszej identyfikacji pod mikroskopem. Postępowanie takie
dotyczyło tylko i wyłącznie taksonów, wobec których nie istniała obawa, że mogą podlegać ochronie
gatunkowej.
Badania prowadzono od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. Prace terenowe wykonywano minimum trzy razy
w miesiącu, po jednej wizycie terenowej w każdej dekadzie. Dodatkowo dla Górek Czechowskich raport
uzupełniono wynikami z lat wcześniejszych (w przypadku nietoperzy od 2009 roku).
Waloryzację przyrodniczą wykonano na podstawie map z zaznaczonymi obserwacjami cennych gatunków
(Ryc. 70, 77, 83), przy uwzględnieniu siedlisk dla nich optymalnych i suboptymalnych, a także miejsc ich rozrodu
oraz zimowania. Jedynie w przypadku zimowiska nietoperzy na Górkach Czechowskich oraz populacji gryziela
stepowego (Atypus muralis) w Lipniku nie podano ich szczegółowej lokalizacji, celem zapewnienia ochrony tych
wrażliwych gatunków.
Kategorie zagrożeń przyjęto według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński
2002) oraz Polskiej czerwonej księgi zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004).

4. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wąwozu Górki Czechowskie
4.1. Wyniki inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych
Na obszarze objętym opracowaniem występują następujące zbiorowiska roślinne: kserotermiczne,
okrajkowe, łąkowe, synantropijne oraz zaroślowe i leśne. Dość duży udział powierzchniowy mają nadal
zbiorowiska muraw kserotermicznych, zbiorowisk okrajkowych i łąkowych. Mniejszą powierzchnię zajmują
zbiorowiska zaroślowe i leśne. Wierzchowiny, zbocza oraz dna niektórych wąwozów porastają zbiorowiska
synantropijne. Najcenniejsze płaty muraw występują na zboczach wąwozów, na wałach strzelnicy,
a także w niektórych fragmentach wierzchowiny. Odnotowano tu obecność siedlisk przyrodniczych z Załącznika
II Dyrektywy Siedliskowej – 6210 Murawy kserotermiczne oraz 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) podtyp 6510-1 Łąka rajgrasowa. Na obszarze „Górek Czechowskich”
stwierdzono występowanie 20 zespołów i 14 zbiorowisk roślinnych:
Klasa Epilobietea angustifolii R. Tx. Et Prsg 1950
Rząd Atropetalia Vlieg. 1937
Związek Epilobion angustifolii (Rübel 1933) Soó 1933
Zespół Calamagrostietum epgeji Juraszek 1928
Związek Sambuco-Salicion R.T. et Neum. 1950
Zespół Rubetum idaei Pfeiff. 1936 em. Oberd 1973a
Zbiorowisko Rubus caesius
Zbiorowisko Salix caprea
Klasa Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R.Tx. in R.Tx. 1950
Rząd Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943
Związek Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926
Zespół Onopordetum acamnthii Br.-Bl. ex Br.-Bl. et all. 1936
Zespół Artemisio-Tanacetum vulgaris Br.-Bl. 1931 corr. 1949
Zespół Dauco-Picridetum hiracioidis (Fab. 1933) Görs 1966
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Zespół Echio-Melilotetum R. Tx. 1947
Rząd Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947
Związek Arction lappae R.Tx. 1937 em. 1950
Zespół Arctio-Artemisietum vulgaris Oberd. Ex Seybold et Müller 1972
Zbiorowisko Conium maculatum
Rząd Glechometalia hederaceae R.Tx. in R.Tx. et Brun-Holl 1975
Związek Aegopodion podagrarie R.Tx. 1967
Zespół Chaerophylletum aromatici Gutte 1963
Zbiorowisko Solidago gigantea i S. canadensis
Klasa Agropyretea intermedio-repentis
Rząd Agropyretalia intermedio-repentis
Związek Convolvulo-Agropyrion repentis
Zbiorowisko Bromus inermis
Zbiorowisko Agropyron repens
Klasa Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937
Rząd Plantaginetalia majoris R.Tx.(1943)1950
Związek Polygonion avicularis Br.-Bl. 1931 ex Aich. 1933
Zespół Lolio-Polygonetum arenastri Br.-Bl. Em. Lohm. 1975
Rząd Arrhenatheretalia Pawł. 1928
Związek Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926
Zespół Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. Ex Scherr. 1925
Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra Fijałk. 1962
Zbiorowisko Geranium pratense
Związek Cynosurion R.Tx. 1947
Zespół Lolio-Cynosuretum R.Tx. 1937
Klasa Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.Tx. 1943
Rząd Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R.Tx. 1943
Związek Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika 1944 em. Krausch 1961
Zespół Thalictro-Salvietum pratensis Medw.-Korn. 1959
Zespół Origano-Brachypodietum Medw.-Korn. et Kornaś 1963
Zbiorowisko Brachypodium pinnatum
Klasa Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 1962
Rząd Organetalia Th. Müller 1962
Związek Geranion sanguinei R.Tx. 1961
Zbiorowisko Trifolium alpestre
Zbiorowisko Medicago falcata
Rząd Organetalia Th. Müller 1962
Związek Trifolion medii Th. Müll. 1961
Zespół Trifolio-Agrimonietum Th. Müll. 1961
Zespół Coronilletum variae Fijałkowski 1991
Zbiorowisko Astragalus glycyphyllos
Zbiorowisko Zbiorowisko z Fragaria viridis
Klasa Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb.
Rząd Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
Związek Pruno-Rubion fruticosi R. Tx. 1952 corr. Doing 1962
Zespół Rubo fruticosi-Prunetum spinosae Web. 1974 n.inv. Wittig 1976
Związek Berberidion Br.-Bl. (1947)
Zespół Pruno-Ligustrietum R.Tx. 1952 nom.inv. Oberd. 1970
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Zespół Rhamno-Cornetum sanguinei (Kais. 1930) Pass. (1957) 1962
Zespół Corno-Prunetum spinosae
Związek Prunion fruticosae
Zbiorowisko Prunus fruticosa
Klasa Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937
Rząd Fagetalia sylvaticae Pawł. In Pawł. Sokoł. et Wall. 1928
Związek Carpinion betuli Issl. 1031 em. Oberd. 1953
Zespół Tilio cordatae-Carpinetum betuli Tracz 1962
Zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea
Zbocza wąwozów i fragmenty wierzchowin w większości zajmuje roślinność łąkowa z klasy MolinioArrhenatheretea. Są reprezentowane na badanym terenie przez: zespół Lolio-Polygonetum arenastri ze związku
Polygonion avicularis oraz zespół: Arrhenatheretum elatioris i zbiorowisko Poa pratensis-Festuca rubra,
zbiorowisko Geranium pratense ze związku Arrhenatherion elatioris, a także Lolio-Cynosuretum ze związku
Cynosurion. Przy ścieżkach biegnącej w dnie głównego wąwozu rosną gatunki typowe dla siedlisk
wydeptywanych (zespół Lolio-Polygonetum arenastri), tj. rdest ptasi Polygonum aviculare, pięciornik gęsi
Potentilla anserina, babka zwyczajna Plantago major, perz właściwy Elymus repens. Znacznie powierzchnie
na zboczach wąwozów i niekiedy na wierzchowinach oraz zboczach strzelnicy zajmuje zbiorowisko łąk świeżych
z rajgrasem wyniosłym Arrhenatherum elatius, kupkówką zwyczajną Dactylis glomerata, tymotką łąkową
Phleum pratensis, kostrzewą czerwoną Festuca rubra i pasternakiem zwyczajnym Pastinaca sativa. Płaty
zbiorowisk z dużym udziałem rajgrasu wyniosłego Arrhenatherum elatius można uznać za zespół rajgrasu
wyniosłego Arrtenatheretum elatioris (fot. 1). Oprócz gatunków łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea (np.
kostrzewy czerwonej Festuca rubra, kupkówki pospolitej Dactylis glomerata, groszka łąkowego Lathyrus
pratensis, przytulii pospolitej Galium mollugo, wyki ptasiej Vicia cracca) zaznacza się w nich udział także
gatunków kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea (np. krwawnika pannońskiego Achillea pannonica)
i okrajkowych z klasy Trifolio-Geranietea (np. rzepika pospolitego Agrimonia eupatoria). Płaty zespołu LolioCynosuretum występują często na obrzeżach wzdłuż wydeptywanych ścieżek i znacznie rzadziej na zboczach.
Zbiorowisko to odznacza się dużym udziałem gatunków charakterystycznych i wyróżniających: życicy trwałej
Lolium perenne, grzebienicy pospolitej Cynosurus cristatus i w niektórych płatach – koniczyny białej Trifolium
repens, a także obfitym udziałem babki szerokolistnej Plantago major. W domieszce występują zwykle inne
gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea oraz rzadziej kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea.
Zbiorowisko z dominującym bodziszkiem łąkowym Geranium pratense występuje w postaci dużych płatów
na dnie niektórych wąwozów oraz w dolnej części niektórych zboczy. Domieszkę stanowią gatunki łąkowe
oraz synantropijne, rzadziej kserotermiczne. Zbiorowisko z dominującą wiechliną łąkową Poa pratensis
i kostrzewą czerwoną Festuca rubra wykształciło się na zboczach wąwozów oraz na wierzchowinach. Duży
udział w mają tu także inne gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea jak np. krwawnik pospolity Achillea
millefolium, a także (w niektórych płatach) komonica zwyczajna Lotus corniculatus. W domieszczce rosną także
gatunki muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych z klasy
Trifolio-Geranietea sanguinei. W wielu płatach występują gatunki rzadkie np. wilżyna bezbronna Ononis
arvensis, krwawnik pannoński Achillea pannonica i turzyca wczesna Carex praecox.

79 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Fot. 1. Płat zespołu Arrtenatheretum elatioris w południowo-zachodniej części Górek Czechowskich (DU)
Zbiorowiska ciepłolubnych muraw o charakterze stepowym z klasy Festuco-Brometea
Klasę Festuco-Brometea reprezentują dwa zespoły: Origano-Brachypodietum pinnati (fot. 2, 3) i ThalictroSalvietum pratensis (fot. 6) oraz zbiorowisko Brachypodium pinnatum. Zespół Origano-Brachypodietum pinnati
występuje na zboczach wąwozów leżących w południowej i wschodniej części badanego obszaru (zwłaszcza w
pobliżu dawnej strzelnicy). W płatach tego zespołu dominują gatunki charakterystyczne: kłosownica pierzasta
Brachypodium pinnatum (zwarcie do 90%)(fot. 4) lub znacznie rzadziej lebiodka pospolita Origanum vulgare
(zwarcie do 30%) (fot. 5), a wśród gatunków towarzyszących inne gatunki z klasy Festuco-Brometea, a także
łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea i okrajków z klasy Trifolio-Geranietea. Występują także gatunki objęte
ochroną prawną (dzwonek boloński Campanula bononiensis) i rzadkie (np. ciemiężyk białokwiatowy
Vincetoxicum hirundinaria, pięciornik biały Potentilla alba). Płaty Thalictro-Salvietum pratensis (fot. 6)
stwierdzono na zboczach głównego wąwozu, w części południowej omawianego obszaru, a także na zboczach
strzelnicy. Gatunkiem dominującym w tym zespole jest rutewka mniejsza Thalictrum minus. Mniejszy udział
mają inne gatunki z klasy Festuco-Brometea jak: szałwia łąkowa Salvia pratensis, kłosownica pierzasta
Brachypodium pinnatum, dzwonek boloński Campanula bononiensis. W domieszce najczęściej występują:
lucerna sierpowata Medicago falcata, stokłosa bezostna Bromus inermis, krwawnik pospolity Achillea
millefolium, biedrzeniec mniejszy Pimpinella saxifraga i jeżyna popielica Rubus caesius.
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Fot. 2. Płat zespołu Origano-Brachypodietum pinnati na zboczu wąwozu w pobliżu strzelnicy (DU)

Fot. 3. Płat zespołu Origano-Brachypodietum pinnati na zboczu głównego wąwozu (DU)
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Fot. 4. Kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum
(HW)

Fot. 5. Lebiodka pospolita Origanum vulgare
(HW)

Fot. 6. Płat zespołu Thalictro-Salvietum pratensis na zboczach wąwozu (DU)
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Ciepłolubne zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea sanquinei
Klasę Trifolio-Geranietea sanquinei reprezentują zespoły: Trifolio-Agrimonietum, Coronilletum variae
oraz zbiorowiska z koniczyną dwukłosową Trifolium alpestre, poziomką twardawą Fragaria viridis, tragankiem
szerokolistnym Astragalus glycyphyllos i lucerną sierpowatą Medicago falcata. Niewielką powierzchnię zajmuje
zespół Trifolio-Agrimonietum. Niewielkie płaty tej asocjacji występują na zboczach wąwozów, rzadziej
na wierzchowinach. W warstwie zielnej przeważa rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i koniczyna łąkowa
Trifolium pratense. Domieszkę stanowią inne gatunki stepowe jak: kłosownica pierzasta Brachypodium
pinnatum, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias oraz łąkowe: kostrzewa czerwona Festuca rubra
i krwawnik pospolity Achillea millefolium. Wyróżniany przez Fijałkowskiego (1991) zespół Coronilletum variae
występuje obecnie na badanym terenie rzadko, zwykle w postaci niewielkich płatów. Gatunkiem dominującym
(do 90% pokrycia) jest cieciorka pstra Coronilla varia. Spośród gatunków towarzyszących największe zwarcie
(do 20%) osiągają pasternak zwyczajny Pastinaca sativa i przytulia właściwa Galium verum. Płaty z dominującą
koniczyną dwukłosową Trifolium alpestre (zwarcie do 80%) występują głównie na zboczach wąwozów.
Największą domieszkę stanowią gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Na zboczach wąwozów,
2
a także na wierzchowinach stwierdzono obecność dość dużych płatów (do 20-25 m ) z dominującą poziomką
twardawą Fragaria viridis. Domieszkę tworzą tu zarówno gatunki okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea
sanguinei jak i łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea. W podobnych miejscach wykształciły się płaty
z dominującym (zwarcie 70-80%) tragankiem szerokolistnym Astragalus glycyphyllos i lucerną sierpowatą
Medicago falcata.
Półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie z klasy Agropyretea intermedio-repentis
Półruderalne kserotermiczne zbiorowiska pionierskie z klasy Agropyretea intermedio-repentis wykształciły
się w górnych partiach zbocza. Są to płaty z przewagą stokłosy bezostnej Bromus inermis lub perzu sinego
Elymus repens. Domieszkę tworzą gatunki łąkowe z klasy Molinio-Arrhenatheretea (np. kostrzewa czerwona
Festuca rubra, wiechlina łąkowa Poa pratensis, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, krwawnik pospolity
Achillea millefolium), muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea (np. chaber nadreński Centaurea
stoebe, krwawnik pannoński Achillea pannonica), zbiorowisk okrajkowych klasy Trifolio-Geranietea
(np. lebiodka pospolita Origanum vulgare) – fot. 5.
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Fot. 7. Zbiorowisko stokłosy bezostnej w zachodniej części Górek Czechowskich (DU)
Ciepłolubne zbiorowiska zaroślowe z klasy Rhamno-Prunetea
Ciepłolubne zbiorowiska zaroślowe z klasy Rhamno-Prunetea wykształciły się na zboczach bocznych
wąwozów oraz w dolnych partiach zboczy południowej części głównego wąwozu, na niektórych fragmentach
wierzchowiny, a także na starych drogach i miedzach w północnej części badanego obszaru. Zaliczono je
do kilku zespołów: Rubo fruticosi-Prunetum spinosae, Pruno-Crataegetum, Pruno-Ligustrietum, RhamnoCornetum sanguinei, Corno-Prunetum spinosae. Zbiorowiska te tworzą zarośla krzewów z udziałem tarniny
Prunus spinosa (fot. 9), berberysu zwyczajnego Berberis vulgaris (fot. 11), szakłaka pospolitego Rhamnus
cathartica, derenia świdwy Cornus sanguinea, trzmieliny zwyczajnej Euonymus europaea (fot. 12) i głogu
jednoszyjkowego Crataegus monogyna (fot. 10). W niektórych płatach zbiorowisk zaroślowych (zwłaszcza
w północno-zachodniej części obszaru) występują: orzech włoski Juglans regia, mirabelka Prunus domestica
ssp. syriaca, wiśnia pospolita Cerasus vulgaris, jabłoń dzika Malus sylvestris i domowa Malus domestica, grusza
polna Pyrus pyraster, a także winorośl właściwa Vitis vinifera. W runie zaznacza się udział gatunków z klas
Festuco-Brometea i Trifolio-Geranietea sanguinei. Na szczególną uwagę zasługują płaty zbiorowisk zaroślowych
w północno-zachodniej części obszaru z udziałem dębu szypułkowego Quercus robur (w tym okazu
pomnikowego o obwodzie ponad 5 m) (fot. 8), a także wiśnią karłowatą (wisienką stepową) Cerasus fruticosa
(gatunek objęty ochroną prawną) (fot. 28).
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Fot. 8. Mozaika pól i nieużytków w północno-zachodniej części z wyróżniającym się rozmiarami dębem
szypułkowym, kwalifikującym się do objęcia ochroną jako pomnik przyrody (HW)

Fot. 9. Śliwa tarnina Prunus spinosa (HW)

Fot. 10. Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna
(HW)
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Fot.11. Berberys zwyczajny Berberis vulgaris
(HW)

Fot. 12. Trzmielina europejska Euonymus europea
(HW)

Zbiorowiska synantropijne
Zbiorowiska synantropijne występujące na terenie „Górek Czechowskich” wykształciły się
na wierzchowinach, zboczach niektórych wąwozów i na starej strzelnicy. Z klasy Artemistietea występują
tu zespoły: Onopordetum acanthii (fot. 15), Artemisio-Tanacetetum vulgaris (fot. 13), Arctio-Artemisietum
vulgaris, Dauco-Picridetum hieracioidis, Echio-Melilotetum, Arctio-Artemisietum vulgaris, Chaerophylletum
aromatici i zbiorowiska Conium maculatum oraz Solidago gigantea i S. canadensis. Zespoły Arctio-Artemisietum
vulgaris, Artemisio-Tanacetetum vulgaris, Echio-Melilotetum wykształciły się zwykle w postaci niewielkich
płatów na dnach wąwozów i rzadziej w sąsiedztwie ścieżek i dróżek. Na uwagę zasługuje, rzadko opisywany
z terenu Polski (Matuszkiewicz 2008) zespół Dauco-Picridetum hieracioidis. Płaty tej asocjacji odnaleziono na
zboczach głównego wąwozu. Najważniejszymi gatunkami budującymi ten zespół są: goryczel jastrzębcowaty
Picris hieracioides, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa i marchew zwyczajna Daucus carota. Domieszkę
stanowią gatunki muraw kserotermicznych i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych. Największą powierzchnię
na omawianym obszarze zajmują zbiorowiska z nawłociami kanadyjską Solidago canadensis i późną Solidago
gigantea, występujące przede wszystkim na wierzchowinie i rzadziej na zboczach i dnach niektórych wąwozów.
Na zboczach wąwozów, bardzo często w sąsiedztwie muraw kserotermicznych i pastwiskowych, występują
płaty trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigeios (zespół Calamagrostietum epigeji z klasy Epilobietea
angustifolii) oraz jeżyny popielicy Rubus caesius i innych gatunków z rodzaju Rubus (np. maliny właściwej Rubus
idaea). Z miejscami wilgotnymi i żyznymi związane jest zbiorowisko pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica.
Na zboczach i w dniach niektórych wąwozów wykształciło się zbiorowisko z dominującą wierzbą iwą Salix
caprea i udziałem bzu czarnego Sambucus nigra, topoli osiki Populus tremula, a w niektórych płatach wierzby
kruchej Salix fragilis.
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Fot. 13. Płat zespołu Artemisio-Tanacetetum vulgaris na strzelnicy (DU)

Fot. 14. Zbiorowisko synatropijne z udziałem serdecznika pospolitego Leonurus cardiaca (HW)
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Fot. 15. Zbiorowiska synatropijne z udziałem dziewanny wielkokwiatowej Verbascum densiflorum
i popłocha pospolitego Onopordon acanthium (HW)
Zbiorowiska leśne
Zbiorowiska leśne na badanym obszarze występują w postaci dwóch większych kompleksów w północnozachodniej i południowo-wschodniej części obszaru, a także w niewielkich wąwozach we wschodniej części
obszaru. W przypadku kompleksu położonego w południowo-wschodniej części Górek Czechowskich są to
sztuczne nasadzenia różnych gatunków drzew i krzewów. Warstwę drzew tworzą m.in. brzoza brodawkowata
Betula pendula, lipa drobnolistna Tilia cordata, dąb szypułkowy Quercus robur, wiąz górski Ulmus glabra, klon
zwyczajny Acer platanoides, grab pospolity Carpinus betulus, sosna zwyczajna Pinus sylvestris. W warstwie
krzewów rosną np. trzmielina zwyczajna Euonymus europaea, bez czarny Sambucus nigra, ligustr pospolity
Ligustrum vulgare. Runo zwykle tworzą glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus, a także gatunki grądowe
z klasy Querco-Fagetea jak: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, ziarnopłon wiosenny Ficaria
verna, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, przytulia (marzanka) wonna Galium odoratum, fiołek leśny
i wonny Viola reichenbachiana i V. odorata, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis (fot. 17), wawrzynek
wilczełyko Daphne mezereum i barwinek Vinca minor. Północno-zachodni kompleks leśny zaliczono do grądu
subkontynentalnego Tilio cordatae-Carpinetum betuli (fot. 16). Warstwę drzew budują tu: grab pospolity
Carpinus betulus, dąb szypułkowy Quercus robur, lipa drobnolistna Tilia cordata, czereśnia ptasia Cerasus
avium. W warstwie podszytu występują podrosty drzew oraz trzmielina zwyczajna i brodawkowata Euonymus
europaea i E. verrucosa, leszczyna pospolita Corylus avellana, kruszyna pospolita Frangula alnus, bez czarny
Sambucus nigra, agrest Ribes uva-crispa i rzadko wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum. W warstwie runa
rosną np. podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, gwiazdnica gajowa Stellaria nemorum, przytulia
wonna Galium odoratum, fiołek leśny i wonny Viola reichenbachiana i V. odorata, czerniec gronkowy Actea
spicata, kopytnik pospolity Asarum europaeum, nerecznica samcza i krótkoostna Dryopteris filix-mas,
D. carthusiana. W wąwozach (część wschodnia obszaru) występują zbiorowiska leśne z udziałem różnych

88 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

gatunków drzew jak: wierzby krucha i iwa Salix fragilis i S. cinerea, topola osika Populus tremula, jesion
wyniosły Fraxinus excelsior, klon jesionolistny Acer negundo i krzewów np. trzmieliny zwyczajnej
i brodawkowatej Euonymus europaea i E. verrucosa, leszczyny pospolitej Corylus avellana, bzu czarnego
Sambucus nigra i wiciokrzewu pospolitego Lonicera xylosteum.

Fot. 16. Grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum (Lasek Czechowski) (DU)

Fot. 17. Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis.
(HW)

Fot. 18. Przytulia wonna Galium odoratum.
(HW)

Siedliska przyrodnicze Natura 2000
Na obszarze „Górek Czechowskich” występują płaty siedliska przyrodniczego 6210 Murawy
kserotermiczne. Spośród identyfikatorów fitosocjologicznych [Perzanowska, Kujawa-Pawlaczyk 2004]
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występują w nich zespoły: Origano-Brachypodietum i Thalictro-Salvietum pratensis. Odnotowano tu także
obecność gatunków reprezentatywnych dla tego siedliska jak: dzwonek boloński Campanula bononiensis,
turzyca wczesna Carex praecox, lebiodka pospolita Origanum vulgare, czyściec prosty Stachys recta,
klinopodium pospolite (czyścica storzyszek) Clinopodium vulgare, kłosownica pierzasta Brachypodium
pinnatum, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria i przytulia północna Galium boreale. Kolejnym siedliskiem
przyrodniczym występującym na Górkach Czechowskich jest siedlisko 6510 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) podtyp 6510-1 Łąka rajgrasowa. Identyfikatorem
fitoscjologicznym jest tu zespół Arrhenatheretum elatioris. Obecne są także gatunki reprezentatywne dla tego
siedliska jak: bodziszek łąkowy Geranium pratense, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, rajgras wyniosły
Arrhentaherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata, krwawnik pospolity Achillea millefolium,
przytulia pospolita Galium mollugo i jastrun (złocień) właściwy Leucanthemum vulgare.

4.2. Wyniki inwentaryzacji stanowisk roślin naczyniowych
Duże zróżnicowanie rzeźby terenu i wynikająca z tego różna ekspozycja oraz warunki wodne sprzyjają
wykształcaniu się różnych typów siedlisk i dużej różnorodności biologicznej w tym bogactwu gatunkowemu
roślin naczyniowych. Na charakter roślinności bardzo duży wpływ ma ponadto sąsiedztwo zabudowy wieloi jednorodzinnej, szlaki komunikacyjne, a także sposób użytkowania terenu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
Na terenie wąwozu Górki Czechowskie, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. stwierdzono
występowanie około 400 gatunków. Łącznie z danymi z lat wcześniejszych i z literatury, liczbę gatunków znaną
z tego terenu, można określić na przekraczającą 500.
Najliczniejszą grupą są gatunki synantropijne, liczna jest także grupa gatunków łąkowych
i kserotermicznych. Do kategorii „antropogeniczne” zaliczono przede wszystkim inwazyjne gatunki obcego
pochodzenia oraz gatunki rozprzestrzeniające się z okolicznych ogrodów. Gatunki leśne występują głównie
w dwóch kompleksach leśnych. Jeden znajduje się w części południowej i drugi w części północno-zachodniej.
Gatunki te rosną ponadto w dolnych fragmentach zboczy niektórych wąwozów i na wąskich paskach
nieużytkowanych rolniczo gruntów w północnej części badanego obszaru. Gatunki ciepłolubnych zarośli
występują na zboczach wąwozów oraz na wierzchowinach. Gatunki muraw napiaskowych spotykane są
w zbiorowiskach muraw kserotermicznych i łąkowych.
Licznie jest reprezentowana grupa roślin leczniczych i miododajnych (ok. 200 gat.). Wśród gatunków
leczniczych rosną tu m. in. dziurawiec zwyczajny Hypericum perforarum, szałwia łąkowa Salvia pratensis,
żywokost lekarski Symphytum officinale, rumianek pospolity Chamomilla recutita, nostrzyk żółty Melilotus
officinalis, krwawnik pospolity Achillea millefolium, bez czarny Sambucus nigra, lipa drobnolostna Tilia cordata,
kalina koralowa Viburnum opulus, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, lebiodka pospolita Origanum
vulgare, farbownik lekarski Anchusa officinalis, bukwica zwyczajna Betonica officinalis, poziomki Fragaria spp.,
świetliki Euphrasia spp., bluszcz pospolity Hedera helix, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, jasnota biała
Lamium album, glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, serdecznik
pospolity Leonurus cardiaca, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, dzikie róże Rosa spp., wrotycz pospolity
Tanacetum vulgare, mniszek lekarski Taraxacum officinale, wiesiołek dwuletni Oenothera biennis i kocanki
piaskowe Helichrysum arenarium.
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Fot. 19. Dziurawiec zwyczajny Hypericum
perforatum (HW)

Fot. 21. Farbownik lekarski Anchusa offiicinalis
(HW)

Fot. 20. Żywokost lekarski Symphytum officinale
(HW)

Fot. 22. Ostrzeń pospolity Cynoglossum officinale
(HW)

Stwierdzono występowanie 74 gatunków drzew i krzewów. Z drzew są to m. in. dąb szypułkowy Quercus
robur, lipa drobnolistna Tilia cordata, grab zwyczajny Carpinus betulus, klon zwyczajny Acer plataniodes, jawor
Acer pseuduplatanus, sosna zwyczajna Pinus sylvestris, świerk pospolity Picea abies, brzoza brodawkowata
Betula pendula, topola czarna Populus nigra, topola biała Populus alba, osika Populus tremula, wiąz górski
Ulmus glabra, jarząb pospolity (jarzębina) Sorbus aucuparia, wierzba krucha Salix fragilis, wierzba szara Salix
cinerea, wierzba iwa Salix caprea, orzech włoski Juglans regia, czereśnia ptasia Cerasus avium, czeremcha
zwyczajna Padus avium, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, grusza polna (ulęgałka) Pyrus pyraster,
grusza pospolita Pyrus communis, mirabelka Prunus domestica ssp. syriaca, dzika jabłoń Malus sylvestris
i jabłoń domowa Malus domestica. Wśród krzewów, poza podrostem drzew, licznie rośnie tarnina Prunus
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spinosa, bez czarny Sambucus nigra, leszczyna pospolita Corylus avellana, kruszyna pospolita Frangula alnus,
kalina koralowa Viburnum opulus, dereń świdwa Cornus sanguinea, szakłak pospolity Rhamnus cathartica,
czeremcha amerykańska Padus serotina, trzmielina europejska Euonymus europaea i brodawkowata Euonymus
verrucosa, malina właściwa Rubus idaeus, jeżyna popielica Rubus caesius, wiśnia karłowata (wisienka stepowa)
Cerasus fruticosa, wiciokrzew pospolity Lonicera xylosteum i aż dziewięć gatunków róż. Są to dzika róża Rosa
canina (fot. 23), róża sina Rosa dumalis, róża Jundziłła Rosa jundzilli, róża miękka Rosa mollis, róża
wielokwiatowa Rosa multiflora, róża rdzawa Rosa rubiginosa, róża pomarszczona Rosa rugosa, róża zapoznana
(Sherarda) Rosa Sherardii i róża kutnerowata Rosa tomentosa). Ponadto spotyka się rosnące pojedynczo,
pochodzące z ogrodów takie gatunki jak: jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius, śnieguliczka biała
Symphoricarpos albus, brzoskwinia zwyczajna Persica vulgaris, pigwowiec chiński pęcherznica kalinolistna
Physocarpus opulifolius i ligustr pospolity Ligustrum vulgare.

Fot. 23. Róża dzika Rosa canina (HW)

Fot. 24. Róża kutnerowata Rosa tomentosa
(HW)

W obrębie wąwozu odnaleziono 7 gatunków objętych ochrona prawną, 6 gatunków zagrożonych
oraz 29 uznawanych są za rzadkie.
Gatunki objęte ochroną prawną:
centuria pospolita Centaurium erythraea (fot. 29)
dziewanna fioletowa Verbascum poenicaeum
dzwonek boloński Campanula bononiensis (fot. 30)
kocanki piaskowe Helichrysum arenarium (fot. 26)
wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum (fot. 27)
wiśnia karłowata (wisienka stepowa) Cerasus fruticosa (fot. 28)
zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris (fot. 25)
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Fot. 25. Zawilec wielkokwiatowy Anemone
sylvestris (HW)

Fot. 26. Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
(PB-B))

Fot. 27. Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum
(HW)

Fot. 28. Wiśnia karłowata Cerasus fruticosa (HW)

Fot. 29. Centuria pospolita Centaurium erythraea
(HW)

Fot. 30. Dzwonek boloński Campanula bononiensis
(HW)
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Gatunki zagrożone wyginięciem występujące na badanym terenie wymienione w Polskiej czerwonej
liściepaprotników i roślin kwiatowych (Kaźmierczak i in. 2016):
dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum (gatunek bliski zagrożenia NT)
dzwonek boloński Campanula bononiensis (gatunek bliski zagrożenia NT)
fiołek skalny Viola rupestris (gatunek bliski zagrożenia NT) (fot. 31)
komosa trójkątna Chenopodium urbicum (gatunek zagrożony EN) (fot. 32)
lepczyca rozesłana Asperugo procumbens (gatunek bliski zagrożenia NT) (fot. 33)
wiśnia karłowata (wisienka stepowa) Cerasus fruticosa (gatunek narażony VU) (fot. 28)

Fot. 31. Fiołek skalny Viola rupestris (HW)

Fot. 32. Komosa trójkątna Chenopodium urbicum
(HW)

Fot. 33. Lepczyca rozesłana Asperugo procumbens (HW)
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Gatunki rzadkie w skali kraju lub regionu:
ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria (fot. 35)
czyściec prosty Stachys recta (fot. 39)
driakiew zółtawa Scabiosa ochroleuca (fot. 38)
goździk kartuzek Dianthus carthusianorum
jastrzębiec sabaudzki Hieracium sabaudum
kopytnik pospolity Asarum europaeum
krwawnik pannoński Achillea pannonica
perz siny Elymus hispidus
pięciornik biały Potentilla alba
przetacznik ząbkowany Veronica austriaca
przytulia wonna Galium odoratum
róża sina Rosa dumalis
róża Jundziłła Rosa jundzillii
róża kutnerowata Rosa tomentosa (fot. 24)
róża miękka Rosa mollis
róża rdzawa Rosa rubiginosa
róża zapoznana (Sherarda) Rosa sherardii
rutewka mniejsza Thalictrum minus
strzęplica nadobna Koeleria micrantha
szałwia łąkowa Salvia pratensis (fot. 37)
szczodrzeniec ruski Chamaecytisus ruthenicus (fot. 34)
szparag lekarski Asparagus officinalis
śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum
turzyca wczesna Carex praecox
tymotka Boehmera Phleum phleoides
wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris
wilżyna bezbronna Ononis arvensis
złoć łąkowa Gagea pratensis
złoć mała Gagea minima (fot. 36)

Fot. 34. Szczodrzeniec ruski Chamaecytisus
ruthenicus (HW)

Fot. 35. Ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum
hirundinaria (HW)
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Fot. 36. Złoć mała Gagea minima (HW)

Fot. 37. Szałwia łąkowa Salvia pratensis (HW)

Fot. 38. Driakiew zółtawa Scabiosa ochroleuca
(HW)

Fot. 39. Czyściec prosty Stachys recta (HW)

Gatunki inwazyjne i potencjalnie inwazyjne występujące na badanym terenie (Tokarska-Guzik i in. 2012):

96 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Na badanym terenie odnotowano 33 gatunki inwazyjne. Najbardziej rozpowszechnione są nawłocie późna
i kanadyjska, klon jesionolistny i przymiotno białe. Pozostałe gatunki rosną w niewielkich skupieniach
lub pojedynczo.

Fot. 40. Nawłoć Solidago sp. – groźny gatunek inwazyjny. Jest także miododajna i lecznicza (HW)

Wykaz roślin inwazyjnych odnotowanych na Górkach Czechowskich:
aronia czarna Aronia malanocarpa
aster nowoangielski Aster novae-angliae
aster wierzbolistny Aster x salignus
czeremcha amerykańska Padus serotina
dąb czerwony Quercus rubra
dwurząd murowy Diplotaxis muralis
jaśminowiec Philadelphus spp.
jesion pensylwański Fraxinus pennsylvanica
klon jesionolistny Acer negundo
kolczurka klapowana Echinocystis lobata
łubin trwały Lupinus polyphyllus (fot. 41)
nawłoć kanadyjska Solidago canadensis
nawłoć późna Solidago gigantea (fot. 40)
niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera
orzech włoski Juglans regia
pęcherznica kalinolistna Physocarpus opulifolius
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przegorzan kulisty Echonops sphaerocephalus
przymiotno białe Erigeron annuus
konyza (przymiotno) kanadyjska Conyza canadensis
rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica
robinia akacjowa Robinia psudoaccacia
róża pomarszczona Rosa rugosa
róża wielokwiatowa Rosa multiflora
rudbekia naga Rudbeckia laciniata
rukiewnik wschodni Bunias orientalis
słonecznik bulwiasty (topinambur) Helianthus truberosus
sumak octowiec Rhus typhina
szczawik żółty Oxalis fontana
winobluszcz zaroślowy Partenocissus inserta
włośnica sina Setaria pumila
włośnica zielona Setaria viridis
żółtlica orzęsiona Galinsonga ciliata.

Fot. 41. Łubin trwały Lupinus polyphyllus jest także rośliną inwazyjną (HW)

4.3. Wyniki inwentaryzacji owadów
4.3.1. Wyniki inwentaryzacji ważek
Znaczenie tego wąwozu dla ważek jest obecnie minimalne: odnotowano tu tylko dwa gatunki szablaków –
krwisty Sympetrum sanguineum (Müll.) i zwyczajny S. vulgatum (L.). Zagęszczenia żerujących i odpoczywających
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osobników nie przekraczały 20 osobn.·100 m , a i to tylko w części południowo-wschodniej badanej
powierzchni, na pograniczu zadrzewień. W jej części centralnej notowano pojedyncze osobniki.

4.3.2. Wyniki inwentaryzacji motyli dziennych
Badania przeprowadzone w latach 2018 - 2019 wykazały obecność na terenie Górek Czechowskich
42 gatunki motyli dziennych. Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona w okresie wiosennym pozwoliła
wykazać dodatkowo sześć nowych gatunków nienotowanych w 2018 roku (Bielak-Bielecki 2018). Były to:
Erynnis tages, Carterocephalus palaemon, Celastrina argiolus, Polyommatus coridon, Boloria selene, Nymphalis
polychloros. Największą różnorodnością gatunkową charakteryzowały się motyle należące do rodziny
rusałkowatych Nymphalidae, gdzie wykazano łącznie 21 taksonów. Zdecydowanie mniej liczne pod względem
jakościowym były rodziny bielinkowatych Pieridae oraz modraszkowatych Lycaenidae, w których stwierdzono
odpowiednio po 7 i 9 gatunków. W obrębie rodziny powszelatkowatych Hesperiidae stwierdzono 4 gatunki,
a w przypadku poziowatych Papilionidae tylko 1 takson (tab.16).

Tabela 16. Wykaz gatunków motyli występujących na Górkach Czechowskich stwierdzonych podczas badań
w latach 2018 - 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
księga

HESPERIIDAE
1.

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

2.

Carterocephalus palaemon
(Pallas, 1771)

3.

Thymelicus lineola
(Ochsenheimer, 1808)

4.

Thymelicus sylvestris (Poda,
1761)

Powszelatek
brunatek

-

L

-

-

-

Kosternik
palemon

-

R

-

-

-

Karłątek ryska

BL

L

-

-

-

Karłątek ceglasty

L

L

-

-

-

-

-

LC

-

PAPILIONIDAE
5.

Papilio machaon Linnaeus,
1758

Paź królowej

R
PIERIDAE

6.

Leptidea sinapis (Linnaeus,
1758)

Wietek gorycznik

R

L

-

-

-

7.

Pieris brassicae (Linnaeus,
1758)

Bielinek kapustnik

BL

BL

-

-

-

8.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Bielinek rzepnik

BL

BL

-

-

-

9.

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Bielinek
bytomkowiec

L

L

-

-

-

10.

Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Bielinek rukiewnik

P

P

-

-

-

11.

Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Szlaczkoń
siarecznik

R

R

-

-

-

12.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus,
1758)

Latolistek
cytrynek

L

BL

-

-

-
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L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
księga

LYCAENIDAE
13.

Lycaena dispar (Haworth,
1802)

Czerwończyk
nieparek

R

R

Ścisła

LC

LR

14.

Cupido argiades (Pallas, 1771)

Modraszek
argiades

L

BL

-

-

-

15.

Celastrina argiolus (Linnaeus,
1758)

Modraszek
wieszczek

-

R

-

-

-

16.

Plebejus idas (Linnaeus, 1761)

Modraszek idas

L

R

-

-

-

17

Plebejus argyrognomon
(Bergsträsser, 1779)

Modraszek
srebroplamek

R

R

-

-

-

18.

Aricia agestis (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Modraszek agestis

BL

L

-

-

-

19.

Polyommatus amandus
(Schneider, 1792)

Modraszek
amandus

L

R

-

-

-

20

Polyommatus icarus
(Rottemburg, 1775)

Modraszek ikar

BL

BL

-

-

-

21.

Polyommatus coridon (Poda,
1761)

Modraszek
korydon

-

P

-

-

-

NYMPHALIDAE
22.

Argynnis aglaja (Linnaeus,
1758)

Dostojka aglaja

R

-

-

-

-

23.

Issoria lathonia (Linnaeus,
1758)

Dostojka latonia

BL

-

-

-

-

24

Boloria euphrosyne (Linnaeus,
1758)

Dostojka
eufrozyna

P

-

-

NT

-

25.

Boloria selene (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Dostojka selene

-

R

-

-

-

26.

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Dostojka dia

BL

L

-

-

-

27.

Vanessa atalanta (Linnaeus,
1758)

Rusałka admirał

BL

-

-

-

-

28.

Vanessa cardui (Linnaeus,
1758)

Rusałka osetnik

R

BL

-

-

-

29.

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Rusałka pawik

BL

BL

-

-

-

30.

Aglais urticae (Linnaeus,
1758)

Rusałka
pokrzywnik

L

BL

-

-

-

31.

Polygonia c-album (Linnaeus,
1758)

Rusałka ceik

P

L

-

-

-

32.

Araschnia levana (Linnaeus,
1758)

Rusałka
kratkowiec

BL

BL

-

-

-

33.

Nymphalis antiopa (Linnaeus,
1758)

Rusałka żałobnik

P

-

-

-

-
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L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
księga

34.

Nymphalis polychloros
(Linnaeus, 1758)

Rusałka
wierzbowiec

-

P

-

-

-

35.

Nymphalis xanthomelas
(Esper, 1781)

Rusałka
drzewoszek

P

R

-

DD

-

36.

Apatura ilia (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Mieniak strużnik

P

-

-

LC

-

37.

Pararge aegeria (Linnaeus,
1758)

Osadnik egeria

P

P

-

-

-

38.

Lasiommata megera
(Linnaeus, 1767)

Osadnik megera

P

-

-

-

-

39.

Coenonympha pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Strzępotek
ruczajnik

BL

BL

-

-

-

40.

Aphantopus hyperantus
(Linnaeus, 1758)

Przestrojnik
trawnik

BL

BL

-

-

-

41.

Maniola jurtina (Linnaeus,
1758)

Przestrojnik
jurtina

BL

BL

-

-

-

42.

Melanargia galathea
(Linnaeus, 1758)

Polowiec
szachownica

R

P

-

-

-

Objaśnienia: Przy określeniu liczebności posłużono się czterostopniową skalą (za Sekuła, Górska-Drabik, 2013):
P - pojedynczy (1-5 osobników), R - rzadki (6-15 osobników), L - liczny (16-100 osobników), BL - bardzo liczny (powyżej 100
osobników). Kategorie zagrożenia według „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (Głowaciński 2002):
NT – bliski zagrożenia (Near Threatened), LC – słabo zagrożone (Least Concern), DD – gatunki o nieokreślonym stopniu
zagrożenia. Kategorie wg „Polskiej czerwonej księgi zwierząt. Tom II. Bezkręgowce” (Głowaciński, Nowacki 2004): LR –
gatunki niższego ryzyka (Lower Risk)

Obecny skład faunistyczny Górek Czechowskich jest uboższy niż ten podawany w literaturze. Sekuła (2004)
wykazał na obszarze Czechowa 46 taksonów. Nie udało się potwierdzić występowania 11 gatunków:
Carcharodus alceae (Esper, 1780), Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758), Colias croceus (Fourcroy, 1785), Colias erate
(Esper, 1805), Colias myrmidone (Esper, 1781), Lycaena tityrus (Poda, 1761), Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761),
Thecla betulae (Linnaeus, 1758), Satyrium pruni (Linnaeus, 1758), Cupido minimus (Fuessly, 1775), Limenitis
populi (Linnaeus, 1758). Nie stwierdzono także dwóch historycznie podawanych gatunków – Glaucopsyche
alexis (Poda, 1761) oraz Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller, 1775) (Sekuła 2004).
Obecne badania wykazały sześć nowych dla tego obszaru gatunków – Carterocephalus palaemon,
Polyommatus amandus, Boloria euphrosyne, Nymphalis xanthomelas, Pararge aegeria, Melanargia galathea.
Dzisiejsza lepidopterofauna Górek Czechowskich stanowi 62 % wszystkich przedstawicieli Rhopalocera
wykazanych z obszaru miasta, liczącą obecnie 68 gatunków (Sekuła, Górska-Drabik, 2013).
Na obszarze badanych wąwozów stwierdzono jeden gatunek chroniony (Dz.U. 2016 poz. 2183), jakim był
czerwończyk nieparek Lycaena dispar. Poza ochroną krajową, motyl ten ujęty jest w II Załączniku Konwencji
Bernenskiej oraz II i IV załącznika Dyrektywy Siedliskowej.
Ponadto wykazano pięć taksonów ujętych na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych
w Polsce (Głowaciński 2002) (ryc. 63). Były to: dostojka eufrozyna Boloria euphrosyne (NT), czerwończyk
nieparek Lycaena dispar (LC), paź królowej Papilio machaon (LC), mieniak strużnik Apatura ilia (LC) i rusałka
drzewoszek Nymphalis xanthomelas (DD).
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Ryc. 63. Obserwacje rzadkich, zagrożonych oraz chronionych gatunków motyli dziennych
na obszarze Górek Czechowskich
Na terenie byłego poligonu najliczniej występowały gatunki eurytopowe tj. karlątek ryska Thymelicus
lineola, bielinek kapustnik Pieris brassicae, rzepnik P. rapae, bytomkowiec P. napi, rusałka pawik Aglais io,
modraszek amandus Polyommatus icarus, przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus, strzępotek ruczajnik
Coenonympha pamphilus, dostojka latonia Issoria lathonia i przestrojnik jurtina Maniola jurtina. Najrzadsze zaś
były gatunki stenotopowe, charakterystyczne dla danego typu siedliska. Stwierdzono kilka gatunków
związanych z roślinnością kserotermiczną – bielinek rukiewnik Pontia edusa, szlaczkoń siarecznik Colias hyale,
modraszek korydon Polyommatus coridon, osadnik megera Lasiommata megera, polowiec szachownica
Melanargia galathea. Wykazano również jeden gatunek typowo leśny, jakim jest osadnik egeria Pararge egeria
oraz jeden gatunek higrofilny – czerwończyk nieparek Lycaena dispar (ryc. 63). Zaznaczyć tu należy, że
czerwończyk nieparek pomimo, że jest powszechnie uważany za gatunek higrofilny, równie często notowany
jest na siedliskach ruderalnych. O jego występowaniu decyduje przede wszystkim obecność roślin
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pokarmowych gąsienic i roślin nektarodajnych odwiedzanych przez imago (Sielezniew 2015). Górki Czechowskie
są miejscem występowania roślin żywicielskich gąsienic czerwończyków – szczawiu kędzierzawego Rumex
crispus oraz szczawiu tępolistnego R. obtusifolius.
Wpływ na liczebność czerwończyków ma również liczna populacja występująca wzdłuż Czechówki
rozmnażająca się na rosnącym tam szczawiu lancetowatym Rumex hydrolapathum Huds. Z racji niewielkiego
dystansu należy się spodziewać wymiany osobników pomiędzy populacjami.

Fot. 42. Czerwończyk nieparek Lycaena dispar (PB-B)

Fot. 43. Rusałka ostenik Vanessa cardui (PB-B)

W roku 2019 obserwowano bardzo liczny pojaw rusałki ostenika Vanessa cardui (fot. 43). Na Górkach
Czechowskich motyle obserwowane były stosunkowo wcześnie bo, już na początku maja. Jest to gatunek
wędrowny przylatujący do Polski z pustynnych terenów północnej Afryki oraz południa Europy. W naszych
warunkach klimatycznych rozwija jedno pokolenie, które następnie wraca na południe. Górki Czechowskie są
miejscem gdzie co roku obserwuje się przyloty tych motyli. Nie były one jednak tak spektakularne i długotrwałe
jak tegoroczny.

4.4. Wyniki inwentaryzacji płazów
Na obszarze Górek Czechowskich w latach 2016 - 2019 stwierdzono obecność tylko jednego gatunku płaza
– grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus (Laurenti, 1768). Płaz ten objęty jest ochroną ścisłą (Dz. U. 2016 poz.
2183), ponadto został ujęty w II Załączniku Konwencji Berneńskiej oraz IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej.
We wspomnianym okresie odnotowano jedynie pięć przypadkowych obserwacji, zlokalizowanych
w różnych częściach inwentaryzowanej doliny (ryc. 64).
Grzebiuszka ziemna jest płazem wybitnie lądowym. Jedynie w okresie rozrodu korzysta z niewielkich oczek
wodnych, by odbyć w nich gody. Jest typowym elementem otwartych agrocenoz. Spotyka się ją najczęściej
na polach, łąkach oraz ekotonach łączących lasy z obszarami upraw rolniczych. Istotnym warunkiem
występowania tego płaza jest lekka struktura gleby, która umożliwia im zagrzebywanie się (Smółka 2012).
Badany obszar spełnia optymalne warunki życia tego gatunku. Należy tu dodać, że choć obecnie
grzebiuszka ziemna kojarzy się głównie z polami uprawnymi, w rzeczywistości jest gatunkiem pierwotnie
stepowym (Nollert 1984).
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Ryc. 64. Obserwacje grzebiuszki ziemnej na obszarze Górek Czechowskich
Przeprowadzona inwentaryzacja nie wykazała obecności miejsc rozrodu płazów na Górkach Czechowskich.
Pod tym względem obserwowane były dna wąwozów, w których okresowo zbiera się woda (fot. 44, 45, 46) oraz
zbiornik retencyjny zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Września i Dębiny (fot. 47). Ostatnie
stanowisko znajduje się co prawda poza granicą wyznaczonego opracowania, jednak przylega bezpośrednio do
jego granicy, dlatego postanowiono objąć go badaniami.
Woda w tych miejscach (2018-2019) utrzymywała się jednak zbyt krótko, by mogły się w niej przeobrazić
płazy. Najbliższe znane miejsca rozrodu grzebiuszki ziemnej znajdują się w Ogrodzie Botanicznym (Chobotow,
Czarniawski 2010) oraz w zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych wzdłuż trasy 809.
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Fot. 44. Okresowy potok płynący doliną wąwozu za
komisariatem policji na ul. Koncertowej - 16 marca
2019 r (PB-B)

Fot. 45. Dolina tego samego potoku miesiąc później 25 kwietnia 2019 r (PB-B)

Fot. 46. Koleiny na dnie wąwozu w okolicy strzelnicy
(PB-B)

Fot. 47. Zbiornik retencyjny na skrzyżowaniu ulic
Bohaterów Września i Dębiny (PB-B)

Grzebiuszka ziemna jest płazem objętym ochroną ścisłą (Dz. U. 2016 poz. 2183). Poza ochroną krajową,
płaz ten ujęty jest w II Załączniku Konwencji Bernenskiej oraz IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej.

4.5. Wyniki inwentaryzacji gadów
Herpetofauna Górek Czechowskich reprezentowana jest przez jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis (Linnaeus,
1758). Populacja tu występująca jest szeroko rozprzestrzeniona (ryc. 65), aczkolwiek ogranicza się głównie do
siedlisk kserotermicznych, optymalnych dla tego gatunku. Poza tym obserwowano również pojedyncze osobniki
na suchych miedzach wokół pól uprawnych oraz poboczach dróg gruntowych. Co ciekawe, wraz z częściowym
wykoszeniem nawłoci na potrzeby Land Art’u (w formie kół) w miejscu tym zaczęły się odtwarzać siedliska
kserotermiczne, a z nimi pojawiać się jaszczurki. Świadczy to o dużym potencjale przyrodniczym tego miejsca
oraz sensie wprowadzenia ochronny czynnej. Warto zaznaczyć, że na obszarze Górek Czechowskich
stwierdzono trzy miejsca rozrodu tych gadów, zlokalizowanych na skarpach wokół dawnej strzelnicy.
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Tab.17. Wykaz gatunków gadów (Reptilia) występujących na terenie Górek Czechowskich stwierdzonych
podczas badań w latach 2018 - 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa
potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Dyrektywa
Siedliskowa

Konwencja
Berneńska

Czerwona
lista IUCN

Częściowa

Załącznik IV

Załącznik II

LC

LACERTIDAE
1.

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

Jaszczurka
zwinka

2+

3

Objaśnienia: Przedziały skali liczebności przyjęto za Chobotow, Czarniawski 2007, gdzie 2 oznacza szacowaną ilość
stwierdzeń w zakresie od 6 do 20 os.; 3 – od 21 do 50 os. Dodatkowo symbolem „+” zaznaczono potwierdzenie rozrodu.
Kategorie zagrożenia według Czerwonej listy IUCN: LC – słabo zagrożone (Least Concern)

Ryc. 65. Obserwacje jaszczurki zwinki na Górkach Czechowskich
Jaszczurka zwinka jest gadem objętym ochroną częściową (Dz. U. 2016 poz. 2183). Została także ujęta
w II Załączniku Konwencji Berneńskiej oraz IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce jest gatunkiem
monitorowanym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
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(ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN) klasyfikuje zwinkę, jako gatunek najmniejszej troski
– LC (least concern).

4.6. Wyniki inwentaryzacji ornitofauny
Teren Górek Czechowskich w trakcie blisko czterdziestoletnich obserwacji własnych znacząco zmienił swój
charakter. Początkowo miał on wyraźne cechy krajobrazu otwartego z fragmentami naturalnej roślinności
trawiastej i charakterystycznymi wąwozami z kępami krzewów. Tylko z jednej strony (od wschodu) przylegał
bezpośrednio do zabudowy jednorodzinnej. Od północy i zachodu bezpośrednio przechodził w typowy
krajobraz rolniczy z dość luźno rozrzuconymi gospodarstwami rolnymi. Od zwartej zabudowy miejskiej jest
oddzielony liczącymi około 6 ha zadrzewieniami i ruchliwą arterią – Al. Solidarności (dawniej A. Tysiąclecia).
W kolejnych latach coraz wyraźniej zaznaczał się wpływ czynników antropogenicznych. Przybrał on na sile
w ostatnim okresie. Pojawiły się nowe osiedla (od zachodu typowe bloki mieszkalne zaś od północy zabudowa
jednorodzinna), bardzo znacząco wzrosła sieć dróg, zarówno lokalnych jak krajowych (m.in. obwodnica
Lublina). Okoliczne tereny, dotychczas dość jednorodne, uległy fragmentacji, a Górki Czechowskie stały się
swoistą enklawą. Znacząco zmienił się również ich charakter. Pojawiły się, wypalane zwykle wczesną wiosną,
łany roślin inwazyjnych, głównie nawłoci i wrotyczu. W wąwozach wyrosły drzewa, a fragmenty naturalnej
roślinności zielnej praktycznie zniknęły. Zadrzewienia w płd. części nie były nigdy poddawane żadnym zabiegom
pielęgnacyjnym. Stały się zaś miejscem coraz bardziej zaśmieconym ze śladami wyraźnego wandalizmu. W ciągu
ostatnich lat powstał tam „tor rowerowy”, na którego budowę zużyto wiele drzew ściętych w jego najbliższym
otoczeniu. Nagminne stało się biwakowanie z paleniem ognisk i porzucaniem wszelkich śmieci.
Celem podjętych badań była waloryzacja ornitologiczna wąwozu ze zwróceniem szczególnej uwagi
na awifaunę lęgową.
Na terenie Górek Czechowskich stwierdzono łącznie 89 gatunków, w tym 54 lęgowe i prawdopodobnie
lęgowe (tab. 18). Większość (33) gniazdujących to gatunki związane przede wszystkim z zielenią wysoką.
Bogactwo gatunkowe wynika w znacznej mierze z długiego, blisko czterdziestoletniego, okresu badań.
Potwierdza to choćby fakt, że wiele gatunków obecnie już nie występuje.
W latach 80. i 90. XX w Górki Czechowskie miały w miarę naturalny charakter i sytuowały się w kategorii
tzw. terenów otwartych (open areas). Miało to swe odzwierciedlenie w bardzo interesującym składzie
awifauny. Do charakterystycznych gatunków lęgowych należały m.in. przepiórka Coturnix coturnix, gąsiorek
Lanius collurio, skowronek Alauda arvensis, świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka żółta Motacilla flava,
białorzytka Oenanthe oenanthe, pokląskwa Saxicola rubetra, kląskawka Saxicola rubicola, makolągwa Linaria
cannabina, potrzeszcz Miliaria calandra i trznadel Emberiza citrinella.
Do dzisiejszych czasów pozostało jedynie kilka par gąsiorka oraz pojedyncze stanowiska kląskawki
i pokląskwy. Zdecydowanymi dominantami stały się łozówka Acrocephalus palustris (gatunek najbardziej
charakterystyczny dla bogatej roślinności zielnej) i cierniówka Sylvia communis. Liczebność obu z pewnością
przekracza 100 par lęgowych. Wśród najliczniejszych pojawiły się bażant Phasianus colchicus (typowy dla tego
siedliska) i sroka Pica pica (pospolita w całym mieście). Coraz bardziej ekspansywne kępy krzewów i młodników
sprzyjają populacjom piegży Sylvia curruca, piecuszka Phylloscopus trochilus i słowika szarego Luscinia luscinia.
Bardziej i mniej zwarte zadrzewienia są miejscem licznego występowania kapturki Sylvia atricapilla,
pierwiosnka Phylloscopus collybita i rudzika Erithacus rubecula. Gniazdują w nich również krogulec Accipiter
nisus (od 2002 r.) i sójka Garrulus glandarius (od 2006 r.). W płacie zadrzewień usytuowanym w płn. zach. części
badanego terenu znajduje się również stanowisko lęgowe myszołowa Buteo buteo. W 2018 r. znaleziono tam
gniazdo i widziano niepokojące się ptaki dorosłe, lecz w kolejnym roku nie stwierdzono innych dowodów
ewentualnego lęgu.
Bardzo szczegółowe dane uzyskano dla zespołu lęgowego awifauny zasiedlającej „Lasek Czechów”.
Corocznie notowano tam 30-40 par należących do 11-18 gatunków lęgowych. Nie obserwowano wyraźnych
trendów, zarówno jeśli chodzi o liczbę gatunków, jak i zagęszczenie par lęgowych. W składzie gatunkowym
nastąpiły jednak znaczne zmiany. Na początku badań wśród najliczniejszych znajdowały się pierwiosnek
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Phylloscopus collybita, grzywacz Columba palumbus, bogatka Parus major, kapturka i rudzik Erithacus rubecula.
W grupie tej nadal są grzywacz, bogatka i kapturka, a dołączyły modraszka Cyanistes caeruleus i kos Turdus
merula.
Z listy lęgowych zniknęły bezpowrotnie słowik szary, piecuszek i łozówka (wszystkie z powodu zmiany
charakteru roślinności), pokrzewka ogrodowa Sylvia borin i czarnogłówka Poecile montanus. Natomiast
regularnie gniazdować zaczęły śpiewak Turdus philomelos, kos, szpak Sturnus vulgaris, krogulec Accipiter nisus
(pierwszy lęg notowany w miastach Polski) i sójka Garrulus glandarius.
Nieregularnie gniazdują piegża, kwiczoł Turdus pilaris, dzięcioł duży Dendrocopos major, dzięcioł białoszyi
Dendrocopos syriacus i wrona Corvus corone (wyjątkowa w granicach ekologicznych Lublina, poza badanym
terenem stwierdzono lęgi pojedynczych par w Ogrodzie Botanicznym UMCS). Ostatnio coraz częściej widuje się
tam raniuszka Aegithalos caudatus.
Bardzo interesującym gatunkiem spotykanym w lasku jest wójcik Phylloscopus trochiloides,
którego stacjonarne samce odnotowano w sezonach lęgowych 1995 i 2011, a w innych latach widywano
na przelotach. Jego obserwacje podlegają zgłoszeniu do Komisji Faunistycznej Polskiego Towarzystwa
Zoologicznego.
Tab. 18. Wykaz gatunków obserwowanych na terenie Górek Czechowskich w okresie ostatnich 40 lat
L.p.

Gatunek

Status

1

łozówka Acrocephalus palustris

L

2

cierniówka Sylvia communis

L

3

kapturka Sylvia atricapilla

L

4

sroka Pica pica

L

5

bażant Phasianus colchicus

L

6

grzywacz Columba palumbus

L

7

pierwiosnek Phylloscopus collybita

L

8

śpiewak Turdus philomelos

L

9

modraszka Cyanistes caeruleus

L

10

rudzik Erithacus rubecula

L

11

kos Turdus merula

L

12

piecuszek Phylloscopus trochilus

L

13

zięba Fringilla coelebs

L

14

piegża Sylvia curruca

L

15

gąsiorek Lanius collurio

L

16

sójka Garrulus glandarius

L

17

krogulec Accipiter nisus

L

18

wilga Oriolus oriolus

L

19

mazurek Passer montanus

L

20

słowik szary Luscinia luscinia

L

21

dzwoniec Chloris chloris

L

22

pokrzewka ogrodowa Sylvia borin

L

23

pleszka Phoenicurus phoenicurus

L

24

szczygieł Carduelis carduelis

L

25

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus

L

26

kulczyk Serinus serinus

L

27

sierpówka Streptopelia decaocto

L

28

świerszczak Locustella naevia

L

29

bogatka Parus major

L

108 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

30

szpak Sturnus vulgaris

L

31

kwiczoł Turdus pilaris

L

32

wójcik Phylloscopus trochiloides

L

33

skowronek Alauda arvensis

L

34

makolągwa Linaria cannabina

L

35

pokląskwa Saxicola rubetra

L

36

zaganiacz Hippolais icterina

L

37

kląskawka Saxicola rubicola

L

38

grubodziób Coccothraustes coccothraustes

L

39

dzięcioł duży Dendrocopos major

40

trznadel Emberiza citrinella

41

jarzębatka Sylvia nisoria

L

42

wróbel Passer domesticus

L

43

wrona Corvus corone

44

świstunka Phylloscopus sibilatrix

L

45

czarnogłówka Poecile montanus

(L)

46

sikora uboga Poecile palustris

L

47

kuropatwa Perdix perdix

L

48

potrzeszcz Miliaria calandra

(L)

49

świergotek łąkowy Anthus pratensis

(L)

50

pliszka żółta Motacilla flava

L

51

myszołów Buteo buteo

L

52

kopciuszek Phoenicurus ochruros

L

53

raniuszek Aegithalos caudatus

L

54

przepiórka Coturnix coturnix

(L)

55

pustułka Falco tinnunculus

Z

56

jastrząb Accipiter gentilis

Z

57

kukułka Cuculus canorus

Z

58

jerzyk Apus apus

Z

59

dzięcioł mały Dendrocopos minor

Z

60

oknówka Delichon urbica

Z

61

dymówka Hirundo rustica

Z

62

gawron Corvus frugilegus

Z

63

kawka Corvus monedula

Z

64

gil Pyrrhula pyrrhula

Z

65

kowalik Sitta europaea

Z

66

pliszka siwa Motacilla alba

Z

67

krętogłów Jynx torquilla

P

68

muchołówka szara Muscicapa striata

P

69

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca

P

70

rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus

P

71

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos

P

72

czyż Carduelis spinus

P

73

mysikrólik Regulus regulus

P

74

słonka Scolopax rusticola

(P)

75

derkacz Crex crex

(W)

76

dzięcioł zielony Picus viridis

L
(L)

(L)

W
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77

dzięcioł średni Dendrocopos medius

W

78

trzciniak Acrocephalus arundinaceus

(W)

79

strzyżyk Troglodytes troglodytes

W

80

droździk Turdus iliacus

W

81

brzęczka Locustella luscinioides

82

muchołówka mała Ficedula parva

W

83

sosnówka Periparus ater

W

84

potrzos Emberiza schoeniclus

W

85

krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra

W

86

srokosz Lanius excubitor

87

świergotek drzewny Anthus trivialis

88

jemiołuszka Bombycilla garrulus

W

89

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla

W

(W)

W
(W)

gatunków ogółem

89

gatunków lęgowych

54

Objaśnienia: status gatunku: L – lęgowy lub prawdopodobnie lęgowy, P – przelotny, Z – zalatujący z sąsiednich terenów, W
– wyjątkowy (pojedyncze obserwacje); w nawiasach – gatunki nie obserwowane w ostatnich latach; boldem wyróżniono
gatunki wymienione w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej.

4.7. Wyniki inwentaryzacji chomika europejskiego
Chomik europejski Cricetus cricetus jest objęty w Polsce ochroną gatunkową, ze wskazaniem do ochrony
czynnej (Dz.U. 2016 poz. 2183). Jest też gatunkiem wymieniony w Konwencji Berneńskiej – Załącznik II,
Dyrektywie Siedliskowej – Załącznik IV, Czerwonej liście IUCS – status LC oraz Czerwonej liście zwierząt ginących
i zagrożonych w Polsce – status DD (Głowaciński 2002). W trakcie badań w roku 2018 i 2019 potwierdzono
obecność nor chomika europejskiego w wąwozie nr 13 – Górki Czechowskie. Na Górkach Czechowskich
wyznaczono kilka stanowisk, większość znajdowała się pomiędzy ulicami: Kompozytorów, Północną, gen.
Ducha, Poligonową oraz Zelwerowicza. Dwa stanowiska zostały wyznaczone na zachód od ul. Bohaterów
Września pośród pól uprawnych. Na terenie objetym inwentaryzacją odnaleziono 64 nory chomika
europejskiego. Zbiorcze zestawienie wyników przedstawia rycina 66. Obecność chomika europejskiego na
Górkach Czechowskich potwierdzają także publikacje Łopucki i Szeląg (2011) oraz Buczek (2018, 2019).
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Ryc.66. Rozmieszczenie nor chomika europejskiego na obszarze Górek Czechowskich

4.8. Wyniki inwentaryzacji pozostałej fauny
Badania przeprowadzone w latach 2018 - 2019 wykazały obecność na terenie Górek Czechowskich
trzynastu gatunków zwierząt rzadkich i chronionych (tab. 19.). Na szczególna uwagę zasługuje duża liczebność
dwóch kserotermicznych ślimaków: wałkówki trójzębnej Chondrula tridens oraz ślimaka żółtawego Helix
lutescens (ryc. 67). Oba gatunki występują tu razem ze stosunkowo pospolitym w regionie wstężykiem
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austriackim Cepea (Octadenia) vindobonensis (Férussac, 1821), który podobnie jak one preferuje suche
siedliska bogate w wapń, jakimi są lessowe wąwozy.
Tab. 19. Wykaz gatunków rzadkich i chronionych występujących na Górkach Czechowskich stwierdzonych
podczas badań w latach 2018 - 2019

L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
księga

Konwencja
Berneńska

1.

Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774)

Wałkówka trójzębna

-

NT

-

-

2.

Helix lutescens Rossmässler, 1837

Ślimak żółtawy

Częściowa

NT

LR

-

3.

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Ślimak winniczek

Częściowa

-

-

Załącznik III

4.

Trogulus tricarinatus (Linnaeus,
1767) forma partenogenetyczna

-

-

-

-

5.

Trochosa robusta (Simon, 1876)

-

-

VU

-

-

6.

Thomisus onustus Walckenaer, 1805

Ukośnik

-

VU

-

-

7.

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Modliszka zwyczajna

Ścisła

CR

EN

8.

Sceliphron destillatorium Illiger, 1807

Gliniarz naścienny

-

NT

-

9.

Cetonia (Cetonia) aurata (Linnaeus,
1758)

Kruszczyca złotawka

-

-

-

10.

Sorex araneus Linnaeus, 1758

Ryjówka aksamitna

Częściowa

-

-

11.

Erinaceus roumanicus BarrettHamilton, 1900

Jeż wschodni

Częściowa

-

-

12.

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Nocek Natterara

Ścisła

-

-

Załącznik II

13.

Mustela nivalis Linnaeus, 1766

Łasica łaska

Częściowa

-

-

Załącznik III

-

Załącznik III
-

Objaśnienia: Kategorie zagrożenia według „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (Głowaciński 2002):
CR – krytycznie zagrożone (Critically Endangered), VU – narażone (Vulnerable), NT – bliski zagrożenia (Near Threatened).
Kategorie wg „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” (Głowaciński, Nowacki 2004): EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie
zagrożone wyginięciem (Endangered), LR – gatunki niższego ryzyka (Lower Risk).

Dodatkowo Górki Czechowskie są miejscem występowania innych cennych i ciekawych gatunków
tj. Trogulus tricarinatus (fot. 48), Trochosa robusta (fot. 49), ukośnik Thomisus onustus, modliszka zwyczajna
Mantis religiosa, czy gliniarz naścienny Sceliphron destillatorium.
Modliszka, podobnie jak gliniarz naścienny należą do gatunków, które w wyniku zmian klimatycznych
rozszerzają swój zasięg i zaczynają być notowane w różnych miejscach Polski, co nie pozostaje bez echa wśród
doniesień medialnych (Bilański i in. 2012, Ślązak 2017, Durak i in. 2018, Zieliński i in. 2018, Próchnicka 2019,
Pietraszko-Warchałowska, Warchałowski 2019). Warto tu wspomnieć, że pierwsze stwierdzenie gliniarza
w Polsce pochodzi właśnie z okolic Lublina, a ściślej z Czesławic (Vecht, Breugel 1968, Puławski 2008).
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Ryc. 67. Obszary występowania rzadkich i chronionych gatunków zwierząt na obszarze Górek Czechowskich
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Fot. 48. Trogulus tricarinatus (PB-B)

Fot. 49. Trochosa robusta (PB-B)

Mówiąc o cennej faunie Górek Czechowskich należy wspomnieć o obecność niewielkiego zimowiska
nietoperzy znajdującego się w jednym ze schronów. Miejsce to było kontrolowano od 2009 roku. Stwierdzono
tu zimowanie pojedynczych nocków Natterara. Z racji wąskiego przejścia oraz częściowego zarośnięcia
otoczenia schronu dostęp do niego był utrudniony, a same zimowisko nie rzucało się w oczy przypadkowym
przechodniom. Niestety w 2016 roku jego wejście zostało rozkopane, zmieniając w ten sposób warunki
termiczne i wilgotnościowe schronienia. Od tego momentu nie notuje się zimowania nietoperzy w tym miejscu.
Na terenie Górek Czechowskich odnotowano siedem gatunków zwierząt łownych (tab. 20). Spośród nich
dziki należą do najczęściej spotykanych dużych ssaków. Ponadto w obrębie wąwozów można obserwować
liczne lisie nory. Jedynie sporadycznie odnotowano takie gatunki jak zając, kuna domowa,
czy jenot. Ten ostatni jest w Polsce gatunkiem obcym i uznawany jest za inwazyjny (Kowalczyk 2012, Kowalczyk
i in. 2018).

Tab. 20. Wykaz gatunków łownych występujących na Górkach Czechowskich stwierdzonych podczas badań
w latach 2018 i 2019
L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

1.

Lepus europaeus Linnaeus, 1758

2.

Sus scrofa Linnaeus, 1758

Dzik

3.

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

Sarna

4.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Lis pospolity

5.

Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834)

Jenot (junat)

6.

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Borsuk (jeźwiec)

7.

Martes foina (Erxleben, 1777)

Kuna domowa (kamionka)

Zając szarak

5. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wąwozu Lipnik
5.1. Wyniki inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych
Teren objęty inwentaryzacją w większości pokrywają pola uprawne aktualnie użytkowane lub od kilku,
kilkunastu lat nieuprawiane – odłogi. Na użytkowanych polach prowadzone są uprawy zbóż, głównie pszenicy
i owsa oraz rzepaku lub buraków cukrowych. Na odłogach wykształcają się przede wszystkim zbiorowiska
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roślinności ruderalnej z klas Epilobietea angustifolii i Artemisietea vulgaris. Są to miejsca zajęte przez inwazyjne
gatunki: nawłoć kanadyjską Solidago canadensis i nawłoć późną Solidago gigantea, które na większości terenu
osiągają 100% pokrycie. Natomiast w miejscach nieco suchszych dominuje ekspansywny gatunek trzcinnik
piaskowy Calamagrostis epigejos. Gatunkom dominującym towarzyszą nieliczne rośliny segetalne i ruderalne
tj. ostrożeń polny Cirsium arvense, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, skrzyp polny Equisetum arvense,
bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, bylica pospolita Artemisia vulgaris. Na nieco młodszych odłogach,
obficie występowało przymiotno roczne Erigeron annuus, z którym rosły także lnica pospolita Linaria vulgaris,
jastrzębiec baldaszkowaty Hieracium umbellatum, maruna bezwonna Matricaria maritima subsp. inodora,
niekiedy groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus (obserwacje z 2018 roku, w 2019 roku odłogi te przywrócono
do użytkowania). Starsze odłogi często zarastają drzewami: brzozą brodawkowatą Betula pendula, klonem
jesionolistnym Acer negundo i przede wszystkim orzechem włoskim Juglans regia. W miejscach
nieużytkowanych od kilkunastu lat, zwarcie koron drzew osiąga nawet 80-100%. Fragment zbocza wąwozu
(u wlotu od ul. Tadeusza Grodzickiego) zajmują zadrzewienia (stary sad lub zalesienie), w których dominuje
orzech włoski, czereśnia dzika Cerasus avium, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna i klon jesionolistny.
Podszyt tworzy bez czarny Sambucus nigra, zaś runo: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, niecierpek
drobnokwiatowy Impatiens parviflora, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, a także nawłoć
kanadyjska i przymiotno roczne. Zadrzewienia te określono jako zbiorowisko Sambucus nigra - Juglans regia
i zaliczono do klasy Epilobietea angustifolia (ryc. 68).

Ryc. 68. Mapa zbiorowisk roślinnych wąwozu Lipnik
Bogatsza i bardziej zróżnicowana jest roślinność w obrębie samego wąwozu na terenach nieużytkowanych
jako grunty orne. Zbocza wąwozu i jego dno w większości zajmuje roślinność łąkowa z klasy MolinioArrhenatheretea. Są to ubogie postacie łąk świeżych z rajgrasem wyniosłym Arrhenatherum elatius, kupkówką
zwyczajną Dactylis glomerata, tymotką łąkową Phleum pratensis, kostrzewą czerwoną Festuca rubra
i pasternakiem zwyczajnym Pastinaca sativa. Znaczne powierzchnie zajmują zdegradowane zbiorowiska
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z bodziszkiem łąkowym Geranium pratense i koniczyną łąkową Trifolium pratense. Fragmenty zbiorowisk
z większym udziałem rajgrasu wyniosłego można uznać za ubogą postać zespołu rajgrasu wyniosłego
Arrtenatheretum elatioris. W obniżeniach wykształcają się bardziej wilgociolubne zbiorowiska ze śmiałkiem
darniowym Deschampsia caespitosa i wyczyńcem łąkowym Alopecurus pratensis, zaś przy drodze biegnącej
w dnie wąwozu rosną gatunki typowe dla siedlisk wydeptywanych, tj.: rdest ptasi Polygonum aviculare,
pięciornik gęsi Potentilla anserina, babka zwyczajna Plantago major, perz zwyczajny Agropyron repens.
Na nasłonecznionych (ciepłych i suchych) zboczach obu odnóg wąwozu wykształcają się zbiorowiska muraw
kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea, głównie zespół rutewki i szałwii łąkowej Thalictro-Salvietum
pratensis oraz zespół strzęplicy nadobnej i kostrzewy bruzdkowanej Koelerio-Festucetum rupicolae. Pierwszy
z zespołów tworzą: perz siny Elymus hispidus, rutewka mniejsza Thalictrum minus, szałwia łąkowa Salvia
pratensis (fot. 50) i wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris. Drugi zespół budują m. in.: strzęplica nadobna
Koeleria macrantha, tymotka Bohmera Phleum phleoides (fot.51), szałwia łąkowa, babka średnia Plantago
media, macierzanka zwyczajna Thymus pulegioides, poziomka twardawa Fragaria viridis. W obu typach muraw
częste są: wiechlina wąskolistna Poa angustifolia, lucerna sierpowata Medicago falcata, chaber driakiewnik
Centaurea scabiosa, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, przytulia właściwa Galium verum. Na uwagę
zasługują rosnące w murawach rzadsze na Lubelszczyźnie rośliny tj. żebrzyca roczna Seseli annuum, goździk
kartuzek Dianthus cartusianorum, dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum, czyściec prosty Stachys recta,
kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum, szczodrzeniec ruski Chamaecytisus rutenicus. W zbiorowiskach
murawowych rosną także objęte ochroną prawną dzwonek boloński Campanula bononiensis, dzwonek
syberyjski Campanula sibirica, dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum i zaraza przytuliowa Orobanche
caryophyllacea. W sąsiedztwie zbiorowisk murawowych niekiedy wykształcają się niewielkie płaty roślinności
okrajkowej z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei. Są to zbiorowiska z rzepikiem pospolitym Agrimonia eupatoria
czy ciemiężykiem białokwiatowym Vincetoxicum hirundinaria. Również w pobliżu muraw, na stromych
miedzach występują pokrewne im, ciepłolubne półruderalne zbiorowiska z perzem właściwym Agropyron
repens, powojem polnym Convolvulus arvensis, stuliszem Loesela Sisimbrium loeselii i stokłosą bezostną
Bromus inermis, obecnie przypisywane do klasy Agropyretea intermedio-repentis. Znaczne powierzchnie
w obrębie wąwozu zajmują zbiorowiska roślinności ruderalnej z klasy Artemisietea vulgaris. Są to
przede wszystkim płaty zdominowane przez jeżyna popielicę Rubus caesius. Inne zbiorowiska ruderalne, które
można zaliczyć do z tej klasy zajmują niekiedy zaledwie kilka metrów kwadratowych. W miejscach cieplejszych
spotkać można zbiorowiska z nostrzykiem żółtym Melilotus officinalis, nostrzykiem białym M. albus
i żmijowcem zwyczajnym Echium vulgare, w nieco wilgotniejszych z wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare i
bylicą pospolitą Artemisia vulgaris czy z serdecznikiem zwyczajnym Leonurus cardiaca.
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Fot. 50. Murawa kserotermiczna z szałwią łąkową (AC)
Słabiej nasłonecznione zbocza i obniżenia zarastają krzewami i drzewami. W miejscach cieplejszych
wykształcają się zbiorowiska z klasy Rhamno-Prunetea budowane głównie przez śliwę tarninę Prunus spinosa,
niekiedy dziką czereśnią Prunus cerasus, dereń świdwę Cornus sanguinea i inwazyjny gatunek dereń biały Conus
alba s.l. Zacienione obniżenia zajmuje roślinność wilgociolubna i nitrofilna z klasy Epilobietea angustifolii. Są to
między innymi zbiorowiska pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, maliny zwyczajnej Rubus idaeus oraz zarośla bzu
dzikiego Sambucus nigra. Ponadto w lokalnym zagłębieniu, okresowo wypełnionym wodą, wykształca się
szuwar mozgi trzcinowatej Phalaris arundinacea z krwawnicą pospolitą Lythrum salicaria, karbieńcem
pospolitym Lycopus europaea i trzciną pospolitą Phragmites australis, typ roślinności zaliczany do klasy
Phragmitetea.

Fot. 51. Murawa kserotermiczna z tymotką Bohmera (AC)
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Zbiorowiska roślinne wykształcające się w obrębie samego wąwozu często mają charakter przejściowy,
przeważenie mają postać zubożałą i zajmują niewielkie powierzchnie. Dlatego pod względem
fitosocjologicznym niejednokrotnie są trudne do zaklasyfikowania i trudno wyznaczyć jednoznaczne granice ich
zasięgów. Jednak opisywany teren cechuje znaczna różnorodność siedlisk. Poza zbiorowiskami segetalnymi
związanymi uprawami rolnymi można wyróżnić płaty roślinności reprezentujące ponad 20 zespołów
i zbiorowisk roślinnych:
Klasa Epilobietea angustifolii R. Tx. et Prsg 1950
Rząd Atropetalia Vlieg. 1937
Związek Epilobion angustifolii (Rübel 1933) Soó 1933
Zespół Calamagrostietum epigeji Juraszek 1928
Związek Sambuco-Salicion R. Tx et Neum. 1950
Zespół Sabucetum nigrae Oberd. 1973
Zespół Rubetum idaei Pfeiff. 1936 em. Oberd. 1973
Zb. Sambucus nigra - Juglans regia
Klasa Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg et R. Tx. in R. Tx. 1950
Rząd Onopodretalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. Görs 1966
Związek Dauco-Melilotenion Görs 1966
Zespół Artemisio-Tanacetum vulgare Br.-Bl. 1931 corr. 1949
Zbiorowisko Rubus caesius
Rząd Artemisietalia vulgaris Lohm. in R.Tx. 1947
Związek Arction lappae R.Tx. 1937 em. 1950
Zespół Leonuro-Ballotetum nigrae Slavn. 1951
Rząd Glechometalia hederaceae R. Tx. in R. Tx. et Brun-Hool 1975
Związek Aegopoion podagrariae R. Tx. 1967
Zespół Urtico-Aegopodietum podagrariae (R. Tx. 1963 n.n.) em. Dierschke 1974
Zespół Anthriscetum sylvestris Hadač 1978
Klasa Agropyretea intermedio-repentis (Oberd. et all. 1967) Müller et Görs 1969
Rząd Agropyretalia intermedio repentis (Oberd. et all. 1967) Müller et Görs 1969
Związek Convolvulo-Agropyrion repentis Görs 1966
Zespół Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felföldy 1943
Klasa Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942
Rząd Phragmitetalia Koch 1926
Związek Magnocaricion Koch 1926
Zespół Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Lib. 1931
Klasa Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937
Rząd Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Związek Alopecurion pratensis Pass 1964
Zespół Alopecuretum pratensis (Regel 1925) Steffen 1931
Rząd Arrhenatheretalia Pawł. 1928
Związek Arrhenatherion elatioris (Br.-Bl. 1925) Koch 1926 (siedlisko 6510)
Zespół Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925
Zb. Poa pratensis - Festuca rubra Fijałk. 1962
Rząd Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R. Tx. 1970
Związek Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 em. R. Tx. 1950
Zb. Agrostis stolonifera-Potentilla anserina Oberd. 1979/80 in Oberd. 1983
Klasa Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 (siedlisko 6210)
Rząd Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Związek Festuco-Stipion (Klika 1931)1948
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Zespół Koelerie-Festucetum sulcatae Kornaś 1952
Związek Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika 1944 em. Krausch 1961
Zespół Thalictro-Salvietum pratensis Medw.-Korn. 1959
Zb. z Brachypodium pinnatum
Zb. Thymus pulegioides - Scabiosa ochroleuca
Klasa Trifolio-Geranietea anguinei Th. Müller 1962
Rząd Origanetalia Th. Müller 1962
Związek Trifolion medii Th. Müll. 1961
Zespół Trifolio-Agrimonietum Th. Müll. 1961
Klasa Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Garb. 1961
Rząd Prunetalia spinosae R. Tx. 1952
Związek Pruno-Rubion fruticosi R. Tx. 1952 corr. Doing 1962
Zespół Rubo fruticosi-Prunetum spinosae Web. 1974 n. inv. Witting 1976
Związek Berberidion Br.-Bl. (1947) 1950
Zespół Pruno-Ligustrietum R. Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970

5.2. Wyniki inwentaryzacji stanowisk roślin naczyniowych
Różnorodność siedlisk badanego terenu sprzyja bogactwu gatunkowemu, jego flora liczy blisko
200 gatunków roślin naczyniowych. Większość z nich to gatunki typowe dla siedlisk ruderalnych, segetalnych
i łąkowych. Licznie reprezentowane są także gatunki muraw kserotermicznych. W obrębie wąwozu odnaleziono
6 gatunków objętych ochrona prawną, 7 gatunków zagrożonych oraz 18, które uznawane są za rzadkie.
Gatunki prawnie chronione występujące na badanym terenie (ryc. 69):
Dzwonek boloński Campanula bononiensis
Dzwonek syberyjski Campanula sibirica
Zaraza przytuliowa Orobanche caryphyllacea (fot. 52)
Dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum (fot. 53)
Centuria pospolita Centaurium erythraea
Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium
Gatunki zagrożone wyginięciem występujące na badanym terenie wymienione w czerwonej liście roślin
Polski (Kaźmierczak i in. 2016):
Czosnek kulisty Allium rotundum (gatunek krytycznie zagrożony CR)
Dąbrówka piramidalna Ajuga piramidalis (gatunek narażony na wyginięcie VU) (fot. 54)
Zaraza przytuliowa Orobanche caryophyllacea (gatunek narażony na wyginięcie VU)
Dzwonek boloński Campanula bononiensis (gatunek bliski zagrożenia NT)
Ożanka właściwa Teucrium chamaedrys (gatunek bliski zagrożenia NT)
Dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum (gatunek bliski zagrożenia NT)
Fiołek skalny Viola rupestris (gatunek bliski zagrożenia NT)
Gatunki rzadkie:
Rutewka mniejsza Thalictrum minus
Szparag lekarski Asparagus officinalis
Perz siny Elymus hispidus
Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum
Strzęplica nadobna Koeleria macrantha
Tymotka Boehmera Phleum phleoides
Wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris
Turzyca pagórkowa Carex montana
Czyściec prosty Stachys recta
Driakiew zółtawa Scabiosa ochroleuca
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Żebrzyca roczna Seseli annuum
Przetacznik ząbkowany Veronica austriaca
Przetacznik kłosowy Veronica spicata
Czyściec prosty Stachys recta
Ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria
Szczodrzeniec ruski Chamaecytisus ruthenicus
Szałwia łąkowa Salvia pratensis
Turzyca pagórkowa Carex montana
Gatunki inwazyjne i potencjalnie inwazyjne występujące na badanym terenie (Tokarska-Guzik i in. 2012):
Klon jesionoloistny Acer negundo
Nawłoć kanadyjska Solidago canadensis
Nawłoć późna Solidago gigantea
Przymiotno kanadyjskie Conyza canadensis
Przymiotno białe Erigeron annuus
Niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora
Dereń biały Cornus alba sl.
Orzech włoski Juglans regia
Róża pomarszczona Rosa rugosa

Fot. 52. Zaraza przytuliowa w wąwozie Lipnik (AC)
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Fot. 53. Dziewanna fioletowa w wąwozie Lipnik (AC)

Fot. 54. Dąbrówka piramidalna w wąwozie Lipnik (AC)
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Ryc. 69. Mapa rozmieszczenia wybranych roślin chronionych i zagrożonych

5.3. Wyniki inwentaryzacji owadów
5.3.1. Wyniki inwentaryzacji ważek
Stwierdzono tu 8 gatunków ważek – po 5 na każdej z badanych powierzchni (tab. 21).
Tab. 21. Ważki stwierdzone w wąwozie Lipnik. A – niecka dawnego zbiornika trwałego, B – zbocza i dno
wąwozu.
Gatunek
A
B
Świtezianka błyszcząca
+
Calopteryx splendens (Harr.)
Pałątka niebieskooka
+
Lestes dryas Kirby
Pióronóg
zwykły
+
Platycnemis pennipes (Pall.)
Tężnica wytworna
+
Ischnura elegans (Vander L.)
Żagnica jesienna
+
Aeshna mixta Latr.
Lecicha
pospolita
+
Orthetrum cancellatum (L.)
+
Sympetrum sanguineum (Müll.) Szablak krwisty
Szablak
zwyczajny
○
+
S. vulgatum (L.)
liczba gatunków A: 5
5
liczba gatunków B: 1
0
Symbole: ● – gatunek autochtoniczny, ○ – prawdopodobnie autochtoniczny, + – stwierdzony. Liczba gatunków
A – gatunki wszystkie, liczba gatunków B – gatunki autochtoniczne i prawdopodobnie autochtoniczne.
Na obszarze dawnego, wyschniętego zbiornika trwałego obserwowano tylko pojedyncze imagines.
Behawior rozrodczy odnotowano jedynie u szablaka krwistego Sympetrum vulgatum – raz obserwowano
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terytorialnego samca. Pozostałe gatunki były reprezentowane przez osobniki żerujące w niecce zbiornika.
Biorąc pod uwagę jego bardzo silny astatyzm, spośród nich szansę na rozwój na tym stanowisku miała tylko
pałątka niebieskooka Lestes dryas, której rozwój notowano też w 2005 r. (Balana i in. 2006).
Na stricte lądowej powierzchni B obserwowano oczywiście wyłącznie ważki odpoczywające i żerujące
(tab. 21).
Reofile (świtezianka lśniąca Calopteryx splendens i pióronóg zwykły Platycnemis pennipes) występowały
-2
nawet w dość dużych liczbach osobników (do >20 osobn.·100 m ), ale tylko w części dolnej wąwozu. Z całą
pewnością pochodziły znad Bystrzycy, w której oba gatunki tworzą duże populacje autochtoniczne (Buczyński
dane niepubl.). Płynie ona w odległości 200 m w linii prostej od ujścia wąwozu.
Biorąc pod uwagę dane z powierzchni A, pozostałe trzy gatunki – eurytopy, stagnofile – przylatywały
głównie znad rowów i starorzeczy w dolinie Bystrzycy. Je też obserwowano głównie w części dolnej wąwozu,
choć zalatywały także pojedynczo do części centralnej.

5.3.2. Wyniki inwentaryzacji motyli dziennych
Badania przeprowadzone w latach 2018 i 2019 wykazały obecność na terenie wąwozu Lipnik 40 gatunków
motyli dziennych (tab. 19). Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona w okresie wiosennym pozwoliła wykazać
dodatkowo siedem nowych gatunków, nieodnotowanych w 2018 roku (Bielak-Bielecki 2018). Były to: kosternik
palemon Carterocephalus palaemon, zorzynek rzeżuchowiec Anthocharis cardamine, czerwończyk fioletek
Lycaena helle, modraszek wieszczek Celastrina argiolus, modraszek amandus Polyommatus amandus, dostojka
selene Boloria selene, rusałka ceik Polygonia c-album. Największą różnorodnością gatunkową charakteryzowały
się motyle należące do rodziny rusałkowatych Nymphalidae, gdzie wykazano łącznie 17 taksonów. Mniej liczne
pod względem jakościowym były rodziny bielinkowatych Pieridae oraz modraszkowatych Lycaenidae, w których
stwierdzono odpowiednio po 8 i 10 gatunków. W obrębie rodziny powszelatkowatych Hesperiidae stwierdzono
4 gatunki, a w przypadku paziowatych Papilionidae tylko 1 takson (tab. 22).
Tab. 22. Wykaz gatunków motyli występujących na terenie wąwozu Lipnik stwierdzonych podczas badań
w latach 2018 - 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

Badania
w 2018

Nazwa potoczna

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
Księga

HESPERIIDAE
1.

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

2.

Carterocephalus palaemon
(Pallas, 1771)

3.

Thymelicus lineola
(Ochsenheimer, 1808)

4.

Thymelicus sylvestris (Poda,
1761)

Powszelatek
brunatek

L

L

-

-

-

Kosternik palemon

L

L

-

-

-

Karłątek ryska

BL

BL

-

-

-

Karłątek ceglasty

L

L

-

-

-

-

LC

LR

-

-

-

PAPILIONIDAE
5.

Papilio machaon Linnaeus,
1758

Paź królowej

R

-

PIERIDAE
6.

Leptidea sinapis (Linnaeus,
1758)

7.

Anthocharis cardamines
(Linnaeus, 1758)

8.

Pieris brassicae (Linnaeus,
1758)

9.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

R

Wietek gorycznik

R

Zorzynek
rzeżuchowiec

-

P

-

-

-

Bielinek kapustnik

BL

BL

-

-

-

Bielinek rzepnik

BL

BL

-

-

-

123 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
Księga

Bielinek
bytomkowiec

L

L

-

-

-

10.

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

11.

Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Bielinek rukiewnik

P

P

-

-

-

12.

Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Szlaczkoń siarecznik

R

R

-

-

-

13.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus,
1758)

Latolistek cytrynek

L

BL

-

-

LYCAENIDAE
14.

Lycaena dispar (Haworth,
1802)

Czerwończyk
nieparek

P

P

Ścisła

LC

LR

15.

Lycaena helle (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Czerwończyk
fioletek

-

P

Ścisła

VU

VU

16.

Cupido argiades (Pallas, 1771)

Modraszek argiades

L

BL

-

-

-

17.

Celastrina argiolus (Linnaeus,
1758)

Modraszek
wieszczek

-

P

-

-

-

18.

Plebejus idas (Linnaeus, 1761)

Modraszek idas

R

-

-

-

-

19.

Plebejus argyrognomon
(Bergsträsser, 1779)

Modraszek
srebroplamek

R

-

-

-

-

20.

Aricia agestis (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Modraszek agestis

L

BL

-

-

-

21.

Polyommatus amandus
(Schneider, 1792)

Modraszek
amandus

-

R

-

-

-

22.

Polyommatus icarus
(Rottemburg, 1775)

Modraszek ikar

BL

BL

-

-

-

23.

Polyommatus coridon (Poda,
1761)

Modraszek korydon

L

R

-

-

-

NYMPHALIDAE
24.

Argynnis aglaja (Linnaeus,
1758)

Dostojka aglaja

R

-

-

-

-

25.

Issoria lathonia (Linnaeus,
1758)

Dostojka latonia

BL

-

-

-

-

26.

Boloria selene (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Dostojka selene

-

P

-

-

-

27.

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Dostojka dia

BL

BL

-

-

-

28.

Vanessa atalanta (Linnaeus,
1758)

Rusałka admirał

BL

L

-

-

-

29.

Vanessa cardui (Linnaeus,
1758)

Rusałka osetnik

L

BL

-

-

-

30.

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Rusałka pawik

BL

BL

-

-

-

31.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Rusałka pokrzywnik

L

BL

-

-

-

32.

Polygonia c-album (Linnaeus,
1758)

Rusałka ceik

-

L

-

-

-

33.

Araschnia levana (Linnaeus,
1758)

Rusałka kratkowiec

BL

BL

-

-

-

34.

Nymphalis antiopa (Linnaeus,
1758)

Rusałka żałobnik

P

-

-

-

-

35.

Pararge aegeria (Linnaeus,
1758)

Osadnik egeria

P

P

-

-

-

36.

Lasiommata megera
(Linnaeus, 1767)

Osadnik megera

R

-

-

-

-
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Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
Księga

Coenonympha pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Strzępotek ruczajnik

BL

BL

-

-

-

38.

Aphantopus hyperantus
(Linnaeus, 1758)

Przestrojnik trawnik

BL

BL

-

-

-

39.

Maniola jurtina (Linnaeus,
1758)

Przestrojnik jurtina

BL

BL

-

-

-

40.

Melanargia galathea
(Linnaeus, 1758)

Polowiec
szachownica

P

P

-

-

-

L.p.

Nazwa gatunkowa

37.

Objaśnienia: Przy określeniu liczebności posłużono się czterostopniową skalą (za Sekuła, Górska-Drabik, 2013):
P - pojedynczy (1-5 osobników), R - rzadki (6-15 osobników), L - liczny (16-100 osobników), BL - bardzo liczny (powyżej 100
osobników). Kategorie zagrożenia według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002):
VU – narażony (Vulnarable), LC – słabo zagrożone (Least Concern). Kategorie wg Polskiej czerwonej księgi zwierząt
(Głowaciński, Nowacki 2004): LR – gatunki niższego ryzyka (Lower Risk)

Sekuła, Górska-Drabik (2013) wykazali na obszarze Lipnika 46 taksonów. W porównaniu do badań
z okresu 2018 - 2019, nie udało się potwierdzić występowania 11 gatunków: warcabnika ślazowca Carcharodus
alceae (Esper, 1780), powszelatka malwowca Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758), karłątka kniejnika Ochlodes
sylvanus (Esper, 1777), szlaczkonia sylwetnika Colias croceus (Fourcroy, 1785), czerwończyka uroczka Lycaena
tityrus (Poda, 1761), czerwończyka dukacika Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758), czerwończyka żarka Lycaena
phlaeas (Linnaeus, 1761), pazika brzozowca Thecla betulae (Linnaeus, 1758), ogończyka wiązowca Satyrium walbum (Knoch, 1782), modraszka malczyka Cupido minimus (Fuessly, 1775), modraszka dafnidy Polyommatus
daphnis (Denis & Schiffermüller, 1775).
Obecne badania wykazały natomiast cztery nowe dla tego obszaru gatunki - Lycaena helle, Plebejus idas,
Polyommatus amandus, Boloria selene.
Na obszarze wąwozu stwierdzono dwa gatunki chronione (Dz. U. 2016 poz. 2183), jakim są czerwończyk
nieparek Lycaena dispar oraz czerwończyk fioletek Lycaena helle (ryc. 70). Oba te motyle zostały również ujęte
na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) oraz w Polskiej czerwonej
księdze zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004).
Czerwończyk fioletek należy do najbardziej zagrożonych motyli w Europie (Sielezniew, Dziekańska 2012).
Został wpisany do II Załącznika Konwencji Berneńskiej oraz II i IV załącznika Dyrektywy Siedliskowej. Drugim
gatunkiem posiadającym ochronę międzynarodową jest występujący tu czerwończyk nieparek.
Ponadto odnotowano pojedyncze obserwacje pazia królowej Papilio machaon, gatunku który obecnie
nie podlega ochronie gatunkowej (był w latach 1984-2001), ale ujętego na Czerwonej liście (Głowaciński 2002)
pod kategorią LC (najmniejszej troski) (ryc. 70).
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Ryc. 70. Obserwacje rzadkich, zagrożonych oraz chronionych gatunków motyli dziennych na obszarze
wąwozu Lipnik
Na terenie Lipnika najliczniej występowały gatunki eurytopowe tj. karłątek ryska Thymelicus lineola,
bielinek kapustnik Pieris brassicae, bielinek rzepnik P. rapae, bielinek bytomkowiec P. napi, rusałka pawik Aglais
io (fot.55), modraszek ikar Polyommatus icarus, przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus, strzępotek
ruczajnik Coenonympha pamphilus, dostojka latonia Issoria lathoni oraz przestrojnik jurtina Maniola jurtina
(fot. 56).

Fot. 55. Rusałka pawik Aglais io (PB-B)

Fot. 56. Przestrojnik jurtina Maniola jurtina (PB-B)

Najrzadsze zaś były gatunki stenotopowe, charakterystyczne dla danego typu siedliska. Stwierdzono kilka
gatunków związanych z roślinnością kserotermiczną - bielinka rukiewnika Pontia edusa, szlaczkonia siarecznika
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Colias hyale, modraszka korydona Polyommatus coridon, osadnika megery Lasiommata megera oraz polowca
szachownicę Melanargia galathea. O ile większość gatunków kserofilnych inwentaryzowana była w niewielkiej
liczbie osobników, to w przypadku modraszka korydona można było obserwować liczny pojaw w sierpniu
2018 r.
Na obszarze Lipnika wykazano także dwa gatunki higrofilne – czerwończyka fioletka i czerwończyka
nieparka. O ich występowaniu na danym terenie decyduje przede wszystkim obecność roślin pokarmowych
gąsienic i roślin nektarodajnych odwiedzanych przez imago. W Lipniku występuje populacja zarówno rdestu
wężownika, będącą rośliną pokarmową gąsienic czerwończyka fioletka, jak i liczna populacja szczawi, od
których zależny jest rozwój larw czerwończyków nieparków (Sielezniew, Dziekańska 2012, Sielezniew 2015).
Istotnym czynnikiem wpływającym na jakość siedliska zajmowanych przez czerwończyki fioletki jest obecność
luźnej struktury zadrzewień w obrębie wąwozu.
Populacja obu czerwończyków leży w odległości około 500 m od doliny Bystrzycy, na której łąkach oba
gatunki również są spotykane. Z racji niewielkich odległości możliwa jest wymiana osobników pomiędzy
populacjami.

5.4. Wyniki inwentaryzacji płazów
Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać sześć gatunków płazów na terenie wąwozu Lipnik.
Ich stwierdzenia miały charakter pojedynczych obserwacji zlokalizowanych w różnych częściach badanego
obszaru (tab. 23 oraz ryc. 71).
Tab. 23. Wykaz gatunków płazów (Amphibia) występujących na terenie wąwozu Lipnik stwierdzonych
podczas badań w latach 2018 i 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa
potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Dyrektywa
Siedliskowa

Konwencja
Berneńska

Czerwona
lista IUCN

Ścisła

Załącznik IV

Załącznik II

LC

PELOBATIDAE
1.

Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768)

Grzebiuszka
ziemna

1

1
BUFONIDAE

2.

Bufo bufo (Linnaeus,
1758)

Ropucha
szara

3.

Bufotes viridis
Laurenti, 1768

4.

Rana arvalis Nilsson,
1842

Żaba
moczarowa

1

5.

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Żaba trawna

6.

Pelophylax esculentus
complex

Żaby zielone

Ropucha
zielona

1

1

Częściowa

-

Załącznik III

LC

1

1

Ścisła

Załącznik IV

Załącznik II

LC

1

Ścisła

Załącznik IV

Załącznik II

LC

2

1

Częściowa

Załącznik V

Załącznik III

LC

1

-

Częściowa

Załącznik V

Załącznik III

LC

RANIDAE

Objaśnienia: Przedziały skali liczebności przyjęto za Chobotow, Czarniawski (2007), gdzie 1 oznacza ilość stwierdzeń
w zakresie od 1 do 5 osobników; 2 – od 6 do 20 os. Kategorie zagrożenia według Czerwonej listy IUCN: LC – słabo zagrożone
(Least Concern)

Wszystkie wykazane gatunki płazów objęte są ochroną gatunkową. Spośród nich grzebiuszka ziemna,
ropucha zielona oraz żaba moczarowa podlega ochronie ścisłej, a ropucha szara, żaba trawna i żaby zielone
ochronie częściowej. Płazy te ujęte zostały również w załącznikach Konwencji Bernenskiej oraz Dyrektywie
Siedliskowej (poza ropuchą szarą). Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for
Conservation of Nature, IUCN) klasyfikuje wszystkie wykazane tu płazy, jako gatunki najmniejszej troski – LC
(least concern).
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Ryc. 71. Obserwacje płazów (Amphibia) na obszarze wąwozu Lipnik.
Spośród trzech inwentaryzowanych w latach 2018 i 2019 wąwozów, jedynie Lipnik był szerzej badany
pod kątem występowania płazów. Nie udało się potwierdzić podawanych w literaturze trzech gatunków –
kumaka nizinnego Bombina bombina (Linnaeus, 1761) oraz traszek zwyczajnych Lissotriton vulgaris (Linnaeus,
1758) i grzebieniastych Triturus cristatus (Laurenti, 1768) (Balana i in. 2006, Chobotow, Czarniawski 2007).
Również spośród gatunków wykazanych, odnotowano znaczny spadek ilości płazów w porównaniu z danymi
literaturowymi. Jest to spowodowane zanikiem zbiorników wodnych zlokalizowanych w dnie wąwozu.
Dwa z trzech opisanych w pracy Balany i in. (2006) zbiorników uległo całkowitemu zlądowaceniu. Jedynie
środkowy zbiornik jest jeszcze widoczny, przy czym nie gromadzi on wystarczająco dużo wody, by płazy mogły
w nich odbywać gody (fot. 57 i 58).

Fot. 57. Pozostałość po centralnym zbiorniku na dnie
wąwozu w Lipniku - 8 czerwca 2019 r. (PB-B)

Fot. 58. Niecka centralnego zbiornika - 29 czerwca
2019 r. (PB-B)

128 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Obecnie wąwóz Lipnik jest miejscem, gdzie nie dochodzi do rozmnażania się płazów (obserwacje z lat
2018-2019). Występujące tu płazy to gatunki najczęściej silnie związane ze środowiskiem lądowym, zdolne
do przemieszczania się na duże odległości od miejsc swojego rozrodu. Spotyka się tu przede wszystkim osobniki
żab trawnych, grzebiuszki ziemne oraz ropuchy szare. Obecnie najbliższym miejscem rozrodu płazów jest
starorzecze Bystrzycy zlokalizowane około 200 m od granic wąwozu.

5.5. Wyniki inwentaryzacji gadów
Na obszarze wąwozu Lipnik w latach 2018 i 2019 wykazano jeden gatunek gada – jaszczurkę zwinkę
Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) (tab. 24). Populacja tu występująca posiada zwarty zasięg, ograniczający się
do siedlisk kserotermicznych (ryc. 72).
Tabela 24. Wykaz gatunków gadów (Reptilia) występujących na terenie wąwozu Lipnik stwierdzonych
podczas badań w latach 2018 i 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Dyrektywa
Siedliskowa

Konwencja
Berneńska

Czerwona
lista IUCN

Częściowa

Załącznik IV

Załącznik II

LC

LACERTIDAE
1.

Lacerta agilis Linnaeus,
1758

Jaszczurka zwinka

1

3

Objaśnienia: Przedziały skali liczebności przyjęto za Chobotow, Czarniawski (2007), gdzie 2 oznacza ilość stwierdzeń
w zakresie od 6 do 20 os.; 3 – od 21 do 50 os. Kategorie zagrożenia według Czerwonej listy IUCN: LC – słabo zagrożone
(Least Concern)

Ryc. 72. Obserwacje jaszczurki zwinki na terenie wąwozu Lipnik
Jaszczurka zwinka jest gadem objętym ochroną częściową (Dz. U. 2016 poz. 2183). Została także ujęta
w II Załączniku Konwencji Berneńskiej oraz IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej. W Polsce jest gatunkiem
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monitorowanym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody
(ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN) klasyfikuje zwinkę jako gatunek najmniejszej troski
– LC (least concern).

5.6. Wyniki inwentaryzacji ornitofauny
Łącznie zarejestrowano 57 gatunków, 35 z nich uznano za lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe (tab. 25).
Superdominantami (>10% udziału) w zgrupowaniu lęgowym zasiedlającym centralną część badanego terenu
okazały się łozówka Acrocephalus palustris i cierniówka Sylvia communis. Wśród dominantów (z udziałem >5%)
pojawiły się także trznadel Emberiza citrinella i piecuszek Phylloscopus trochilus, które są gatunkami
zanikającymi w miastach. Pozostałe gatunki tej grupy, występujące także w wielu innych siedliskach Lublina,
to kapturka Sylvia atricapilla (liczna wśród zieleni wysokiej), sroka Pica pica (pospolita w całym mieście) i bażant
Phasianus colchicus – charakterystyczny gatunek terenów otwartych i ruderalnych.
W składzie zespołu lęgowego znalazły się również gąsiorek Lanius collurio (gatunek wymieniony
w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej) i świerszczak Locustella naevia – nieliczny w Polsce i nader rzadki w granicach
administracyjnych miast. Listę gniazdujących uzupełniają słowik szary Luscinia luscinia, kos Turdus merula,
śpiewak T. philomelos, rudzik Erithacus rubecula, piegża Sylvia curruca, skowronek Alauda arvensis, kukułka
Cuculus canorus i kilka innych gatunków. Opisane zgrupowanie jest niezwykle cenne ze względu na skład
gatunkowy i strukturę dominacji ilościowej.
Wyraźnie odrębny zespół stanowią ptaki spotykane w obrębie zabudowań i zieleni przydomowej.
Są to typowe gatunki synurbijne, wśród których uwagę zwracają pleszka Phoenicurus phoenicurus, dymówka
Hirundo rustica i oknówka Delichon urbica. W niewielkich zadrzewieniach przylegających do ul. Grodzickiego
stwierdzono m.in. gniazdowanie wilgi Oriolus oriolus, pierwiosnka Phylloscopus collybita i sójki Garrulus
glandarius.
Spośród gatunków zalatujących z sąsiednich terenów należy wymienić przede wszystkim dzięcioła
zielonego Picus viridis i białoszyjego Dendrocopos syriacus. Godne uwagi są także obserwacje żerującego
na badanym terenie błotniaka stawowego Circus aeruginosus i licznych (stada do 400 ptaków) grzywaczy
Columba palumbus. Interesujące są również stwierdzenia ptaków spotykanych jedynie w locie, jak choćby
myszołowa Buteo buteo czy czapli siwej Ardea cinerea.
Tab. 25. Wykaz gatunków obserwowanych na terenie wąwozu Lipnik
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

gatunek
cierniówka Sylvia communis
łozówka Acrocephalus palustris
bażant Phasianus colchicus
trznadel Emberiza citrinella
sroka Pica pica
kapturka Sylvia atricapilla
piecuszek Phylloscopus trochilus
gąsiorek Lanius collurio
skowronek Alauda arvensis
pierwiosnek Phylloscopus collybita
grzywacz Columba palumbus
bogatka Parus major
modraszka Cyanistes caeruleus
kos Turdus merula
rudzik Erithacus rubecula
zięba Fringilla coelebs
piegża Sylvia curruca
wilga Oriolus oriolus
mazurek Passer montanus
wróbel Passer domesticus
śpiewak Turdus philomelos

status
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

dzwoniec Chloris chloris
pokrzewka ogrodowa Sylvia borin
pleszka Phoenicurus phoenicurus
szczygieł Carduelis carduelis
słowik szary Luscinia luscinia
kulczyk Serinus serinus
sierpówka Streptopelia decaocto
kopciuszek Phoenicurus ochruros
szpak Sturnus vulgaris
sójka Garrulus glandarius
świerszczak Locustella naevia
kukułka Cuculus canorus
oknówka Delichon urbica
dymówka Hirundo rustica
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
dzięcioł zielony Picus viridis
dzięcioł duży Dendrocopos major
kwiczoł Turdus pilaris
jerzyk Apus apus
gawron Corvus frugilegus
błotniak stawowy Circus aeruginosus
śmieszka Larus ridibundus*
świstunka Phylloscopus sibilatrix
świergotek łąkowy Anthus pratensis
muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
czyż Carduelis spinus
makolągwa Linaria cannabina
wrona Corvus corone*
pliszka żółta Motacilla flava
pliszka siwa Motacilla alba
gil Pyrrhula pyrrhula
potrzos Emberiza schoeniclus
sosnówka Periparus ater
czapla siwa Ardea cinerea*
łabędź niemy Cygnus olor*
myszołów Buteo buteo*
gatunków ogółem
gatunków lęgowych

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Z
Z
Z
Z
Z*
Z
Z
Z*
P
P
P
P
W
W*
W
W
W
W
W
W*
W*
W*
57
35

Objaśnienia: status gatunku: L – lęgowy lub prawdopodobnie lęgowy, P – przelotny, Z – zalatujący z sąsiednich terenów,
W – wyjątkowy (pojedyncze obserwacje), * - obserwowany wyłącznie w locie); boldem wyróżniono gatunki wymienione
w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej

5.7. Wyniki inwentaryzacji chomika europejskiego
W trakcie badań terenowych w latach 2018 – 2019 potwierdzono obecność nor chomika europejskiego
Cricetus cricetus w wąwozie nr 26 – Lipnik. Na terenie objętym badaniami wyznaczono dwa stanowiska. We
wskazanym wąwozie odnaleziono 23 nor chomika europejskiego. Zbiorcze zestawienie wyników przedstawia
rycina 73. W Polsce gatunek ten jest objety ochroną gatunkową, ze wskazaniem do ochrony czynnej (Dz.U.
2016 poz. 2183). Jest też gatunkiem wymieniony w Konwencji Berneńskiej – Załącznik II, Dyrektywie
Siedliskowej – Załącznik IV, Czerwonej liście IUCS – status LC oraz Czerwonej liście zwierząt ginących
i zagrożonych w Polsce – status DD (Głowaciński 2002).
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Ryc. 73. Rozmieszczenie nor chomika europejskiego na terenie wąwozu Lipnik

5.8. Wyniki inwentaryzacji pozostałej fauny
Dane do niniejszego rozdziału zebrano przy okazji wykonywania inwentaryzacji motyli dziennych
(Rhopalocera), płazów (Amphibia) oraz gadów (Reptilia). Stanowią one cenne źródło informacji służącej
waloryzacji badanego terenu.
Badania przeprowadzone w latach 2018 i 2019 wykazały obecność na terenie Lipnika pięciu gatunków
zwierząt rzadkich i chronionych (tab. 26).
Tabela 26. Wykaz gatunków rzadkich i chronionych występujących na terenie wąwozu Lipnik wykazanych
podczas badań w latach 2018 i 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Wałkówka trójzębna

-

NT

-

Ślimak żółtawy

Częściowa

NT

LR

Nazwa potoczna

Czerwona
księga

1.

Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774)

2.

Helix lutescens Rossmässler, 1837

3.

Helix pomatia Linnaeus, 1758

Ślimak winniczek

Częściowa

-

-

4.

Atypus muralis Bertkau, 1890

Gryziel stepowy

Ścisła

EN

EN

5.

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

Modliszka zwyczajna

Ścisła

CR

EN

Objaśnienia: Kategorie zagrożenia według „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (Głowaciński 2002):
CR – krytycznie zagrożone (Critically Endangered), EN – zagrożone (Endangered), NT – bliski zagrożenia (Near Threatened).
Kategorie wg „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” (Głowaciński, Nowacki 2004): EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie
zagrożone wyginięciem (Endangered), LR – gatunki niższego ryzyka (Lower Risk)
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Na szczególną uwagę zasługuje nowo odkryta, niewielka populacja rzadkiego i chronionego pająka –
gryziela stepowego Atypus muralis (fot. 59). Jego populacja zajmuje około 0,5 ha powierzchni, przy
2
zagęszczeniu wynoszącym 1-6 oprzędów na 1m .
Pająk ten jest gatunkiem wybitnie kserotermicznym. Zarastanie muraw jest jedną z przyczyn jego
wymierania. Obecnie gatunek ten poza ochroną ścisłą, ujęty został w Czerwonej liście zwierząt ginących i
zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) oraz w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński, Nowacki
2004) pod kategorią EN (Endangered). Taksony w tej kategorii należą do gatunków bardzo wysokiego ryzyka,
silnie zagrożone wyginięciem w kraju ze względu na małą populację, porozrywany, wyspowy zasięg
i/lub niepokojące tempo zanikania populacji. W tą kategorię doskonale wpisuje się gryziel stepowy, który
wymaga nie tylko ochrony zachowawczej, ale również czynnej skierowanej w zachowanie jego siedlisk.
Cennym walorem przyrodniczym tego miejsca jest także duża liczebność dwóch kserotermicznych
ślimaków: wałkówki trójzębnej Chondrula tridens oraz ślimaka żółtawego Helix lutescens (fot. 60), a także
obecność modliszki zwyczajnej Mantis religiosa.

Fot. 59. Oprzęd łowny gryziela stepowego Atypus
muralis (PB-B)

Fot. 60. Ślimak żółtawy Helix lutescens (PB-B)

W Lipniku rozmieszczenie rzadkich i chronionych gatunków przebiega przede wszystkim wzdłuż
kserotermicznych zboczy wąwozu (ryc. 74). Dodatkowo w obrębie zwartych zadrzewień oraz wilgotnych
zakrzaczeń odnotowano liczną populację ślimaka winniczka Helix pomatia będącego pod częściową ochroną.
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Ryc. 74. Obszary występowania pozostałych rzadkich i chronionych zwierząt na obszarze wąwozu Lipnik
Spośród ssaków łownych odnotowano pięć gatunków (tab. 27). Gatunkiem stale zamieszkującym wąwóz
jest lis pospolity, będącym drapieżnikiem licznego tutaj chomika europejskiego (fot. 61 i 62). Ślady obecności
dzików stwierdzano głównie w obrębie agrocenoz.
Tab. 27. Wykaz gatunków łownych występujących na terenie wąwozu Lipnik wykazanych podczas badań
w latach 2018 - 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

1.

Lepus europaeus Linnaeus, 1758

2.

Sus scrofa Linnaeus, 1758

3.

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)

4.

Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)

Nazwa potoczna
Zając szarak
Dzik
Sarna
Lis pospolity
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Fot. 61. Lisia nora (PB-B)

Fot. 62. Czaszka chomika europejskiego (PB-B)

6. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wąwozu Zimne Doły
6.1. Wyniki inwentaryzacji zbiorowisk roślinnych
Wyznaczony do badań obszar systemu wąwozowego Zimne Doły obejmuje dno doliny Konopniczanki
i przebiega administracyjnie przez dzielnice: Węglin Północny, Konstantynów, Szerokie i Sławinek.
Na wyznaczonym terenie występuje różnorodne zagospodarowanie, które ma wpływ na przekształcenia
zespołów roślinnych. Występują fragmenty naturalnej i półnaturalnej roślinności, pola uprawne, ugory, odłogi,
zabudowa jednorodzinna z ogrodami przydomowymi, pracownicze ogrody działkowe i ciągi komunikacyjne
o różnym nasileniu ruchu.
Najbardziej zróżnicowana roślinność występuje w południowej części opracowania, w obrębie dzielnicy
Węglin Północny, na odcinku od ulicy Raszyńskiej do ulicy Lipniak. W dnie doliny i na części zboczy wytworzyła
się roślinność łąkowa z klasy Molinio-Arrhenatheretea, głównie naturowy zespół łąki rajgrasowej
Arrhenathereteum elatioris (fot. 63). Mniejszą część dna doliny zajmuje łąkowy zespół jaskra rozłogowego
i wyczyńca łąkowego Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis oraz roślinność szuwarów nadbrzeżnych
z klasy Phragmitetea australis: szuwar mozgi trzcinowej Phalaridetum arundinaceae, szuwar pałki wąskolistnej
Typhetum angustifoliae oraz szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae (fot. 64). Obok powyższych
zespołów, u podstawy południowo-wschodniego stoku doliny wytworzyło się zbiorowisko naturowe ziołorośli
wierzbownicy kosmatej i kielisznika zaroślowego Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium. Nad ciekiem
i w najbliższych mu okolicach występują fragmenty, również naturowych zespołów łęgów zalewowych:
łęg topolowy Populetum albae oraz łęg wierzbowy Salicetum albae z klasy Salicetea purpurae. W dolinie
Konopniczanki występuje również cenny dla Unii Europejskiej zespół – grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum.
Na odcinku doliny wzdłuż ulicy Laskowej do ulicy Lipniak zidentyfikowano kolejne zagrożone w skali kraju
zespoły: zarośla trzmieliny zwyczajnej i derenia świdwy Euonymo europaei-Cornetum sanguinei i oraz ziołorośla
wierzbownicy kosmatej i kielisznika zaroślowego Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium z kategorią I (zespół
o nieokreślonym zagrożeniu, stopień zagrożenia jest trudny do określenia z powodu braku dostatecznej
informacji). Ważny element zboczy doliny stanowi zbiorowisko brzozy brodawkowatej i dębu szypułkowego
Betula pendula-Quercus robur.
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Fot. 63. Zespół łąki rajgrasowej przy końcowym odcinku ulicy Laskowej (BŻ)

Fot. 64. Szuwary nadbrzeżne w dnie doliny na odcinku równoległym do ulicy Krwawicza (BŻ)
Najdłuższym wąwozem uchodzącym do doliny Konopniczanki jest wąwóz, którego dolny odcinek został
utwardzony i przebiega nim obecnie ulica Lipniak (fot. 65). Na wysokich zboczach i w bocznych odgałęzieniach
wąwozu wytworzył się naturowy grąd subkontynentalny (fot. 66) z charakterystycznymi gatunkami
w podszycie, takimi jak: podagrycznik pospolity, gwiazdnica wielkokwiatowa, wiechlina gajowa, łuskiewnik
różowy, jaskier kosmaty, zawilec gajowy, miodunka ćma, kokoryczka wielokwiatowa, jasnota gajowiec. Oprócz
wymienionego zespołu na zboczach dolinki rozciętej wąwozem Lipniak, zidentyfikowanych zostało 6 zespołów
roślinnych (Żuraw i in. 2014). Przeważającą część terenu zajmuje terminalna faza zespołu zarośli topoli osiki
zachowana na lewym zboczu. Znajduje się tu stanowisko paprotnika kolczystego Polystichum aculeatum
chronionego ściśle i obecnego na Regionalnej czerwonej liście (Cwener i in. 2016) z kategorią NT (bliski
zagrożeniu) (Żuraw, Podsiedlik 2014). Paproć ta charakteryzuje się zimozielonymi, lśniącymi, skórzastymi,
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sztywnymi liśćmi, dorastającymi do 100 cm długości. Rośnie zazwyczaj w półcienistych wąwozach i na
osłoniętych zboczach, często skalistych, na glebach o wapiennym podłożu. Jest gatunkiem charakterystycznym
dla związku Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani. Prawe, południowe zbocze omawianej dolinki zostało
przekształcone w trakcie budowy traktu pieszo-rowerowego (fot. 67). W czasie prowadzonych prac wyciętych
zostało kilkadziesiąt wiekowych drzew przez co zmieniły się warunki świetlne dla gatunków podszytu na lewym
zboczu. Kolejne zinwentaryzowane zespoły roślinne to: zespół zarośli głogowo-tarninowych Euonymo-Prunetum
spinosae i zespół zarośli leszczynowych Euonymo-Cornetum sanguinei, który wyróżnia się zwartym
występowaniem derenia świdwy. Z innych krzewów, w niektórych płatach, rośnie śliwa tarnina Prunus spinosa.
Zespół maliny właściwej Rubetum idaei tworzy obrzeżenie zadrzewień zespołu tworzonego przez topolę osikę,
zlokalizowanych głównie w środkowej części obszaru badań. Oprócz dominującego gatunku maliny zaznacza się
niewielki udział innych gatunków z rodzaju Rubus sp. Od strony zachodniej obrzeżenie badanego kompleksu
roślinności stanowi zespół ziołorośli z wrotyczem pospolitym i bylicą pospolitą Tanaceto-Artemisietum.
Wśród zinwentaryzowanych w obszarze wąwozu gatunków mchów występuje mokradłoszka zaostrzona
Calliergonella cuspidata objęta częściową ochroną.

Fot. 65. Dolny odcinek wąwozu Lipniak utwardzony nawierzchnią asfaltową (BŻ)
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Fot. 66. Kopytnik pospolity w bocznym odgałęzieniu wąwozu Lipnik (BŻ)

Fot. 67. Trakt pieszo-rowerowy na prawym zboczu dolinki poprowadzony wzdłuż środkowego odcinka
wąwozu Lipnik (BŻ)
Kolejnymi interesującym fragmentem doliny Konopniczanki jest odcinek ulicy Nałęczowskiej w okolicy jej
skrzyżowania z aleją Tadeusza Mazowieckiego. Po stronie wschodniej, w wąwozie przy ulicy Morelowej,
występuje naturowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum (fot. 68). Na zboczach wąwozu występują rzadkie
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gatunki roślin: nerecznica Borrera Dryopteris borreri oraz przetacznik górski Veronica montana. Po stronie
zachodniej alei Tadeusza Mazowieckiego płat grądu porasta lewe (zachowane) zbocze wąwozu biegnącego
przez teren pracowniczych ogrodów działkowych. Prawe zbocze zostało zniszczone przez inwestycję drogową
(fot. 69). Po zachodniej stronie skrzyżowania alei Tadeusza Mazowieckiego z ulica Nałęczowską, nieopodal
zbiornika retencyjnego w okolicy ulicy Wołynian występuje naturowy zespół pokrzywy i kielisznika zaroślowego
Urtico-Convolvuletum sepium (fot. 70). Dno zbiornika porasta szczaw błotny Rumex palustris, tworzący
zagrożone wyginięciem zbiorowisko z szczawiem błotnym Rumicetum palustris, proponowane przez Ratyńską
i in. (2010) do ochrony jako zespół naturowy (3270, zalewane muliste brzegi rzek, E – wymierający, krytycznie
zagrożony).

Fot. 68. Łęg jesionowo-olszowy u wylotu wąwozu w okolicy ulicy Morelowej (BŻ)

Fot. 69. Grąd subkontynentalny przy alei Tadeusza Mazowieckiego (BŻ)
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Fot. 70. Zbiorowiska roślinne w okolicy zbiornika retencyjnego przy ulicy Wołynian (BŻ)
Dużą wartość przyrodniczą przedstawia działka przy alei Solidarności, u zbiegu ulicy Jaśminowej
i alei Tadeusza Mazowieckiego, z wytworzonym zespołem zarośli leszczynowych Euonymo-Coryletum (fot. 71),
zagrożonym w skali kraju (I, zespół o nieokreślonym zagrożeniu, stopień zagrożenia jest trudny do określenia
z powodu braku dostatecznej informacji). Na powierzchni 5 arów występuje tu populacja pięciornika drobnego
Potentilla mircantha chronionego ściśle i zagrożonego (EN) w Polsce. Oprócz wymienionego gatunku występuje
tu licznie przylaszczka pospolita, jak również konwalia majowa oraz w mniejszej ilości wiechlina gajowa,
miodunka ćma, miodunka plamista oraz zawilec gajowy.

Fot. 71. Zarośla leszczynowe w zagajniku przy zbiegu ulicy Jaśminowej i alei Tadeusza Mazowieckiego (BŻ)
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Dużą część systemu wąwozowego Zimne Doły zajmują obszary przekształcone antropogenicznie (tereny
posesji, odłogi i pola uprawne) na których rozwinęły się zespoły ekspansywne, do których należą: zbiorowisko
z rudbekią nagą i nawłociami Rudbeckio-Solidaginetum, zespół rdestowca ostrokończystego Reynoutrietum
japonicae, zespół harbuźnika kolczastego i kolczurki klapowanej Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae,
traworośla z trzcinnikiem piaskowym Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji, zbiorowisko z chrzanem
pospolitym Armoracia rusticana, ziołorośla z wrotyczem pospolitym i bylicą pospolitą, zarośla bzu czarnego
i klonu jesionolistnego Sambuco nigrae-Aceretum negundo. Wchodzące w skład wymienionych zespołów
gatunki m.in. nawłocie, wrotycz pospolity, bez czarny przedstawiają wartość dekoracyjną w krajobrazie,
jak również pożytkową dla owadów zapylających oraz odżywczą dla ptaków i innych zwierząt.
Zidentyfikowano w sumie 34 syntaksony z 11 klas (tab. 28). Z klasy Salicetea purpureae – 2, QuercoFagetea – 3, Rhamno-Prunetea – 5, Epilobietea angustifolii – 2, Lemnetea minoris – 1, Phragmitetea australis –
6, Isoëto durieui-Juncetea bufonii – 1, Bidentetea tripartitae – 1, Molinio-Arrhenatheretea – 4, Artemisietea
vulgaris – 8, Galio-Urticetea – 1, Stellarietea mediae – 1. Siedem spośród występujących na terenie badań
zbiorowisk należy do siedlisk Natura 2000: 91EO – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
priorytetowe, 9170 – grąd śródziemnomorski i subkontynentalny, 6430 – ziołorośla górskie i ziołorośla
nadrzeczne oraz 6510 – ekspansywnie użytkowane niżowe łąki świeże (tab. 29) i w znacznej mierze
rozmieszczone są one w południowej części opracowania.
Systematyka zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych za Ratyńską i in. (2010)
Klasa: Salicetea purpureae Moor 1958
Rząd: Salicetalia purpureae Moor 1958
Związek: Salicion albae Soó 1930 em. Moor 1958
Zespół: Salicetum albae Issler 1926
Zespół: Populetum albae Br.-Bl. 1931
Klasa: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937
Rząd: Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
Związek: Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
Zespół: Fraxino-Alnetum W. Mat. 1952
Związek: Carpinion betuli Issler 1931 em. Oberd. 1957
Zespół: Tilio-Carpinetum Scamoni et Pass. 1959 em. Traczyk
Zbiorowisko: Betula pendula-Quercus robur
Klasa: Rhamno-Prunetea Rivas-Goday et Borja Carbonell 1961 ex R. Tx. 1962
Rząd: Prunetalia spinosae R. Tx.1952
Związek: Urtico-Crataegion Pass. in Pass. et Hofmann 1968
Zespół: Euonymo-Prunetum spinosae (Hueck 1931) Pass. in Pass. et Hofmann 1968
(zarośla głogowo-tarninowe)
Zespół: Euonymo europaei-Cornetum sanguinei Pass. in Pass. et Hofmann 1968
(zarośla trzmieliy zwyczajnej i derenia świdwy)
Zespół: Euonymo-Coryletum Pass. in Pass. et Hofmann 1968 (zarośla leszczynowe)
Związek: Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae Chytrý 2013
Zespół: Sambuco nigrae-Aceretum negundo Exner in Exner et Willner 2004 (zespół
dzikiego bzu czarnego i klonu jesionolistnego)
Rząd: Rubo-Franguletalia Pass. in Pass. et Hofmann 1968 ex Pass. 1978
Związek: Agrostio capillaris-Frangulion Pass. in Pass. et Hofmann 1968 em. Brzeg et M.
Wojterska 2001
Zespół: Agrostio-Populetum tremulae Pass. in Pass. et Hofmann 1968 (zarośla topoli
osiki)
Klasa: Epilobietea angustifolii R.Tx. et Preising 1950 in R.Tx. 1950
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Rząd: Atropetalia Vlieger 1937
Związek: Sambuco-Salicion capreae R.Tx. et Neumann 1950 ex Oberd. 1957 (zarośla dzikiego
bzu czarnego i wierzby iwy)
Zespół: Rubetum idaei Malinowski et Dziubałtowski 1915 em. Oberd. 1973 (zarośla
maliny zwyczajnej)
Klasa: Lemnetea minoris (R. Tx. 1955) de Bolós et Masclans 1955
Rząd: Lemnetalia minoris (R. Tx. 1955) de Bolós et Masclans 1955
Związek: Lemnion minoris (R. Tx. 1955) de Bolós et Masclans 1955
Zespół: Lemnetum minoris Soó 1927 ex Pignatti 1953 (zespół rzęsy drobnej)
Klasa: Phragmitetea australis (Klika in Klika et Novák 1941) R. Tx. et Preising 1942
Rząd: Phragmitetalia australis W. Koch 1926
Związek: Phragmition communis W. Koch 1926
Zespół: Typhetum angustifoliae Soó 1927 ex Pignatti 1953 (szuwar pałki
wąskolistnej)
Zespół: Typhetum latifoliae Soó 1927 ex Lang 1973 (szuwar pałki szerokolistnej)
Zespół: Phragmitetum communis Kaiser 1926 (szuwar wysoki z trzciną pospolitą)
Związek: Magnocaricion elatae W. Koch 1926
Zespół: Caricetum acutiformis Eggler 1933 (szuwar turzycy błotnej)
Rząd: Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953
Związek: Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959
Zespół: Eleocharitetum palustris Schennikov 1919 ex Ubrizsy 1948 (szuwary z
ponikłem błotnym)
Związek: Phalaridion Kopecký 1961
Zespół: Phalaridetum arundinaceae Libbert 1931 (szuwar mozgi trzcinowatej)
Klasa: Isoëto durieui-Juncetea bufonii (Br.-Bl. et R. Tx. 1943 ex Westhoff et al. 1946) Rivas-Martinez 1988
Rząd: Nanocyperetalia Klika 1935 (zbiorowiska strefy brzeżnej zbiorników)
Klasa: Bidentetea tripartitae R.Tx. et al. in R. Tx. 1950
Rząd: Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Związek: Bidention tripartitae Nordhagen 1940 em. R.Tx. in Puli et J. Tx. 1960
Zespół: Rumicetum palustris (Timár 1950) W. Fischer 1978 (zbiorowisko z szczawiem
błotnym) – proponowany do ochrony jako naturowy (3270, zalewane
muliste brzegi rzek)
Klasa: Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. 1970
Rząd: Arrhenatheretalia Pawłowski 1928
Związek: Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926
Zespół: Arrhenathereteum elatioris W. Koch 1926 (łąka rajgrasowa)
Rząd: Molinietalia W. Koch 1926
Związek: Filipendulion ulmariae (Duvigneaud 1946) Segal 1966 ex Lohmeyer in Oberd. et al.
1967
Zespół: Lysimachio vulgaris-Filipenduletum Bal.-Tulačková 1978 (zbiorowisko z
tojeścią pospolitą i krwawnicą pospolitą)
Związek: Calthion R. Tx. 1937
Zespół: Stellario palustris-Deschampsietum cespitosae Freitag 1957 (zespół śmiałka
darniowego)
Zespół: Ranunculo repentis-Alopecuretum pratensis Krisch 1974 (zespół jaskra
rozłogowego i wyczyńca łąkowego)
Klasa: Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. in R. Tx. 1950
Rząd: Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950 ex Lohmeyer 1953 em. Oberd. in Oberd. et al. 1967
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Związek: Senecionion fluviatilis R. Tx. 1950 ex Lohmeyer 1953
Zespół: Urtico-Convolvuletum sepium Görs et Th. Müller 1969 (zespół pokrzywy
zwyczajnej z kielisznikiem zaroślowym)
Zespół: Epilobio hirsuti-Convolvuletum sepium Hilbig et al. 1972 (ziołorośla
wierzbownicy kosmatej i kielisznika zaroślowego)
Zespół: Sicyo angulatae-Echinocystietum lobatae Fijałkowski 1978 ex Brzeg et M.
Wojterska 2001 (zespół harbuźnika kolczastego i kolczurki klapowanej)
Zespół: Rudbeckio-Solidaginetum R.Tx. et Raabe in R.Tx. 1950 ex Anioł-Kwiatkowska
1974 (zbiorowisko z rudbekią nagą i nawłociami)
Rząd: Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Związek: Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926 ex Br.-Bl. et al. 1936
Zespół: Tanaceto-Artemisietum Sissingh 1950 (ziołorośla z wrotyczem pospolitym i
bylicą pospolitą)
Związek: Arction lappae R.Tx. nom. Conserv. 1937
Zbiorowisko z Armoracia rusticana Ratyńska et all. 2010 (zbiorowisko z chrzanem
pospolitym)
Związek: Convolvulo-Agropyrion Görs 1966
Zespół: Rubo caesii-Calamagrostietum epigeji Coste 1985 (traworośla z trzcinnikiem
piaskowym)
Klasa: Galio-Urticetea Passarge 1967 ex Kopecký 1969
Związek: Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
Zespół: Reynoutrietum japonicae Görs et Müller in Görs 1975 (zespół rejnutrii
japońskiej
Klasa: Stellarietea mediae R. Tx. et al. in R. Tx. 1950
Rząd: Polygono-Chenopodietalia (R. Tx. et Lohm. 1950) J. Tx. 1961
Związek: Polygono-Chenopodion Siss. 1946 (zbiorowiska upraw okopowych)
Tab. 28. Zestawienie zinwentaryzowanych zbiorowisk roślinnych
Lp.

Nazwa zbiorowiska w j. polskim

1.
2.
3.
4.

Łęg wierzbowy
Łęg topolowy
Łęg jesionowo-olszowy
Grąd subkontynentalny
Zbiorowisko brzozy brodawkowatej i dębu
5.
szypułkowego
6. Zarośla głogowo-tarninowe
7. Zarośla trzmieliny zwyczajnej i derenia świdwy
8. Zarośla leszczynowe
Zespół dzikiego bzu czarnego i klonu
9.
jesionolistnego
10. Zarośla topoli osiki
11. Zarośla dzikiego bzu czarnego i wierzby iwy
12. Zarośla maliny zwyczajnej
13. Zespół rzęsy drobnej
14. Szuwar pałki wąskolistnej
15. Szuwar pałki szerokolistnej
16. Szuwar wysoki z trzciną pospolitą
17. Szuwar turzycy błotnej
18. Szuwary z ponikłem błotnym
19. Szuwar mozgi trzcinowatej
20. Zbiorowiska strefy brzeżnej zbiorników

Nazwa zbiorowiska
w j. łacińskim

Stopień
waloru
(1-5)

Salicetum albae
Populetum albae
Fraxino-Alnetum
Tilio-Carpinetum

3
3
3
4

Betula pendula-Quercus robur

3

Euonymo-Prunetum spinosae
Euonymo europaei-Cornetum
sanguinei
Euonymo-Coryletum
Sambuco nigrae-Aceretum
negundo
Agrostio-Populetum tremulae
Sambuco-Salicion capreae
Rubetum idaei
Lemnetum minoris
Typhetum angustifoliae
Typhetum latifoliae
Phragmitetum communis
Caricetum acutiformis
Eleocharietum palustris
Phalaridetum arundinaceae
Nanocyperetalia

3
3
3
1
4
1
3
4
4
4
5
5
4
5
2
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Lp.

21. Zbiorowisko z szczawiem błotnym
22. Łąka rajgrasowa
Zbiorowisko z tojeścią pospolitą i krwawnicą
23.
pospolitą
24. Zespół śmiałka darniowego
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Nazwa zbiorowiska
w j. łacińskim

Nazwa zbiorowiska w j. polskim

Zespół jaskra rozłogowego i wyczyńca
łąkowego
Zespół pokrzywy zwyczajnej z kielisznikiem
zaroślowym
Ziołorośla wierzbownicy kosmatej i kielisznika
zaroślowego
Zespół harbuźnika kolczastego i kolczurki
klapowanej
Zbiorowisko z rudbekią nagą i nawłociami
Ziołorośla z wrotyczem pospolitym i bylicą
pospolitą
Zbiorowisko z chrzanem pospolitym

32. Traworośla z trzcinnikiem piaskowym
33. Zespół rejnutrii japońskiej
34. Zbiorowiska upraw okopowych

Stopień
waloru
(1-5)

Rumicetum palustris
Arrhenathereteum elatioris
Lysimachio vulgarisFilipenduletum
Stellario palustrisDeschampsietum cespitosae
Ranunculo repentis-Alopecuretum
pratensis

4
4

Urtico-Convolvuletum sepium

3

Epilobio hirsuti-Convolvuletum
sepium
Sicyo angulatae-Echinocystietum
lobatae
Rudbeckio-Solidaginetum

4
4
4

3
1
1

Tanaceto-Artemisietum

1

Armoracia rusticana
Rubo caesii-Calamagrostietum
epigeji
Reynoutrietum japonicae
Polygono-Chenopodion

1
2
1
1

Tab. 29. Siedliska Natura 2000*
Nr i nazwa
siedliska
91EO – Łęgi
wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe (siedlisko
priorytetowe)
9170 - Grąd
środkowoeuropejski
i subkontynentalny

6430 – Ziołorośla
górskie i ziołorośla
nadrzeczne

6510 – Niżowe i
górskie świeże łąki
użytkowane
ekstensywnie

Nazwa zespołu roślinnego
Salicetum albae (91E0-1) – łęg
wierzbowy.
Populetum albae (91E0-2) – łęg
topolowy
Fraxino-Alnetum (91E0-3) –
niżowy łęg jesionowo-olszowy
Tilio-Carpinetum – grąd
subkontynentalny

Lokalizacja
Odcinek doliny od ul. Laskowej do ul. Lipniak,
Skrzyżowanie al. T. Mazowieckiego
z ul. Nałęczowską
Okolice zakrętu ul. Lipniak
Okolice skrzyżowania al. T. Mazowieckiego
z ul. Nałęczowską
Zbocze doliny przy ul. Laskowej,
Wąwóz Lipniak,
Wąwóz wzdłuż al. T. Mazowieckiego na
odcinku od ul. Wojciechowskiej do
ul. Nałęczowskiej

Epilobio hirsuti-Convolvuletum
sepium – ziołorośla wierzbownicy
kosmatej i kielisznika
zaroślowego

Dno doliny na odcinku od ul. Laskowej do
ul. Lipniak

Urtico-Convolvuletum sepium –
zespół pokrzywy zwyczajnej z
kielisznikiem zaroślowym

Dno doliny przy skrzyżowaniu ul. Wołynian
z ul. Nałęczowską

Arrhenathereteum elatioris –
łąka rajgrasowa

Zbocze doliny przy ul. Raszyńskiej,
Dno doliny od zbiorników przy ul. Laskowej
do ul. Krwawicza,
Zbocze doliny przy ul. Lazurowej,
Dno doliny w okolicy ul. Abelarda

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012, zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z dnia 20 września
2012 r. poz. 1041).
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Ryc. 75. Rozmieszczenie stanowisk cennych gatunków roślin

6.2. Wyniki inwentaryzacji stanowisk roślin naczyniowych
Na badanym obszarze zinwentaryzowano stanowiska trzech gatunków roślin objętych ustawową ochroną
ścisłą, jeden objęty ochroną częściową, pięć znajdujących się na czerwonych listach Polski i województwa
lubelskiego oraz trzy wymieniane na regionalnych czerwonych listach (tab. 30).
Tab. 30. Rośliny chronione, zagrożone i inne cenne
Lp.

Nazwa polska i
łacińska

Lokalizacja
stanowiska

OŚ

OC

CzK

CzL

CzLL
DD

1.

Groszek szerokolistny
Lathyrus latifolius

Dno doliny pomiędzy
ul. Laskową i ul. Lipniak

+

CR

CR

2.

Pięciornik drobny
Potentilla mircantha

+

EN

EN

3.

Paprotnik kolczysty
Polystichum aculeatum

Zarośla leszczynowe u
zbiegu ul. Jaśminowej i
al. T. Mazowieckiego
Środkowy odcinek
wąwozu Lipniak

4.

Mokradłoszka
zaostrzona
Calliergonella cuspidata

Dolny odcinek wąwozu
Lipniak

5.

Przetacznik górski
Veronica montana

Wąwóz przy ul.
Morelowej,
wąwóz wzdłuż ul.
Turczynowicza

VU

DD

6.

Stokłosa polna
Bromus arvensis

Dno doliny pomiędzy
ul. Laskową i ul. Lipniak

VU

DD

7.

Lulek czarny
Hoscyamus niger

Pobocze ul.
Biskupińskiej

DD

8.

Owsica łąkowa
Avenula pratensis

Dno doliny pomiędzy
ul. Laskową i ul. Lipniak

DD

+

Inne*

NT
+
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Lp.

Nazwa polska i
łacińska

Lokalizacja
stanowiska

OŚ

OC

CzK

CzL

CzLL

Inne*

9.

Szczaw błotny
Rumex palustris

Zbiornik u zbiegu ul.
Nałęczowskiej i ul.
Wołynian

DD

10.

Czyściec prosty
Stachys recta

Dno doliny pomiędzy
ul. Laskową i ul. Lipniak

+

11.

Nerecznica Borrera
Dryopteris borreri

Wąwóz przy ul.
Morelowej

+

12.

Ślaz zygmarek
Malva alcea

Pobocze ul. Słowian

+

OŚ – ochrona ścisła
OC – ochrona częściowa
CzK – Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe (Kaźmierczakowa i in. 2014)
CzL – Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych (Kaźmierczakowa i in. 2016)
CzLL – Czerwona lista roślin naczyniowych województwa lubelskiego (Cwener i in. 2016)
* – gatunki wymieniane na regionalnych czerwonych listach
CR – krytycznie zagrożony
EN – zagrożony
VU – narażony
NT – bliski zagrożeniu
DD – brak danych wystarczających do oszacowania stopnia zagrożenia

Na terenie opracowania stwierdzono występowanie gatunków inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych:
 bożodrzew gruczołowaty Ailanthus altissima – w wąwozie między ul. Wojciechowską
a al. T. Mazowieckiego,
 czeremcha amerykańska Padus serotina – na skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej z ul. Biskupińską,
 klon jesionolistny Acer negundo – występuje niemalże wszędzie,
 moczarka kanadyjska Elodea canadensis – w dnie doliny Konopniczanki,
 nawłoć kanadyjska Solidago canadensis i nawłoć późna Solidago gigantea – niemalże wszędzie,
 poziomka indyjska Duchesnea indica – wąwóz między al. T. Mazowieckiego a ul. Morelową,
 robinia biała Robinia pseudoacacia – niemalże wszędzie,
 róża wielokwiatowa Rosa multiflora – w dolinie przy skrzyżowaniu al. T. Mazowieckiego
i ul. Nałęczowskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Gnieźnieńskiej z ul. Biskupińską,
 tatarak zwyczajny Acorus calamus – w dnie doliny Konopniczanki.
 trojeść amerykańska Asclepias syriaca – na wierzchowinie na osiedlu Lipniak.
Na obszarze opracowania występują pozostałości założeń folwarku Sławinek, który został wydzielony
w 1720 roku z dóbr majątku Sławin i rozciągał się od obecnej ul. Zbożowej na północ do Al. Racławickich
na południe (Jakimowicz 2017). W północnej części opracowania, przy ujściu doliny Konopniczanki do doliny
Czechówki, nieopodal ulicy Podchorążych, rośnie szpaler złożony z 102 grabów oraz aleja złożona z 52 okazów
tego gatunku (fot. 72), stanowiące prawdopodobnie fragment historycznego założenia parkowego.
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Fot. 72. Szpaler grabowy wzdłuż ulicy Podchorążych na osiedlu Sławinek (BŻ)

6.3. Wyniki inwentaryzacji owadów
6.3.1. Wyniki inwentaryzacji ważek
Badania prowadzono na 10 wybranych powierzchniach (patrz rozdział 3.2.2.1.), na jednym z nich
z wydzieleniem podpowierzchni. Były to: cztery odcinki strumienia Konopniczanka w części górnej wąwozu,
o malejącej wraz z biegiem antroporesji (od remizy OSP Konopnica do łąki poniżej posesji Konopnica 47,
na której strumień zanikał) (stan. 1); pojedyncze lub występujące parami sztuczne zbiorniki zbierające wodę
deszczową, o bardzo różnej trwałości, od efemerycznie zalanych (stan. 6) przez okresowe (stan. 7, i 10)
do trwałych (stan 2); politroficzny staw przydomowy (stan. 4); zasilane źródłami mokradła łąkowe (stan. 5);
kanał-odpływ ze zbiornika (stan. 3); pojedyncze odcinki Konopniczanki w dolnej części wąwozu, w których
okresowo dno zalewała woda deszczowa (stan. 9 i 10).
Stwierdzono występowanie 31 gatunków ważek (tab. 31).
Tab. 31. Ważki stwierdzone w wąwozie Zimne Doły. 1A-1D – poszczególne odcinki Konopniczanki w części
górnej wąwozu; 2 – zbiorniki przy posesji Konopnica 47; 3 – kanał wypływający z tych zbiorników; 4 – zbiornik
na posesji Konopnica 47; 5 – mokradło łąkowe na północ od stanowisk nr 2 i 3; 6 – zbiornik przy ul. Lipniak;
7 – zbiornik przy ul. Łużyczan; 8 – Konopniczanka przy tym zbiorniku; 9 – Konopniczanka powyżej
ul. Nałęczowskiej; 10 – zbiornik poniżej ul. Nałęczowiskiej
Gatunek
Calopteryx splendens (Harr.)
C. virgo (L.)
Lestes dryas Kirby
L. sponsa (Hansem.)
Chalcolestes viridis (Vander L.)
Platycnemis pennipes (Pall.)
Ischnura elegans (Vander L.)
I. pumilio (Charp.)
Enallagma cyathigerum (Charp.)
Coenagrion puella (L.)

1A
○

○

1B
●
○

○
○

○

1C
●
●

●
○

●

1D
●
●

2
●
○
○
○
●
●
○
●
●

3
+

4
+

5
+

6

7

○
○

○
○

8

9

10
+
○
○

○
○
○

●

●

○
●

○
○
●
●

+
○
○
○

○
●
●
●
●

○
○
○

○

●
●
●
●
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Gatunek
1A 1B 1C 1D 2
3
4
5
6
7
8
9
10
Erythromma najas (Hansem.)
●
○
○
E. viridulum (Charp.)
●
○
●
Pyrrhosoma nymphula (Sulz.)
○
●
○
Aeshna cyanea (O.F. Müll.)
○
+
○
○
●
○
A. isoceles (Müll.)
○
Anax ephippiger Burm.
●
+
●
A. imperator Leach
●
○
○
+
○
●
○
Libellula depressa L.
+
○
○
+
●
○
●
○
○
L. fulva (Müll.)
○
L. quadrimaculata L.
○
○
○
○
Orthetrum albistylum (Sel.)
○
●
○
○
●
○
+
●
O. brunneum (Fonsc.)
●
O. cancellatum (L.)
+
●
○
○
●
○
○
Crocothemis erythraea (Brullé)
○
●
Sympetrum flaveolum (L.)
○
+
+
○
○
○
●
S. fonscolombii (Sel.)
●
S. meridionale (Sel.)
●
○
●
S. pedemontanum (All.)
○
+
●
S. sanguineum (O.F. Müll.)
○
+
●
+
●
○
○
●
S. striolatum (Charp.)
○
●
+
S. vulgatum (L.)
○
○
●
○
●
●
liczba gatunków A:
3
6
14
6
25
9
15 16 10 16
5
5
20
liczba gatunków B:
3
6
12
2
25
8
11 15
9
15
4
5
19
Symbole: ● – gatunek autochtoniczny, ○ – prawdopodobnie autochtoniczny, + – stwierdzony. Liczba gatunków
A – gatunki wszystkie, liczba gatunków B – gatunki autochtoniczne i prawdopodobnie autochtoniczne.
Tylko małą część wykazanych ważek stanowiły stenotopy. Były to:
 Calopteryx virgo – reobiont (gatunek obligatoryjnie związany z wodami bieżącymi)(fot. 73),
 Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, Pyrrhosoma nymphula, Orthetrum brunneum
i Sympetrum pedemontanum – reofile (gatunki preferujące wody bieżące),
 Lestes dryas i Sympetrum flaveolum – gatunki preferujące wody astatyczne.
Pozostałe stwierdzone gatunki cechuje bardzo szerokie spektrum siedliskowe obejmujące większość
rodzajów wód powierzchniowych włącznie z wodami bieżącymi o wolniejszym nurcie, albo przynajmniej wiele
różnych rodzajów wód stojących. Przy niewątpliwej eurytopowości ich wszystkich, można wśród nich wskazać
gatunki wykazujące pewne preferencje względem:
 stadiów pionierskich sukcesji zbiorników – Ischnura pumilio, Libellula depressa;
 wysokiej temperatury wody, zatem zasiedlające głównie ciepłe zbiorniki terenów otwartych –
Erythromma viridulum, Orthetrum albistylum, Crocothemis erythraea, Sympetrum meridionale,
Sympetrum striolatum.
W oparciu o dane przedstawione w tab. 27 można wyodrębnić dwie grupy stanowisk, które diametralnie
różnią się składem fauny. Pierwszą z nich stanowią trzy z czterech odcinków Konopniczanki biegnących wzdłuż
ul. Raszyńskiej, ul. Laskowej i na łąkach poniżej ul. Laskowej, drugą – zbiorniki zbierające wody deszczowe
oraz zbiornik na posesji Konopnica 47. To zróżnicowanie potwierdzają wyniki analiz zoocenotycznych:
w dendrycie podobieństw te stanowiska tworzą odpowiednio, silnie się wyodrębniające bloki A i B (ryc. 76).
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Ryc. 76. Podobieństwa faunistyczne między stanowiskami w wąwozie Zimne Doły – wyniki dla gatunków
autochtonicznych i prawdopodobnie autochtonicznych. Liczby przy osiach oznaczają podobieństwo wyrażone
w procentach.
Elementem dominującym w faunie Konopniczanki były reobionty i reofile, szczególnie świtezianki
(Calopteryx spp.). Ich występowanie było zależne od nasilenia antropopresji (stopnia przekształcenia koryta
i doliny, otoczenia cieku), które spadało wraz z biegiem strumienia. W odcinku zaburzonym najsilniej notowano
-2
tylko nieliczne C. splendens (<10 osobn.·100 m ), w pozostałych odcinkach była ona liczniejsza i coraz liczniej
towarzyszyła jej bardziej wymagająca C. virgo (fot. 73), której sprzyjała też większa liczba fragmentów
zacienionych cieku. Na podstanowisku 1C notowano nawet bardzo wysokie u tego gatunku zagęszczenia
-2
>50 osobn.·100 m .

Fot. 73. Świtezianka dziewica Calopteryx virgo na stanowisku nr 1D – terytorialny samiec (11 VI 2019 r.) (PB)
Zatem fauna tych stanowisk była zdominowana przez stenotopy. Jednak była zarazem bardzo uboga
w gatunki, zwłaszcza rozwijające się w tych miejscach (2-3 gat.): zimny, miejscami silnie ocieniony ciek
to siedlisko niekorzystne nawet dla eurytopów. Wyjątek od tej reguły stanowiło podstanowisko 1C – jednak
wynikało to ewidentnie z bezpośredniego sąsiedztwa dużych zbiorników wód stojących (stanowisk nr 2 i 4):

149 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

w tym miejscu (i tylko tu), Konopniczankę kolonizowały gatunki zalatujące z tych dwóch stanowisk, włącznie
z termofilnym Orthetrum albistylum. Jednak skuteczność tej kolonizacji była raczej niewielka.
Opisane wyżej układy gatunków można uznać za typowe dla małych cieków wyżynnych Polski, które
na odcinkach 1B-1D były nawet dobrze wykształcone i zachowane.
Fauna pozostałych stanowisk na Konopniczance (nr 8 i 9) była uboga i w ogóle niespecyficzna siedliskowo,
co należy wiązać z: niestabilnością lub wręcz okresowością i nieregularnością wypełnienia koryta wodą;
brakiem przepływu wody i bardzo silnym wpływem przyległego zbiornika nr 7, hydrologicznym i faunistycznym
(związanym z kolonizacją przez stagnofile). Notowano tu kadłubkową faunę drobiozniornikową.
Fauna zbiorników tworzących blok B na ryc. 76 była dość jednorodna i wyraźnie inna, niż w Konopniczance
(często z całkowitym brakiem gatunków wspólnych). Jej analiza pozwala na wskazanie kilku prawidłowości:
1. tworzyło ją wyraźnie więcej gatunków (10-25);
2. jej bogactwo gatunkowe było związane z trwałością zbiornika: fauna najbogatsza jakościowo (i najbardziej
zbliżona do siebie składem jakościowym) cechowała zbiorniki trwałe lub wysychające na najkrótszy okres;
3. stwierdzono głównie eurytopy szeroko rozprzestrzenione lub pospolite w Polsce;
4. wśród tych eurytopów znaczny był udział gatunków ciepłolubnych, z których część należała do gatunków
stwierdzanych w dużej liczbie osobników;
5. występowanie jedynych występujących autochtonicznie stenotopów – gatunków wód astatycznych – była
związana ze stopniem okresowości zbiorników, ale nie liniowo: te gatunki były najliczniejsze na stanowiskach
trwałych ale o silnych wahaniach poziomu wody na płytkim obrzeżu, albo wysychających na stosunkowo
krótki okres. Silne wysychanie zbiornika na długi okres im nie sprzyjało: okres wypełnienia wodą był
prawdopodobnie zbyt krótki, by larwy tych gatunków były w stanie się rozwinąć i przeobrazić;
6. w zbiornikach o największych stopniach zaburzeń, najliczniejsze były też gatunki pionierskie.
Fauna stanowisk tworzących blok B (ryc. 76) okazała się typowa dla drobnych zbiorników o różnym
stopniu astatyzmu – i ogólnie bogata jakościowo. Przy niemal całkowitym braku naturalnych wód stojących
na tym obszarze, to właśnie te sztuczne zbiorniki zapewniają przetrwanie jego pierwotnej fauny stagnofilnej.
Prawdopodobnie nawet w kształcie zbliżonym do tego, który cechował dawne zbiorniki naturalne,
które musiały przynajmniej lokalnie występować w badanym wąwozie.
Trudno ocenić, na ile stabilna jest fauna ważek mokradła na łące przy ul. Laskowej (stanowiska nr 5).
Odnotowano tu aż 16 gatunków ważek i u większości z nich obserwowano behawior rozrodczy. Jednak tylko
część z nich występowała licznie. Ponadto, całkowite i silne wyschnięcie zbiornika o takim podłożu, jakie
stwierdzono we wrześniu 2018 r., wskazuje na niemożność przetrwania tego okresu przez większość
wykazanych tu gatunków. W tym czasie nie odnotowano tu imagines Lestes spp. i Sympetrum spp., co mogło by
wskazywać na brak trwałej fauny. Z kolei późnym latem 2019 r. cała powierzchnia mokradła była zalana wodą
lub przynajmniej podmokła i obserwowano wtedy jednocześnie aż 6 gatunków z rodzaju Sympetrum, większość
podczas rozrodu. Część z nich zapewne była na stałe związana z tą powierzchnią, inne kolonizowały ją po każdej
poprawie jej uwodnienia.
Zatem przynajmniej obecnie omawiane stanowisko ma faunę raczej w dużym stopniu efemeryczną,
tworzącą się na skutek corocznej (?) kolonizacji, zapewne głównie ze stanowisk sąsiednich.
Najciekawszym gatunkiem odnotowanym na stanowisku nr 5 było Orthetrum brunneum – reofil,
ale też gatunek pionierski, który może rozwijać się przy pierwszych stadiach sukcesji naturalnych
i antropogenicznych wód stojących (fot.74). Zwłaszcza, jeśli są one zasilane wodami bieżącymi lub wodami z
wysięków wód gruntowych, co może mieć miejsce na omawianym stanowisku. Dwukrotnie obserwowano
tu umiarkowanie intensywny behawior rozrodczy: samce terytorialne, tandemy, kopulacje, znoszenie jaj. Widać
po tym, że warunki siedliskowe panujące wiosną i latem są odpowiednie dla tego gatunku. Gdyby w latach
wilgotniejszych omawiany zbiornik stał się trwały, może tu powstać jego stabilna populacja.
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Fot.74. Lecicha południowa Orthetrum brunneum na stanowsku nr 5 – kopulująca para (5 VIII 2018 r.) (PB)

6.3.2. Wyniki inwentaryzacji motyli dziennych
Badania przeprowadzone w latach 2018 i 2019 wykazały obecność na terenie Zimnych Dołów
34 gatunków motyli dziennych. Inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona w okresie wiosennym pozwoliła
wykazać dodatkowo cztery nowe gatunki - powszelatka brunatka Erynnis tages, kosternika palemona
Carterocephalus palaemon, rusałkę osetnika Vanessa cardui oraz rusałkę ceika Polygonia
c-album. Największą różnorodnością gatunkową charakteryzowały się motyle należące do rodziny
rusałkowatych Nymphalidae, gdzie wykazano łącznie 16 taksonów. Mniej liczne pod względem jakościowym
były rodziny modraszkowatych Lycaenidae oraz bielinkowatych Pieridae w których stwierdzono odpowiednio
po 6 i 7 gatunków. W obrębie rodziny powszelatkowatych Hesperiidae stwierdzono 4 gatunki,
a w przypadku paziowatych Papilionidae tylko 1 takson (tab. 32).
Tab. 32. Wykaz gatunków motyli występujących na terenie wąwozu Zimne Doły stwierdzonych podczas
badań w latach 2018 - 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
Księga

HESPERIIDAE
1.

Erynnis tages (Linnaeus, 1758)

2.

Carterocephalus palaemon
(Pallas, 1771)

3.

Thymelicus lineola
(Ochsenheimer, 1808)

4.

Thymelicus sylvestris (Poda,
1761)

Powszelatek
brunatek

-

P

-

-

-

Kosternik palemon

-

P

-

-

-

Karłątek ryska

BL

BL

-

-

-

Karłątek ceglasty

R

R

-

-

-

PAPILIONIDAE
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L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
Księga

5..

Papilio machaon Linnaeus, 1758

Paź królowej

R

-

-

LC

-

PIERIDAE
6.

Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)

Wietek gorycznik

R

R

-

-

-

7.

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)

Bielinek kapustnik

BL

BL

-

-

-

8.

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)

Bielinek rzepnik

BL

BL

-

-

-

9.

Pieris napi (Linnaeus, 1758)

Bielinek
bytomkowiec

L

L

-

-

-

10.

Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Bielinek rukiewnik

L

-

-

-

-

11.

Colias hyale (Linnaeus, 1758)

Szlaczkoń siarecznik

R

P

-

-

-

12.

Gonepteryx rhamni (Linnaeus,
1758)

Latolistek cytrynek

L

BL

-

-

-

LYCAENIDAE
13.

Lycaena phlaeas (Linnaeus,
1761)

14.

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

15.

Cupido argiades (Pallas, 1771)

16.

Czerwończyk żarek

P

-

-

-

-

Czerwończyk
nieparek

R

R

Ścisła

LC

LR

Modraszek argiades

L

BL

-

-

-

Plebejus argyrognomon
(Bergsträsser, 1779)

Modraszek
srebroplamek

L

-

-

-

-

17.

Aricia agestis (Denis &
Schiffermüller, 1775)

Modraszek agestis

L

BL

-

-

-

18.

Polyommatus icarus
(Rottemburg, 1775)

Modraszek ikar

BL

BL

-

-

-

NYMPHALIDAE
19.

Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)

Dostojka aglaja

P

-

-

-

-

20.

Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)

Dostojka latonia

BL

-

-

-

-

21.

Boloria dia (Linnaeus, 1767)

Dostojka dia

BL

BL

-

-

-

22.

Vanessa atalanta (Linnaeus,
1758)

Rusałka admirał

BL

L

-

-

-

23.

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Rusałka osetnik

-

BL

24.

Aglais io (Linnaeus, 1758)

Rusałka pawik

BL

BL

-

-

-

25.

Aglais urticae (Linnaeus, 1758)

Rusałka pokrzywnik

L

BL

-

-

-

26.

Polygonia c-album (Linnaeus,
1758)

Rusałka ceik

-

L

27.

Araschnia levana (Linnaeus,
1758)

Rusałka kratkowiec

BL

BL

-

-

-

28.

Nymphalis antiopa (Linnaeus,
1758)

Rusałka żałobnik

P

-

-

-

-

29.

Lasiommata megera (Linnaeus,
1767)

Osadnik megera

P

-

-

-

-

30.

Coenonympha glycerion
(Borkhausen, 1788)

Strzępotek glicerion

P

-

-

-

-

-

-
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Nazwa potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
Księga

Coenonympha pamphilus
(Linnaeus, 1758)

Strzępotek ruczajnik

BL

BL

-

-

-

32.

Aphantopus hyperantus
(Linnaeus, 1758)

Przestrojnik trawnik

BL

BL

-

-

-

33.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Przestrojnik jurtina

BL

BL

-

-

-

34.

Melanargia galathea (Linnaeus,
1758)

Polowiec
szachownica

P

-

-

-

-

L.p.

Nazwa gatunkowa

31.

Objaśnienia: Przy określeniu liczebności posłużono się czterostopniową skalą (za Sekuła, Górska-Drabik, 2013):
P - pojedynczy (1-5 osobników), R - rzadki (6-15 osobników), L - liczny (16-100 osobników), BL - bardzo liczny (powyżej 100
osobników). Kategorie zagrożenia według Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002):
LC – słabo zagrożone (Least Concern). Kategorie wg Polskiej czerwonej księgi zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004):
LR – gatunki niższego ryzyka (Lower Risk)

Najliczniej występowały gatunki eurytopowe tj. karłątek ryska Thymelicus lineola, bielinek kapustnik Pieris
brassicae, bielinek rzepnik P. rapae, bielinek bytomkowiec P. napi, rusałka pawik Aglais io, modraszek ikar
Polyommatus icarus, przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus, strzępotek ruczajnik Coenonympha
pamphilus, przestrojnik jurtina Maniola jurtina. Stwierdzono kilka gatunków związanych z roślinnością
kserotermiczną - bielinka rukiewnika Pontia edusa, szlaczkonia siarecznika Colias hyale, osadnika megery
Lasiommata megera oraz polowca szachownicę Melanargia galathea.
Na obszarze Zimnych Dołów stwierdzono jeden gatunek chroniony (Dz.U. 2016 poz. 2183), jakim był
czerwończyk nieparek Lycaena dispar. Poza ochroną krajową, motyl ten ujęty jest w II Załączniku Konwencji
Bernenskiej oraz II i IV załącznika Dyrektywy Siedliskowej.
Czerończyk nieparek został również uwzględniony w Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych
w Polsce (Głowaciński 2002) oraz w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004).
Wilgotne łąki w obrębie doliny Konopniczanki są optymalnym siedliskiem występowania tego gatunku
(ryc. 77). Miejsce to jest użytkowane rolniczo w sposób ekstensywny. Poza koszeniem łąk prowadzi się tu wypas
bydła. Umożliwia to zachowanie odpowiednich cech siedliskowych preferowanych przez ten gatunek.
Ponadto na obszarze Zimnych Dołów odnotowano obserwacje pazia królowej Papilio machaon, gatunku
ujętego na Czerwonej liście pod kategorią LC (najmniejszej troski) (ryc. 77).
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Ryc. 77. Obserwacje chronionych i zagrożonych gatunków motyli dziennych na obszarze wąwozu Zimne Doły

6.4.Wyniki inwentaryzacji płazów
Przeprowadzone badania wykazały sześć gatunków płazów, a także przedstawicieli żab zielonych z grupy
Pelophylax esculentus complex na terenie wąwozu Zimne Doły (tab. 33). Wyniki te stanowią 54% wszystkich
Amphibia stwierdzonych do tej pory w Lublinie (Chobotow, Czarniawski 2007, 2010).
Tab. 33. Wykaz gatunków płazów (Amphibia) występujących na terenie wąwozu Zimne Doły stwierdzonych
podczas badań w latach 2018 - 2019
L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa
potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Dyrektywa
Siedliskowa

Konwencja
Berneńska

Czerwona
lista IUCN

Częściowa

-

Załącznik II

LC

Ścisła

Załącznik IV

Załącznik II

LC

SALAMANDRIDAE
1.

Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

Traszka
zwyczajna

-

3+
PELOBATIDAE

2.

Pelobates fuscus
(Laurenti, 1768)

Grzebiuszka
ziemna

1

4+
BUFONIDAE

3.

Bufo bufo
(Linnaeus, 1758)

4.

Bufotes viridis
Laurenti, 1768

5.

Rana arvalis
Nilsson, 1842

Żaba
moczarowa

2

6.

Rana temporaria

Żaba trawna

3+

Ropucha szara

3+

5+

Częściowa

-

Załącznik II

LC

Ropucha
zielona

2

3+

Ścisła

Załącznik IV

Załącznik II

LC

2+

Ścisła

Załącznik IV

Załącznik II

LC

5+

Częściowa

Załącznik V

Załącznik III

LC

RANIDAE
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Linnaeus, 1758
7.

Pelophylax
esculentus complex

Żaby zielone

3

2+

Częściowa

Załącznik V

Załącznik III

LC

Objaśnienia: Przedziały skali liczebności przyjęto za Chobotow, Czarniawski (2007), gdzie 1 oznacza ilość stwierdzeń
w zakresie od 1 do 5 osobników; 2 – od 6 do 20 os.; 3 – od 21 do 50 os.; 4 – od 51 do 200 os.; 5 – ponad 200 os. Dodatkowo
+ zaznaczono potwierdzenie rozrodu. Kategorie zagrożenia według Czerwonej listy IUCN: LC – słabo zagrożone (Least
Concern)

Wszystkie obserwowane tu taksony podlegają ochronie gatunkowej. Spośród nich grzebiuszka ziemna,
ropucha zielona oraz żaba moczarowa podlegają ochronie ścisłej, a traszka zwyczajna, ropucha szara, żaba
trawna oraz żaby zielone ochranie częściowej. Poza ochroną krajową, płazy te ujęte zostały w załącznikach
Konwencji Berneńskiej oraz Dyrektywie Siedliskowej (tu, poza traszką i ropuchą szarą). Międzynarodowa Unia
Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN) klasyfikuje wszystkie wykazane
w Zimnych Dołach płazy jako gatunki najmniejszej troski – LC (least concern).
Płazy najliczniej były spotykane w obrębie doliny Konopniczanki biegnącej wzdłuż ul. Laskowej
oraz towarzyszącym jej zbiorników retencyjnych i rozlewiskom na wilgotnych łąkach (ryc. 78). Najliczniej
spotykane były tam żaby trawne, dla których Konopniczanka jest miejscem zimowania, a okoliczne zbiorniki
i rozlewiska miejscem rozrodu. Również liczna w tym miejscu jest populacja ropuch szarych. Pozostałe miejsca
o dużej, ale okresowej koncentracji płazów stwierdzono w obrębie zbiorników retencyjnych, które są miejscem
ich rozrodu.

Ryc. 78. Miejsca obserwacji płazów na obszarze wąwozu Zimne Doły
Co istotne, wszystkie wykazane tu płazy rozmnażają się na obszarze wąwozu. Zimne Doły obfitują
w drobne zbiorniki wodne zasilane przede wszystkim wodami opadowymi. Biegnąca przez wąwóz
Konopniczanka zasila jedynie zbiorniki wodne znajdujące się na podmokłych łąkach.
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Na obszarze Zimnych Dołów wyróżniono siedem cennych miejsc rozmnażania się płazów:
Zbiorniki 1, ul. Laskowa
Jest to podwójny zbiornik retencyjny służący magazynowaniu wód roztopowych (fot.75). Budowa tego
zbiornika nie sprzyja wymaganiom rozrodczym płazów. Posiada on strome, umocnione gabionami brzegi.
Brakuje w nim także makrofitów. Stwierdzono tu jednak liczne przypadki rozmnażania się płazów - ropuch
szarych i zielonych, a także żab trawnych (fot.76), moczarowych oraz zielonych. Pomimo zakazu wstępu
zbiornik jest użytkowany przez wędkarzy. Jest to zbiornik całoroczny. Nie stwierdzono jego wysychania.

Fot. 75. Zbiornik przy ul. Laskowskiej (PB-B)

Fot. 76. Gody żab trawnych w zbiorniku (PB-B)

Zbiorniki 2, ul. Lipniak
Jest to najcenniejsze miejsce rozrodu płazów. Jest zasilany wodami Konopniczanki, która rozlewa się
na pobliskich łąkach, kończąc tutaj swój bieg. Składa się ono z kilku oczek wodnych, które w okresie wiosennym
tworzą wspólne rozlewisko, będącym jednym wielkim godowiskiem płazów (fot.77). Stwierdzono tutaj
rozmnażanie traszki zwyczajnej (fot.79), grzebiuszki ziemnej, ropuchy szarej (fot.80), ropuchy zielonej, żab
trawnych (fot.78), moczarowych oraz zielonych. Jest to miejsce wybitnie zasługujące na ochronę szczególnie ze
względu na bardzo liczne rozmnażanie się w tym miejscu ropuch oraz żab brunatnych. W lipcu 2019 roku
stwierdzono całkowite wyschnięcie zbiorników.

For. 77. Zbiornik przy ul. Lipniak (PB-B)

Fot. 78. Gody żab trawnych w zbiorniku (PB-B)
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Fot. 79. Traszka zwyczajna (PB-B)

Fot. 80. Ropucha szara (PB-B)

Zbiornik 3, ul. Wojciechowska
Jest to zbiornik retencyjny służący magazynowaniu wód roztopowych (fot. 81). Stwierdzono tu jedynie
pojedyncze przypadki prób rozmnażania się żab trawnych (fot. 82). Zbiornik ten wysycha w okresie letnim.

Fot. 81. Zbiornik przy ul. Wojciechowskiej (PB-B)

Fot. 82. Skrzek żab trawnych (PB-B)

Zbiornik 4, ul. Łużyczan
Jest to kolejny zbiornik retencyjny służący magazynowaniu wód roztopowych (fot. 83). Jest to zbiornik
płytki, o łagodnych umocnionych brzegach. Brakuje w nim makrofitów. Zbiornik ten jest podatny na szybkie
wysychanie (fot. 84). Stwierdzono tu gody ropuchy szarej, zielonej (fot. 85) oraz żaby trawnej (fot. 86)
i moczarowej.
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Fot. 83. Zbiornik przy ul. Łużyczan – 7 kwietnia 2019 r. Fot.84. Zbiornik przy ul. Łużyczan – 9 czerwca 2019 r.
(PB-B)
(PB-B)

Fot. 85. Gody ropuch zielonych (PB-B)
Fot. 86. Gody żab trawnych (PB-B)
Zbiornik 5, ul. Nałęczowska
Jest to zbiornik retencyjny o naturalnych brzegach, częściowo zarośniętych makrolitami. Jest to jeden z
dwóch zbiorników na terenie Zimnych Dołów, które charakteryzują się dużymi zmianami poziomu wody.
W kwietniu i lipcu zbiornik ten wysychał całkowicie (fot. 88), natomiast na przełomie miesięcy maja i czerwca
(fot. 87) wypełniony był wodą i stanowił miejsce rozmnażana się traszek zwyczajnych (fot. 89) oraz grzebiuszki
ziemnej (fot. 90).

Fot. 87. Zbiornik przy ul. Nałęczowskiej 9 czerwca
2019 (PB-B)

Fot. 88. Zbiornik przy ul. Nałęczowskiej – 6 lipca 2019
(PB-B)
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Fot. 89. Traszka zwyczajna (PB-B)
Fot. 90. Kijanki grzebiuszki ziemnej (PB-B)
Zbiornik 6, ul. Tadeusza Mazowieckiego
Jest to typowy zbiornik retencyjny służący magazynowaniu wód roztopowych (fot. 91). Budowa tego
zbiornika nie sprzyja wymaganiom rozrodczym płazów. Posiada on strome, umocnione gabionami brzegi.
Brakuje w nim także makrofitów. Jest on silnie zaśmiecony (fot. 91 i fot. 92). Stwierdzono tu jednak liczne
przypadki rozmnażania się płazów - ropuchy szarej (fot. 93), ropuchy zielonej (fot. 94) oraz żab trawnych
i moczarowych. Jest to zbiornik całoroczny. Nie stwierdzono jego wysychania.

Fot. 91. Zbiornik przy ul. Tadeusza Mazowieckiego
(PB-B)

Fot. 92. Skrzek żab trawnych (PB-B)

Fot. 93. Gody ropuch szarych (PB-B)

Fot. 94. Młode kijanki ropuch zielonych (PB-B)
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Zbiornik 7, ul. Jaśminowa
Jest to zbiornik retencyjny o naturalnych brzegach, silnie zarośnięty zbiorowiskiem rdestu ziemnowodnego (fot. 95). Jest to drugi ze zbiorników na terenie Zimnych Dołów, który charakteryzują się dużymi
zmianami poziomu wody. W kwietniu i na początku maja zbiornik ten był suchy całkowicie,
natomiast na przełomie miesięcy maja i czerwca stwierdzono tu rozmnażanie traszki zwyczajnej
oraz grzebiuszki ziemnej (fot. 96).

Fot. 95. Zbiornik przy ul. Jaśminowej (PB-B)

Fot. 96. Kijanki grzebiuszki ziemnej (PB-B)

Pozostałe miejsca rozrodu
Na terenie Zimnych Dołów stwierdzono też inne miejsca rozmnażania się płazów, przy czym
nie dochodziło w nich do przeobrażenia się larw. Są to pojedyncze zagłębienia zlokalizowane wzdłuż suchego
koryta Konopniczanki (fot. 97 i 98) oraz kolein na podmokłych łąkach (fot. 99 i 100). W miejscach tych woda
zbyt szybko wysycha, by mogły się w nich rozwijać płazy.

Fot. 97. Zagłębienie w korycie Konopniczanki (PB-B)

Fot. 98. Skrzek żab trawnych w okresowym
zagłębieniu (PB-B)
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Fot. 99. Koleiny na podmokłych łąkach (PB-B)

Fot. 100. Skrzek żab trawnych w koleinach na
podmokłych łąkach (PB-B)

6.5. Wyniki inwentaryzacji gadów
Podczas badań stwierdzono 2 gatunki gadów - jaszczurkę zwinkę Linnaeus, 1758 i zaskrońca zwyczajnego
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) (tab.34).
Tab. 34. Wykaz gatunków gadów (Reptilia) występujących na terenie wąwozu Zimne Doły stwierdzonych
podczas badań w latach 2018 i 2019
L.p.

Nazwa gatunkowa

Nazwa
potoczna

Badania
w 2018

Badania
w 2019

Ochrona
gatunkowa

Dyrektywa
Siedliskowa

Konwencja
Berneńska

Czerwona
lista IUCN

Częściowa

Załącznik IV

Załącznik II

LC

Ścisła

Załącznik IV

Załącznik II

LC

LACERTIDAE
1.

Lacerta agilis
Linnaeus, 1758

Jaszczurka
zwinka

1

COLUBRIDAE

2.

Natrix natrix
(Linnaeus, 1758)

Zaskroniec
zwyczajny

1

-

Objaśnienia: Przedziały skali liczebności przyjęto za Chobotow, Czarniawski (2007), gdzie 1 oznacza ilość stwierdzeń
w zakresie od 1 do 5 os. Kategorie zagrożenia według Czerwonej listy IUCN: LC – słabo zagrożone (Least Concern)

Gady są rzadkim elementem zoocenoz Zimnych Dołów. Niewielka populacja jaszczurki zwinki ogranicza się
tu do kserotermicznej skarpy zlokalizowanej na samej granicy opracowywanego terenu (ryc. 79).
Obecność zaskrońca potwierdzono na podstawie martwego okazu znalezionego na odcinku drogi
sąsiadującej ze zbiornikami retencyjnymi na ul. Laskowej (ryc. 79). Było to jedyne stwierdzenie tego gatunku.
Obszar wilgotnych łąk wraz z kompleksem zbiorników wodnych jest optymalnym siedliskiem występowania
tych węży. Obfituje on w płazy stanowiących ich bazę pokarmową. Brak pozostałych stwierdzeń tego gatunku
nie musi wynikać z jego rzadkości. Może być ono spowodowane brakiem dostępu badaczy do miejsc
wygrzewania się zaskrońców, jakim są potencjalnie przydomowe ogródki.
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Ryc. 79. Obserwacje gadów na terenie wąwozu Zimne Doły
Oba występujące tu gady są objęte w Polsce ochroną częściową (Dz. U. 2016 poz. 2183). Dodatkowo
jaszczurka zwinka znajduje się w II Załączniku Konwencji Berneńskiej oraz IV załączniku Dyrektywy Siedliskowej.
Jest także gatunkiem monitorowanym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Natomiast zaskroniec
zwyczajny został ujęty jedynie w III Załączniku Konwencji Berneńskiej.
Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature, IUCN)
klasyfikuje zwinkę i zaskrońca jako gatunek najmniejszej troski – LC (least concern).

6.6. Wyniki inwentaryzacji ornitofauny
W wąwozie Zimne Doły stwierdzono ogółem 69 gatunków ptaków, w tym 47 lęgowych i prawdopodobnie
lęgowych (tab. 35).
Z ornitologicznego punktu widzenia najcenniejszym terenem jest dolina Cieku spod Konopnicy na odcinku
ok. 1500 m, licząc od skrzyżowania ul. Laskowej i Raszyńskiej na północ. Stwierdzono tam występowanie
co najmniej 40 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych, co sugeruje, że może tu gniazdować nawet
ponad 50 gatunków. Ten w pełni uprawniony wniosek wynika z wieloletnich badań ilościowych na innych
terenach w Lublinie. Wiele ze stwierdzonych gatunków gniazduje bowiem nieregularnie i dopiero po dłuższym
okresie badań uzyskuje się rzeczywisty obraz awifauny.
Wśród gniazdujących w dolinie cieku znajdują się m.in. bardzo rzadka w mieście uszatka Asio otus (lęgi
stwierdzono dotychczas jedynie na Majdanku) i dzięcioł zielony Picus viridis, którego liczebność w mieście sięga
zaledwie 10 par (Biaduń 2004c). W północnej części terenu są zlokalizowane stanowiska lęgowe rokitniczki
Acrocephalus schoenobaenus i trzciniaka A. arundinaceus. Bardzo licznie występują tu kapturka Sylvia
atricapilla i pierwiosnek Phylloscopus collybita – coraz rzadszy w zieleni śródmiejskiej. Wyraźna jest obecność
wilgi Oriolus oriolus i pokrzewki ogrodowej Sylvia borin. Obserwowano także gąsiorka Lanius collurio
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i jarzębatkę Sylvia nisoria – gatunki wymienione w załączniku I DP. Stwierdzono tu również piegżę Sylvia curruca
i cierniówkę S. communis. Występowanie na jednym terenie wszystkich pokrzewek (kapturka, jarzębatka,
piegża, cierniówka i pokrzewka ogrodowa) gniazdujących w naszym kraju jest ewenementem co najmniej
w skali Lublina. Wraz z pozostałymi wymienione gatunki tworzą jedno z najbogatszych w granicach Lublina
zgrupowanie awifauny lęgowej.
Bardzo interesujący zespół lęgowy zasiedla stosunkowo niewielki płat zieleni (na odcinku około 400 m)
wzdłuż drogi łączącej ul. Lipniak z Al. Kraśnicką. Stwierdzono tam m.in. krogulca Accipiter nisus, śpiewaka
Turdus philomelos, piecuszka Phylloscopus trochilus, pierwiosnka, rudzika Erithacus rubecula, sójkę Garrulus
glandarius, wilgę i wójcika Phylloscopus trochiloides, który w Polsce jest nadal gatunkiem sporadycznie
lęgowym.
Awifaunę lęgową ogrodów działkowych objęto dokładnymi badaniami w latach 90-tych. Przez trzy lata
(1992, 1994 i 1995) prowadzono liczenia metodą kartograficzną w ogrodzie „Łącznościowiec”. Awifauna lęgowa
ogrodu liczyła 25 gatunków, a w sezonie lęgowym spotykano dalsze 23. Wśród dominantów występowały
mazurek Passer montanus, kapturka, sroka Pica pica, grzywacz Columba palumbus, pierwiosnek i bogatka Parus
major. Z bardziej interesujących gniazdujących gatunków należy wymienić słowika szarego Luscinia luscinia,
pokrzewkę ogrodową, wójcika i dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus – gatunek wymieniony w zał. I DP
(Biaduń 1996b).
Na pozostałych terenach poddanych silnej i bardzo silnej antropopresji występuje awifauna typowa
dla miejskiej zabudowy (patrz np. Biaduń 1996a), w tym m.in. kapturka, kwiczoł Turdus pilaris, kos T. merula,
piegża i mazurek. Interesujące są kilkakrotne obserwacje makolągwy Linaria cannabina, ptaka wyraźnie
wycofującego się ostatnio z Lublina.
Tab. 35. Wykaz gatunków obserwowanych na terenie wąwozu Zimne Doły
L.p.

Gatunek

Status

1

krogulec Accipiter nisus

L

2

bażant Phasianus colchicus

L

3

grzywacz Columba palumbus

L

4

sierpówka Streptopelia decaocto

L

5

uszatka Asio otus

L

6

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus

L

7

dzięcioł zielony Picus viridis

L

8

dymówka Hirundo rustica

L

9

oknówka Delichon urbica

L

10

kos Turdus merula

L

11

śpiewak Turdus philomelos

L

12

kwiczoł Turdus pilaris

L

13

rudzik Erithacus rubecula

L

14

kopciuszek Phoenicurus ochruros

L

15

pleszka Phoenicurus phoenicurus

L

16

pokląskwa Saxicola rubetra

L

17

białorzytka Oenanthe oenanthe

L

18

słowik szary Luscinia luscinia

L

19

zaganiacz Hippolais icterina

L

20

kapturka Sylvia atricapilla

L

21

cierniówka Sylvia communis

L

22

piegża Sylvia curruca

L
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23

jarzębatka Sylvia nisoria

L

24

pokrzewka ogrodowa Sylvia borin

L

25

pierwiosnek Phylloscopus collybita

L

26

piecuszek Phylloscopus trochilus

L

27

wójcik Phylloscopus trochiloides

L

28

łozówka Acrocephalus palustris

L

29

trzciniak Acrocephalus arundinaceus

L

30

rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus

L

31

muchołówka szara Muscicapa striata

L

32

bogatka Parus major

L

33

modraszka Cyanistes caeruleus

L

34

czarnogłówka Poecile montanus

L

35

wilga Oriolus oriolus

L

36

gąsiorek Lanius collurio

L

37

sroka Pica pica

L

38

sójka Garrulus glandarius

L

39

szpak Sturnus vulgaris

L

40

dzwoniec Chloris chloris

L

41

zięba Fringilla coelebs

L

42

mazurek Passer montanus

L

43

wróbel Passer domesticus

L

44

szczygieł Carduelis carduelis

L

45

kulczyk Serinus serinus

L

46

makolągwa Linaria cannabina

L

47

grubodziób Coccothraustes coccothraustes

L

48

wrona Corvus corone

Z

49

gawron Corvus frugilegus

Z

50

kawka Corvus monedula

Z

51

dzięcioł mały Dendrocopos minor

Z

52

dzięcioł duży Dendrocopos major

Z

53

kuropatwa Perdix perdix

Z

54

czajka Vanellus vanellus

Z

55

kukułka Cuculus canorus

Z

56

krzyżówka Anas platyrhynchos

Z

57

jerzyk Apus apus

Z

58

skowronek Alauda arvensis

Z

59

sikora uboga Poecile palustris

Z

60

gil Pyrrhula pyrrhula

P

61

krętogłów Jynx torquilla

P

62

świerszczak Locustella naevia

P

63

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca

P

64

czyż Carduelis spinus

P

65

strzyżyk Troglodytes troglodytes

P

66

mysikrólik Regulus regulus

P

67

świstunka Phylloscopus sibilatrix

P

68

muchołówka mała Ficedula parva

W

69

cyranka Anas querquedula

W
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gatunków ogółem

69

gatunków lęgowych

47

Objaśnienia: status gatunku: L – lęgowy lub prawdopodobnie lęgowy, P – przelotny, Z – zalatujący z sąsiednich terenów, W
– wyjątkowy (pojedyncze obserwacje); boldem wyróżniono gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej

6.7. Wyniki inwentaryzacji chomika europejskiego
W trakcie badań w latach 2018 – 2019 potwierdzono obecność nor chomika europejskiego Cricetus
cricetus w zespole wąwozów nr 41-53 Zimne Doły. Ne terenie objętym badaniami odnaleziono pojedyncze nory
w południowej części przy granicy z gminą Konopnica. Zbiorcze zestawienie wyników przedstawia rycina nr 80.
Jest to gatunek objety w Polsce ochroną gatunkową, ze wskazaniem do ochrony czynnej (Dz.U. 2016 poz.
2183). Jest też gatunkiem wymieniony w Konwencji Berneńskiej – Załącznik II, Dyrektywie Siedliskowej –
Załącznik IV, Czerwonej liście IUCS – status LC oraz Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce –
status DD (Głowaciński 2002).

Ryc. 80. Rozmieszczenie nor chomika europejskiego na obszarze Zimnych Dołów

6.8. Wyniki inwentaryzacji pozostałej fauny
Dane do niniejszego rozdziału zebrano przy okazji wykonywania inwentaryzacji motyli dziennych
(Rhopalocera), płazów (Amphibia) oraz gadów (Reptilia). Stanowią one cenne źródło informacji służące
waloryzacji badanego terenu.
Badania przeprowadzone w latach 2018 i 2019 wykazały obecność na terenie Zimnych Dołów siedmiu
gatunków zwierząt rzadkich i chronionych (tab. 36).
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Tab. 36. Wykaz gatunków rzadkich i chronionych występujących w wąwozie Zimne Doły stwierdzonych
podczas badań w latach 2018 i 2019.
L.p.

Nazwa gatunkowa

1.

Helix lutescens Rossmässler, 1837

2.

Helix pomatia Linnaeus, 1758

3.

Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802)

4.

Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)

5.

Talpa europaea Linnaeus, 1758

6.

Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, 1900

7.

Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758

Nazwa potoczna

Ochrona
gatunkowa

Czerwona
lista

Czerwona
księga

Ślimak żółtawy

Częściowa

NT

LR

Ślimak winniczek

Częściowa

-

-

-

-

EN

-

Modliszka zwyczajna

Ścisła

CR

EN

Kret

Częściowa

-

-

Jeż wschodni

Częściowa

-

-

Wiewiórka pospolita

Częściowa

-

-

Objaśnienia: Kategorie zagrożenia według „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (Głowaciński 2002):
CR - krytycznie zagrożone (Critically Endangered), EN – zagrożone (Endangered), NT – bliski zagrożenia (Near Threatened).
Kategorie wg „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” (Głowaciński, Nowacki 2004): EN - gatunki bardzo wysokiego ryzyka, silnie
zagrożone wyginięciem (Endangered), LR – gatunki niższego ryzyka (Lower Risk).

Gatunki kserotermiczne w obrębie wąwozu były jednak nieliczne. Stwierdzono tu tylko dwa gatunki
z tej grupy ekologicznej – modliszkę oraz ślimaka żółtawego. Oba taksony odkryto w obrębie suchych siedlisk
ruderalnych zlokalizowanych wzdłuż głównych dróg (ryc. 81).

Ryc. 81. Obserwacje pozostałych rzadkich i chronionych gatunków zwierzat

166 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Ssaki łowne są reprezentowane przez dwa gatunki – dziki Sus scrofa Linnaeus, 1758 oraz lisy pospolite
Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758), które w obrębie Zimnych Dołów są gatunkiem licznym. Spośród taksonów
obcych i inwazyjnych wykazano tu biedronkę azjatycką Harmonia axyridis (Pallas, 1773) oraz karasia
srebrzystego Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782). Ten ostatni występuje w zbiornikach retencyjnych przy
ul. Laskowej, gdzie jest poławiany przez wędkarzy.

7. Waloryzacja wyników inwentaryzacji przyrodniczej, wskazania
możliwych działań ochronnych oraz przewidywane kierunki zmian
Kolejnym etapem prac była waloryzacja poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego
według wcześniej ustalonych kryteriów i punktacji. W ocenie uwzględniono specyfikę terenu,
na którym występuje badany kompleks czyli miasto Lublin. Zasoby przyrodnicze miast od początku osadnictwa
w nich, ulegały modyfikacjom, przekształceniom i zakłóceniom, czego efektem jest obecny ich wygląd
i funkcjonowanie. Nie można ich zatem porównywać z terenami, w których ingerencja człowieka była i jest
niemal niezauważalna, zachowały się w bardzo dobrej kondycji zbiorowiska roślinne, chronione czy rzadkie
gatunki roślin i zwierząt. Tereny te objęte najwyższymi formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty
przyrody) wyróżniają się na tle innych terenów bogactwem zasobów przyrodniczych, ale też oddziaływanie
człowieka na te tereny i dostępność ich dla człowieka jest w znacznym stopniu ograniczone przez zapisy
ustawowe. Oddziaływanie człowieka na zasoby w miastach nie ustaje. Jednocześnie coraz większa świadomość
ekologiczna i wdrażane zasady rozwoju zrównoważonego rozwoju w kształtowaniu miast zmusza do oceny
stanu środowiska naturalnego, które musi być użytkowane i stymulować rozwój, tak aby stan zasobów
przyrodniczych nie ulegał dalszej degradacji. Dbałość o zapewnienie warunków rozwoju populacji ludzkiej
np. adaptacja do zmian klimatu, umożliwienie kontaktu człowieka z przyrodą w miastach zmusza do oceny i
wyceny zasobów przyrodniczych.
W celu oceny znaczenia badanego terenu, jego potencjału przyrodniczego, na tle większej jednostki jaką
w naszym przypadku jest miasto Lublin oraz wyróżnienia grupy biotopów o najwyższej różnorodności
biologicznej, rozumianej jako suma różnego rodzaju walorów środowiskowych, zastosowano metodę
bonitacyjną. Dużym problemem był właściwy dobór wskaźników, tak by reprezentowały cały teren i oddawały
dynamikę zjawisk w możliwie obiektywny sposób. Równie trudny, ale też ważny był dobór możliwie szerokiej
palety wskaźników, co zapewnia reprezentację wszystkich grup systematycznych i całego przekroju
kompleksów. Dlatego, aby uwzględnić w ocenie wielu, nieliniowych i nierównoważnych czynników,
np. powierzchnia siedliska przyrodniczego czy znaczenie konkretnego gatunku, do oceny wskaźników
zastosowano metodę ekspercką. Przyjęto jednak wspólną skalę 5-stopnoiwą, w której obszary najwyżej
zwaloryzowane uzyskały wartość 5, natomiast najniżej zwaloryzowane 1. Do oceny wykorzystano dane zebrane
w terenie podczas inwentaryzacji przyrodniczej, które przeniesione były do środowiska numerycznego. Każdy
z elementów inwentaryzacji został poddany oddzielnej ocenie, wynikiem czego były wykonane waloryzacje
dla poszczególnych elementów a następnie dokonano połączenia ich w jedną warstwę mapy numerycznej.
Dla każdego z wyznaczonych wcześniej kompleksów określono punktację w poszczególnych kategoriach,
którą następnie zamieniono na ostateczną, 5-punktową skalę waloryzacji. Na podstawie waloryzacji powstała
mapa uogólniona (rozdz. Podsumowanie), wyróżniająca kompleksy najcenniejsze na analizowanym terenie,
proponowane do ochrony. Dopiero taki dobór parametrów pozwala na precyzyjne porównanie walorów,
określa możliwość zachowania cennych zasobów przyrodniczych, ale też wspiera proces optymalizacji wskazań
pod zagospodarowanie przestrzenne.
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7.1. Górki Czechowskie – waloryzacja przyrodnicza
7.1.1. Zbiorowiska roślinne, siedliska przyrodnicze i rośliny naczyniowe
Przy ocenie wartości zbiorowisk roślinnych, siedlisk przyrodniczych i flory występujących na Górkach
Czechowskich za najcenniejsze uznano siedliska półnaturalne wykształcające i utrzymujące się dzięki
działalności człowieka (murawy i łąki), w tym siedliska przyrodnicze z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.
Mniejszą wartość przyznano typom roślinności, które zwiększają różnorodność terenu, jednak są bardziej
rozpowszechnione i mogą przez dłuższy czas utrzymywać się samoistnie (zbiorowiska leśne i zaroślowe)
oraz różnym typom roślinności ruderalnej. Najniżej oceniono zbiorowiska z przewagą gatunków inwazyjnych
i ekspansywnych oraz tereny pól i zabudowy. Dużą wartość przypisano także występującym na badanym
terenie gatunkom chronionym i zagrożonym (ryc.82).
Przyjęto następującą skalę punktową:
 zbiorowiska muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea – 5 pkt.
 zbiorowiska łąk świeżych i pastwiskowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea – 4 pkt.
 zbiorowiska leśne z klasy Querco-Fagetea (grąd subkontynentlany) – 4 pkt.
 zbiorowiska okrajkowe z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei – 3 pkt.
 zbiorowiska ciepłolubnych zarośli z klasy Rhamno-Prunetea – 3 pkt.
 inne zbiorowiska leśne z klasy Querco-Fagetea – 3 pkt.
 zbiorowiska ruderalne z małym udziałem gatunków inwazyjnych Agropyretea intermedio-repentis,
Epilobietea angustifolii, Artemisietea vulgaris – 2 pkt.
 zbiorowiska Solidago spp. i trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos – 1 pkt.
 pola uprawne, zabudowa – 1 pkt.

 gatunki chronione i zagrożone – 5 pkt.
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Ryc. 82. Waloryzacja zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych

7.1.2. Entomofauna
7.1.2.1. Ważki
Ze względu na bardzo sporadyczne występowanie tej grupy zwierząt nie przeprowadzono waloryzacji.

7.1.2.2. Motyle dzienne
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie dwóch stref o dużych wartościach przyrodniczych.
Cenne obszary wyznaczono na podstawie obserwacji motyli, powierzchni ich optymalnych i suboptymalnych
siedlisk oraz obecności roślin żywicielskich. W pierwszej kolejności brane były pod uwagę gatunki chronione,
a następnie taksony znajdujące się na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński
2002) oraz w Polskiej czerwonej księdze zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004). Wszystkim tym gatunkom
przyporządkowano przy waloryzacji obszaru najwyższą ocenę (5 pkt.) (ryc. 83).
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Ryc. 83. Waloryzacja motyli na obszarze Górek Czechowskich

7.1.3. Płazy
W związku z brakiem miejsc rozrodu grzebiuszek na terenie Górek Czechowskich nie przeprowadzono
waloryzacji pod kątem występowania płazów.

7.1.4. Gady
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stref o dużych wartościach przyrodniczych. Poligony
wyznaczono na podstawie stałości obserwacji jaszczurki zwinki, miejsc rozrodu oraz powierzchni jej
optymalnych siedlisk. Wszystkim tym obszarom przypisano najwyższą ocenę (5 pkt.) przy waloryzacji obszaru
(ryc. 84).
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Ryc. 84. Waloryzacja stanowisk jaszczurki zwinki

7.1.5. Awifauna
Gąsiorek, dzięcioł białoszyi i jarzębatka Sylvia nisoria to gatunki znajdujące się w załączniku I Dyrektywy
Ptasiej. Wraz ze świerszczakiem Locustella naevia, słowikiem szarym, krogulcem, myszołowem, wójcikiem
i kilkoma innymi gatunkami decydują one o obecnych walorach opisywanego siedliska. Należy jednocześnie
podkreślić, że Górki Czechowskie są – w skali miasta – niezwykle istotne dla podtrzymania lokalnej populacji
cierniówki, łozówki, piecuszka i pierwiosnka. Najcenniejsze pod względem ornitologicznym obszary przedstawia
ryc. 85. Jednak na pozostałej części obszaru na wschód od ul. Bohaterów Września i Poligonowej znajduje się
kilka stanowisk lęgowych gąsiorka, słowika szarego, świerszczaka czy jarzębatki, co – wraz z występującą tam
niezwykle liczną populacją cierniówki i łozówki – jest argumentem przemawiającym za objęciem ochroną
całości terenu.
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Ryc. 85. Obszar o najwyższych walorach ornitologicznych wąwozu Górki Czechowski – kolor czerwony

7.1.6. Chomik europejski
Jako kryteria wartości przyrodniczej terenu przyjęto występowanie chomika europejskiego Cricetus
cricetus, wielkość areału osobniczego i dostępność siedlisk sprzyjających jego występowaniu. Przy ocenie
wartości przyrodniczej przyjęto skalę pięciostopniową (5 – obszary najcenniejsze, 4 – obszary bardzo cenne, 3 –
obszary cenne, 2 – obszary sprzyjające, 1 – obszary potencjalne). Podczas waloryzacji wyznaczono także tereny
nie poddane ocenie takie jak obszary zabudowane, drogi z przylegającą infrastrukturą, tereny zamknięte, na
których niemożliwe było przeprowadzenie inwentaryzacji. Miejscom tym przyznano wartość 0. Jako obszary
najcenniejsze wskazano najbliższe sąsiedztwo nor chomika europejskiego, czyli teren w promieniu 5 m od
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aktywnej nory chomika. Jako obszary cenne wskazano teren w promieniu 40 m od nor, czyli teren
odpowiadający średniemu areałowi samic chomika europejskiego (około 0,6 ha powierzchni). Za obszary cenne
uznano teren w promieniu 80 m, co odpowiada średniemu areałowi samców tego gatunku (około 2 ha
powierzchni) (Ulbrich i Kayser, 2004; Factsheet, 2009; Tissier, 2017). Jako obszary sprzyjające wskazano tereny
reprezentujące siedliska w których występuje chomik europejski, takie jak obszary upraw rolnych w tym zbóż,
roślin motylkowych. Jako obszary potencjalne wskazano pozostałe tereny zieleni, gdyż obserwacje i dane
w literaturze mówią o zjawisku synurbizacji chomika europejskiego i jego występowaniu na terenach zieleni
w miastach (Canady, 2013; Feoktistova i inni, 2013ab; Surov i inni, 2016). Na terenie wąwozu nr 13 Górki
Czechowskie nory chomika europejskiego zostały odnalezione w części wschodniej, środkowej i północnozachodniej. Wyniki waloryzacji przedstawia rycina nr 86. Dokonano także oceny stanu populacji i siedlisk
zgodnie z Ziomek i in.(2015). Na Górkach Czechowskich we wszystkich stanowiskach status populacji został
określony jako U1, czyli niezadowalający. Jakość siedlisk na wschód od ul. Poligonowej została określona
również jako U1, czyli niezadowalająca, ale na zachód od ulicy Bohaterów Września jakość siedliska została
określony jako FV, czyli właściwa.

Ryc. 86. Mapa waloryzacyjna chomika europejskiego

7.1.7. Pozostała fauna
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stref o dużych wartościach przyrodniczych. Obszary
cenne wyznaczono na podstawie obserwacji gatunków rzadkich i chronionych oraz powierzchni ich siedlisk.
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Za najważniejsze przyjęto kryterium obecności gatunków chronionych, a następnie taksony znajdujące się
na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) oraz w Polskiej czerwonej
księdze zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004). Wszystkim tym gatunkom przyporządkowano najwyższą ocenę
(5 pkt.) przy waloryzacji obszaru (ryc. 87).

Ryc. 87. Waloryzacja przyrodnicza pozostałej fauny Górek Czechowskich
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7.2. Górki Czechowskie - wskazania możliwych działań ochronnych i przewidywane
kierunki zmian
7.2.1. Zbiorowiska roślinne, siedliska przyrodnicze i rośliny naczyniowe
Duże zróżnicowane rzeźby terenu Górek Czechowskich sprzyja wykształcaniu się rozmaitych typów
siedlisk, co ma wpływ na różnorodność biologiczną tego terenu. Wykształcają się tu zarówno murawy
kserotermiczne, zbiorowiska łąkowe, zaroślowe i leśne oraz ruderalne. Łącznie na badanym terenie
zidentyfikowano 20 zespołów i 14 zbiorowisk roślinnych z 8 klas fitosocjologicznych. Do najcenniejszych należą
murawy kserotermiczne, a przede wszystkim płaty zaliczone do siedliska przyrodniczego 6210 Murawy
kserotermiczne z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Płaty muraw kserotermicznych występujące na Górkach
Czechowskich reprezentują rzadkie na Lubelszczyźnie murawy nalessowe: zespół rutewki mniejszej Thalictrum
minus i szałwii łąkowej Thalictro-Salvietum pratensis oraz zespół kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum
i lebiodki pospolitej Origanum vulgare. Łąki z klasy Molinio-Arrhenatheretea występujące na terenie wąwozu
występują w postaci niewielkich powierzchniowo płatów i niejednokrotnie są bogate w gatunki. Lepiej
zachowane fragmenty tych łąk można uznać za siedlisko przyrodnicze 6510 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) podtyp 6510-1 Łąka rajgrasowa.
Walorem tego terenu jest bardzo duże bogactwo gatunkowe roślin naczyniowych. Tylko w ciągu jednego
roku badań odnotowano ok. 400 gatunków. Wśród nich 7 jest objętych częściową ochroną prawną, 6 jest
umieszczonych na Polskiej czerwonej liście (Kaźmierczakowa i in. 2016), a 27 uznawane za rzadkie.
Ponadto walory przyrodnicze omawianego obszaru podnosi obecność licznych starych dębów
szypułkowych i grabów rosnących w lesie w północnej części. Największy z dębów, rosnący poza kompleksem
leśnym, zasługuje na objęcie ochroną w randze pomnika przyrody. Również bogate stanowisko wiśni karłowatej
powinno być chronione jako pomnik przyrody.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Dla zachowania cennych siedlisk konieczne jest użytkowanie terenu poprzez ekstensywny (kontrolowany)
wypas prowadzony przy użyciu lokalnych gatunków owiec. Niektóre fragmenty muraw powinny być koszone
(późnym latem, co 2-3 lata). Zabiegi te ograniczają gromadzenie się martwej materii organicznej (wojłoku) oraz
hamują sukcesję. Umożliwi to zachowanie siedlisk, a tym samym stanowisk gatunków rzadkich, zagrożonych i
chronionych. Innym środkiem zaradczym jest usuwanie (wycinanie), co kilka lat krzewów i podrostu drzew. W
miejscach najsilniej zarośniętych przez podrost drzew i krzewów można zastosować wypas kóz. Kolejnym
zabiegiem może być wzbogacanie istniejących muraw kserotermicznych w rzadkie gatunki np. poprzez
wysiewanie nasion, przesadzanie tych gatunków z miejsc zagrożonych (np. wiśni karłowatej z północnozachodniej części Górek Czechowskich).
Należy także usuwać inwazyjne obce gatunki roślin naczyniowych jak np. nawłocie Solidago gigantea i S.
canadensis czy klon jesionolistny Acer negundo. Najlepszym sposobem zwalczania nawłoci są zabiegi uprawowe
działające w głąb gleby (np. uprawa gleby glebogryzarką, orka), które powodują niszczenie kłączy. W przypadku
tych gatunków inne mechaniczne metody jak koszenie przynoszą mniejsze efekty, ponieważ rośliny odrastają
wytwarzając większą liczbę pędów (Domaradzki i in. 2018). Także na zboczach wskazane jest koszenie.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych walory przyrodnicze zostaną utracone. Najcenniejsze
siedliska (ze zbiorowiskami muraw kserotermicznych, łąk świeżych i pastwisk) na Górkach Czechowskich są
siedliskami półnaturalnymi, utrzymującymi się dzięki działalności człowieka. Zaniechanie użytkowania prowadzi
do zarastania łąk i muraw krzewami, a w dalszej kolejności drzewami. Z danych archiwalnych wynika, że w XIX
w. i na początku XX w. teren Górek Czechowskich był częściowo porośnięty dębowym lasem. Pewne fragmenty
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[ww.dziennikwschodni.pl/magazyn/najcenniejszy-fragment-gorek-czechowskich-nadal-istnieje-historiafolwarku-czechow,n,1000240399.html]. Pozostałością po tych lasach jest obecnie tzw. Lasek Czechowski,
a także stare, pojedyncze dęby występujące w północno-zachodniej części obszaru. Biorąc pod uwagę klimat
i gleby (wytworzone z lessu) to w dłuższej skali czasowej zmiany sukcesyjne na terenie Górek Czechowskich
powinny prowadzić do powstania zbiorowisk leśnych – grądów. Antropopresja i zmiany klimatu mogą jednak
modyfikować ten proces, co może doprowadzić do rozwoju innego typu zbiorowisk np. z bardzo dużym
udziałem klonu jesionolistnego Acer negundo. Innym problemem jest obecność nawłoci Solidago gigantea i S.
canadensis hamujących wzrost innych gatunków i tworzących z czasem monokulturę. Zmiany te doprowadzą
do znacznego spadku różnorodności biologicznej i utraty cennych siedlisk i gatunków. Wskazania zbierające
wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania
jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 112) w Podsumowaniu (rozdział
9.2.1).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W celu zachowania wartości przyrodniczej Górek Czechowskich konieczne jest podjęcie działań ochrony
czynnej. Przede wszystkim należy ograniczyć rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków nawłoci. Jest to
możliwe przez wykaszanie, a także przywrócenie użytkowania na polach, które występowały na
wierzchowinach (zmniejszenie zasobów diaspor gatunków inwazyjnych i ekspansywnych). Murawy i łąki są
siedliskami półnaturalnymi utrzymującymi się dzięki działalności człowieka. Brak użytkowania prowadzi na
drodze sukcesji naturalnej do zmian składu roślinności, a w konsekwencji do zaniku gatunków typowych dla
muraw czy łąk. Również na Górkach Czechowskich siedliska te są zagrożone na skutek braku użytkowania.
Przy wdrożeniu działań ochronnych (koszenie, wypas, wycinanie niektórych krzewów i podrostu drzew,
zasilanie istniejących populacji rzadkich gatunków roślin, reintrodukcja wybranych gatunków roślin,
ograniczenie występowania obcych gatunków inwazyjnych) możliwe jest zachowanie, a nawet poprawa stanu
najcenniejszych siedlisk muraw kserotermicznych i łąk na terenie Górek Czechowskich. Umożliwi to także
zachowanie stanowisk chronionych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin. Wskazania ochronne, zbierające
wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie
walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z
mapą (ryc. 113) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).

7.2.2. Motyle dzienne
Górki Czechowskie były i są obiektem wielu różnych badań przyrodniczych. Dzięki temu wiemy,
że obszar ten ulega ciągłym przemianom. Znane też są najważniejsze zagrożenia dla tego obszaru. Możemy je
podzielić zarówno na te pochodzenia naturalnego, jak i ściśle antropogenicznego.
Za najważniejsze zagrożenie naturalne należy uznać postępującą sukcesję oraz pojawienie się gatunków
obcych i inwazyjnych. Wraz z ustaniem wykorzystywania poligonu jako miejsca ćwiczeń wojskowych, znaczna
część siedlisk kserotermicznych uległa sukcesji w kierunku ciepłolubnych zbiorowisk krzewiastych.
W połączeniu ze zwiększeniem się areału roślin obcych i inwazyjnych, doszło tutaj do zmniejszenia się
różnorodności siedlisk oraz ich ilościowego udziału. W tym czasie poszczególne siedliska kserotermiczne uległy
coraz większej izolacji, co nie pozostaje bez wpływu na lepidopterofaunę. Zaznaczyć należy, że wiele cennych
gatunków występuje jeszcze na poligonie, przy czym ich populacje są niewielkie i silnie izolowane.
Do obecnych zagrożeń pochodzenia antropogenicznego należy uznać coroczne wiosenne pożary (fot. 101
i 102) oraz rozdeptywanie i rozjeżdżanie lessowych skarp. Wypalanie roślinności ma duży wpływ
na zgrupowania bezkręgowców zamieszkujących siedliska trawiaste. Ogień zabija wszystkie stadia rozwojowe
motyli, przyczyniając się do corocznego zubożenia ich składu gatunkowego oraz liczebności.
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Fot. 101. Fragment poligonu po pożarze od strony
ul. Arnsztajnowej w kwietniu 2019 roku (HW)

Fot. 102. Wierzchowina na poligonie w okolicy
centrum handlowego na ul. Koncertowej (HW)

Jednym z zagrożeń dla lepidopterofauny Górek Czechowskich jest dopuszczona w aktualnym Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego zabudowa infrastrukturą usługową lub sportowo-rekreacyjną obszaru
dawnej strzelnicy (działki 1/29 i 1/37) oraz centralnej wierzchowiny położony po zachodniej stronie poligonu
(działka nr 1/15).
W przypadku dawnej strzelnicy zmiany zagospodarowania będą miały wpływ na występujące tu
stanowiska rzadkich i chronionych gatunków tj. czerwończyk nieparek Lycaena dispar czy paź królowej Papilio
machaon. Ochrona tego miejsca jest również istotna ze względu na sąsiedztwo z murawami kserotermicznymi
z klasy Festuco-Brometea, które są siedliskiem ksero termofilnego modraszka korydona Polyommatus coridon.
Wprowadzanie infrastruktury usługowej lub rekreacyjno-sportowej w obrębie strzelnicy zniszczy siedliska
występujących tam cennych gatunków, a tereny sąsiadujące narazi na degradacje w wyniku wzrostu
antropopresji.
W przypadku centralnej wierzchowiny znajdujących się po stronie ul. Poligonowej (działka nr 1/15) sama
lokalizacja nie pokrywa się ze stanowiskami gatunków rzadkich i chronionych, to o tyle wzrost antropopresji
w rejonie cennych siedlisk przyrodniczych może przyczynić się do obniżenia bioróżnorodności Górek.
Podobnie w przypadku suchych wąwozów Górek Czechowskich istotnym zagrożeniem jest przekształcenie
ich w tereny zieleni publicznej (ZP), co dopuszcza obecny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(dla działki 1/35). W zależności od stopnia nasilenia zmian, należy spodziewać się częściowej lub nawet
całkowitej degradacji siedlisk motyli tj. czerwończyk niparek L. dispar, mieniak strużnik Apatura ilia, czy paź
królowej P. machaon, mających swoje siedliska na stokach wąwozów.
Duży wpływ na różnorodność gatunkową obszaru ma również jego otoczenie. W ciągu ostatnich 20 lat
dawny poligon został otoczony zabudową domków jednorodzinnych, izolując ten obszar od sąsiednich
populacji. Górki Czechowskie stały się obecnie wyspą na mapie Lublina o jednej z największych różnorodności
gatunkowej motyli, ale także i innych zwierząt.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania walorów przyrodniczych tego terenu jest wprowadzenie
ochrony obszarowej w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Bezwzględnie należy też rozpocząć zabiegi
ochrony czynnej polegającej na koszeniu lub spasaniu roślinności zielnej. Regularne koszenie w okresie
przed zawiązaniem nasion ograniczy ekspansję nawłoci, z czasem eliminując ją z siedlisk przez nią
opanowanych. Należałoby również odtworzyć siedliska kserotermiczne w obrębie skarp, poprzez wycięcie
nalotu drzew i krzewów.
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Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie różnorodności gatunkowej oraz powstrzymaniu sukcesji
zbiorowisk trawiastych. Ochrona bezkręgowców zależy bezpośrednio, od jakości ich siedlisk. Nie można mówić
o skutecznej ochronie różnorodności motyli, pomijając ich wymagania siedliskowe. Zachowując różnorodność
oraz naturalny charakter siedlisk, zapewniamy możliwość trwania cennym gatunkom w enklawie, jaką stały się
Górki Czechowskie.
Propozycja utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie narzuca konieczności ograniczenia
dostępu do tego miejsca dla mieszkańców Lublina. Wręcz przeciwnie wskazane jest, aby jak najwięcej osób
mogło korzystać z walorów przyrodniczych tego miejsca pod warunkiem, że ruch pieszy będzie ukierunkowany
oraz zostaną zachowane naturalne warunki wzdłuż zaprojektowanych szlaków przyrodniczych. Wyraźnie
zaznaczyć należy, że lokowanie wewnątrz centralnej doliny infrastruktury takiej jak place zabaw, siłownie na
wolnym powietrzu, zastępowanie ścieżek gruntowych drogami asfaltowymi lub z kostki, wprowadzanie
oświetlenia ulicznego może negatywnie wpływać na bioróżnorodność (w zależności od stopnia nasilenia zmian)
oraz będzie obniżało walory przyrodnicze Górek. By miejsce to mogło cieszyć swoimi walorami kolejne
pokolenia, musi zostać zachowany jego naturalny charakter.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Brak działań ochronnych przyczyni się do dalszej sukcesji roślinności murawowej i łąkowej w kierunku
ciepłolubnych zbiorowiska krzewiastych oraz pogłębi dalszą degradację przyrodniczą wąwozu spowodowaną
antropopresją (wypalanie, rozjeżdżanie oraz rozdeptywanie skarp, zaśmiecanie). Należy również spodziewać się
zwiększenia udziału gatunków obcych i inwazyjnych.
Obecnie największym zagrożeniem dla lepidopterofauny jest dopuszczona w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego zabudowa wierzchowin od strony ul. Poligonowej, obszaru dawnej
strzelnicy oraz przekształcenie suchych wąwozów w uporządkowaną zieleń publiczną (ZP). W zależności od
nasilenia przekształceń, należy się spodziewać negatywnego wpływu na występujące tu rzadkie i chronione
gatunki motyli. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody
ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc.
112) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W przypadku motyli dziennych wprowadzenie działań ochronnych jest ważnym czynnikiem
umożliwiającym utrzymanie się populacji gatunków rzadkich i chronionych. Ich skutki będą zależne od
przyjętych form (wypas, koszenie), zasięgu oraz czasu trwania. Od tego zależny będzie efekt, jaki uda się
osiągnąć. Najważniejsze, aby działania związane z ochroną czynną była podejmowanych na podstawie
naukowych badań oraz były na stałe wpisane w sposób gospodarowania tym obszarem. Objęcie tego terenu
formą ochrony przyrody umożliwi zachowanie jego wyjątkowych walorów przyrodniczych, określi zasięg działań
renaturalizacyjnych, pomoże w uzyskaniu środków przeznaczonych na ochronę czynną, a także uwidoczni duże
znaczenie cennych biocenoz Górek Czechowskich.
Gospodarka przestrzenna powinna uwzględniać fakt konieczności ochrony suchych wąwozów
oraz otaczających je siedlisk kserotermicznych. Te miejsca powinny zostać wyznaczone jako zespół
przyrodniczo-krajobrazowy, gdzie podstawą działań byłaby czynna ochrona zasobów przyrodniczych. Ponadto
tereny zlokalizowane poza wyznaczonym obszarem chronionym muszą podlegać zrównoważanej gospodarce
przestrzennej tak, aby miejsce to mogło stanowić cenny, przyjazny mieszkańcom zakątek Lublina, przy
zapewnieniu jednoczesnej ochrony przed degradacją spowodowaną nadmierną antropopresją skierowaną
w kierunku najcenniejszych siedlisk. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych
poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska
i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 113)
w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).
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7.2.3. Płazy
Na Górkach Czechowskich brak jest miejsc rozrodu płazów. Stwierdzenia obecności grzebiuszki mają
charakter pojedynczych obserwacji zlokalizowanych w różnych częściach badanego terenu. Nie mniej jej
obecność podnosi wartość przyrodniczą tego miejsca.
Do negatywnych oddziaływań należą coroczne wiosenne pożary, które silnie przekształcają siedlisko życia
płazów oraz zubożają ich bazę pokarmową, jaką stanowią bezkręgowce. Ponadto na dawnym poligonie
obserwuje się powstanie izolacji przestrzennej w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej i domków
jednorodzinnych szczególnie widocznej w północnej i wschodniej części Górek Czechowskich.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
W związku z dużymi walorami przyrodniczymi Górek Czechowskich podkreślanych w pozostałych
rozdziałach raportu, objęcie tego terenu ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego będzie
zabezpieczać biotop grzebiuszki przed całkowitą degradacją.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Podobnie jak w przypadku motyli dziennych, brak działań ochronnych przyczyni się do dalszej sukcesji
roślinności trawiastej w kierunku ciepłolubnych zbiorowisk krzewiastych oraz pogłębi dalszą degradację
przyrodniczą wąwozu spowodowaną antropopresją (wypalanie, rozjeżdżanie oraz rozdeptywanie skarp,
zaśmiecanie). Zmiany warunków siedliskowych będą miały negatywny wpływ na populację grzebiuszki ziemnej.
Należy również zaznaczyć, że potencjalne przekształcenia obszaru Górek Czechowskich w tereny usługowe
(SR1, SR2, Ub, UC) lub zieleń publiczną (ZP) (dopuszczone w aktualnym MPZP) nie pozostaną bez wpływu na
niewielką populację tego płaza. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały
przedstawione wraz z mapą (ryc. 112) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W przypadku grzebiuszki ziemnej objęcie terenu Górek Czechowskich formą ochrony przyrody umożliwi
zachowanie walorów przyrodniczych tego miejsca, określi zasięg działań podjętych w ramach ochronny cennych
gatunków, pomoże w uzyskaniu środków przeznaczonych na ochronę siedlisk kserotermicznych, a także
uwidoczni duże walory tego obszaru. Podobnie w przypadku gospodarki przestrzennej konieczny jest
wprowadzenie zapisów umożliwiających zrównoważenie pojawiającej się degradacji wynikającej z nasilającej
się antropopresji, zarówno wewnątrz wąwozu jak i w jego otoczeniu. Wskazania ochronne, zbierające wnioski
z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie
walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz
z mapą (ryc. 113) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).

7.2.4. Gady
Za najważniejsze zagrożenie naturalne należy uznać postępującą sukcesję oraz pojawienie się gatunków
obcych i inwazyjnych. Obecnie znaczna część siedlisk kserotermicznych uległa sukcesji w kierunku
ciepłolubnych zbiorowisk krzewiastych. W połączeniu ze zwiększeniem się areału roślin obcych i inwazyjnych,
doszło tutaj do fragmentacji biotopu jaszczurek.
Do zagrożeń pochodzenia antropogenicznego należy uznać coroczne wiosenne pożary oraz rozdeptywanie
i rozjeżdżanie lessowych skarp. Działania te niosą ze sobą ryzyko niszczenia miejsc rozrodu.
Istotnym zagrożeniem dla populacji jaszczurki zwinki jest dopuszczona w aktualnym Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego zabudowa infrastrukturą usługową lub sportowo-rekreacyjną obszaru
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dawnej strzelnicy (działki 1/29 i 1/37) oraz centralnej wierzchowiny położonej po zachodniej części Górek
(działka 1/15).
W przypadku dawnej strzelnicy zmiany zagospodarowania mogą mieć istotny wpływ na występującą tu
populacje jaszczurki zwinki. Jest to jedno z trzech miejsc, gdzie stwierdzono rozród tych gadów. Ponadto obszar
strzelnicy sąsiaduje ze stromymi skarpami położonymi po stronie wschodniej, gdzie stwierdzono pozostałe dwa
miejsca ich rozrodu.
Wprowadzanie infrastruktury usługowej lub rekreacyjno-sportowej w obrębie strzelnicy może zniszczyć
miejsce ich występowania, a tereny sąsiadujące narazi na degradacje w wyniku wzrostu antropopresji.
W przypadku centralnej wierzchowiny znajdujących się po stronie ul. Poligonowej sama lokalizacja nie
pokrywa się ze stanowiskami zwinki, ale bliskie sąsiedztwo niesie ryzyko wzrostu antropopresji (płoszenie,
próby łapania, przekształcenie biotopu).
Podobnie w przypadku suchych wąwozów Górek Czechowskich istotnym zagrożeniem jest przekształcenie
ich w tereny zieleni publicznej (ZP), co dopuszcza obecny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
(dla działki 1/35). W zależności od stopnia nasilenia wprowadzonych zmian, należy spodziewać się częściowej
lub nawet całkowitej degradacji tego terenu.
Podobnie jak w przypadku pozostałych zwierząt, duży wpływ na różnorodność gatunkową obszaru ma
jego otoczenie. W ciągu ostatnich 20 lat dawny poligon został otoczony zabudową domków jednorodzinnych,
izolując ten obszar od sąsiednich populacji. Górki Czechowskie stały się obecnie wyspą na mapie Lublina
o jednej z największych różnorodności gatunkowej zwierząt.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania walorów przyrodniczych tego terenu jest wprowadzenie
ochrony obszarowej w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Bezwzględnie należy też rozpocząć zabiegi
ochrony czynnej polegającej na koszeniu lub spasaniu roślinności zielnej. Regularne koszenie w okresie
przed zawiązaniem nasion ograniczy ekspansję nawłoci, z czasem eliminując ją z siedlisk przez nią
opanowanych. Należałoby również odtworzyć siedliska kserotermiczne w obrębie skarp, poprzez wycięcie
nalotu drzew i krzewów.
Jeszcze raz należy podkreślić, że propozycja utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie narzuca
konieczności ograniczenia dostępu do tego miejsca dla mieszkańców Lublina. Wręcz przeciwnie, wskazane jest,
aby jak najwięcej osób mogło korzystać z walorów przyrodniczych tego miejsca, pod warunkiem, że ruch pieszy
będzie ukierunkowany oraz zostaną zachowane naturalne warunki wzdłuż szlaków przyrodniczych. Wyraźnie
zaznaczyć należy, że lokowanie wewnątrz centralnej doliny infrastruktury takiej jak place zabaw, siłownie na
wolnym powietrzu, zastępowanie ścieżek gruntowych drogami asfaltowymi lub z kostki, wprowadzanie
oświetlenia ulicznego może negatywnie wpływać na bioróżnorodność (w zależności od nasilenia zmian)
oraz będzie obniżało walory przyrodnicze Górek. By miejsce to mogło cieszyć swoimi walorami kolejne
pokolenia, musi zostać zachowany jego naturalny charakter.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Brak działań ochronnych przyczyni się do dalszej sukcesji roślinności trawiastej w kierunku ciepłolubnych
zbiorowiska krzewiastych oraz pogłębi dalszą degradację przyrodniczą wąwozu spowodowaną antropopresją
(wypalanie, rozjeżdżanie oraz rozdeptywanie skarp, zaśmiecanie). Należy również spodziewać się zwiększenia
udziału gatunków obcych i inwazyjnych w siedliskach jaszczurki zwinki.
Obecnie największym zagrożeniem dla jaszczurki zwinki jest dopuszczona w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego zabudowa wierzchowin od strony ul. Poligonowej, obszaru dawnej
strzelnicy oraz przekształcenie suchych wąwozów w zieleń publiczną (ZP). Dopuszczone działania negatywnie
wpłyną na występującą tu populacje gadów. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych
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poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych
zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 112) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W przypadku gatunków zwierząt związanych z siedliskami kserotermicznymi, do których zalicza się
występująca tu jaszczurka zwinka, wprowadzenie działań ochronnych jest szansą utrzymania się jej populacji.
Ich skutki będą zależne od przyjętych form (wypas, koszenie), zasięgu oraz czasu trwania. Od tego zależny
będzie efekt, jaki uda się osiągnąć. Najważniejsze, aby działania związane z ochroną czynną była
podejmowanych na podstawie naukowych badań oraz były na stałe wpisane w sposób gospodarowania tym
obszarem. Objęcie tego obszaru formą ochrony przyrody umożliwi zachowanie jego wyjątkowych walorów
przyrodniczych, określi zasięg działań naprawczych, pomoże w uzyskaniu środków przeznaczonych na ochronę
czynną, a także uwidoczni duże znaczenie cennych ekosystemów tu występujących.
Podobnie jak w przypadku motyli, gospodarka przestrzenna musi uwzględniać ochronę walorów
przyrodniczych tego miejsca, ale również potrzeby społeczeństwa. Wdrożenie zrównoważonej gospodarki
przestrzennej zarówno w obrębie proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, jak i terenów ich
otaczających jest warunkiem zachowania populacji nie tylko jaszczurki zwinki, ale także pozostałych cennych
gatunków roślin i zwierząt. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w
zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 113) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).

7.2.5. Ptaki
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Bardziej precyzyjne prognozy można przedstawić po zapoznaniu się ze szczegółowymi planami
zagospodarowania terenu. Jednak nie wydają się one zbyt optymistyczne. Wniosek ten wyłania
się na podstawie porównań awifauny zasiedlającej różne pod względem stopnia hemerobii (całość zmian
antropogenicznych w środowisku przyrodniczym) fragmenty badanych terenów.
Większość stanowisk świerszczaka, łozówki, cierniówki, słowika szarego i gąsiorka występuje na terenach
już zdegradowanych, raczej niezbyt cennych z botanicznego punktu widzenia. Mimo wszystko, choć wydaje się
to paradoksalne, w pełni zasługują one na ochronę. Należy bowiem przypuszczać, że fragmentacja siedlisk,
która będzie efektem jakichkolwiek planowanych inwestycji (park, zabudowa), wypromuje w stosunkowo
krótkim czasie jedynie gatunki, które są spotykane na obszarze całego miasta. Pozostałe będą zmuszone do
wycofania się z zajmowanych dotychczas siedlisk. To wynika niezbicie z dotychczasowej analizy zmian na tym
terenie. Górki Czechowskie stracą tym samym swoje dotychczasowe walory ornitologiczne.
Zatem w przypadku awifauny nasuwa się właściwie jeden wniosek: pozostawić teren Górek Czechowskich
(obszar na wschód od ul. Bohaterów Września) w dotychczasowym stanie i objąć ochroną. Każda ingerencja
przybliża nas do spadku różnorodności gatunkowej, co w konsekwencji upodobni awifaunę do zamieszkującej
zieleń śródmiejską.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Planowana budowa osiedli i możliwe zagospodarowanie terenu doprowadzi do fragmentacji siedlisk, co
odbije się się negatywnie na populacjach rzadszych gatunków, w tym przede wszystkim gniazdujących nisko,
np. świerszczaka i słowika szarego. Dodatkowym negatywnym czynnikiem będzie znacznie zwiększona
penetracja terenu przez ludzi. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały
przedstawione wraz z mapą (ryc. 112) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).
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- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Ze względu na specyfikę awifauny, realizacja planu, o którym wyżej, nawet przy wdrożeniu wskazań
ochronnych, znacząco zmieni jej charakter. Oczywiście należy brać pod uwagę dynamikę procesów synurbijnych
obserwowanych u zwierząt. W przypadku ptaków niejednokrotnie mamy do czynienia ze spektakularnymi
sytuacjami. Ich przykładem jest choćby zasiedlenie zieleni śródmiejskiej Lublina przez krogulca. Wskazania
ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej
mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej
przedstawione wraz z mapą (ryc. 113) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).

7.2.6. Chomik europejski
W Raportach przedstawiających wyniki monitoringu chomika europejskiego Cricetus cricetus w latach
2013-2014 oraz 2017-2018 przeprowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jako główne
zagrożenia dla gatunku wymienia się: zmianę praktyk uprawnych, restrukturyzację własnościową gruntów
rolnych, zalesianie, inne działania rolnicze i leśnicze, chwytanie, trucie, kłusownictwo oraz inne formy
odławiania, działania urbanizacyjne, przemysłowe itp., projekty drogowe, drapieżnictwo. Autorzy raportów
proponują też w ramach ochrony czynnej następujące działania przeciwdziałające zagrożeniom. Po pierwsze
zahamowanie degradacji bazy żerowej chomika europejskiego poprzez zachowanie pól z uprawami zbożowymi.
Można to osiągnąć wprowadzając dopłaty z funduszy rolno-środowiskowych za prowadzenie gospodarki
przyjaznej chomikowi, dofinansowania dla rolników za kontynuację uprawy pól na terenach, gdzie taka uprawa
jest nieopłacalna, za tworzenie i utrzymywanie miedz śródpolnych oraz kontrolowanie stopnia przekształcania
struktury upraw i użycia środków toksycznych. Po drugie zatrzymanie lub spowolnienie procesu izolacji
populacji, np. dobierając odpowiednio przebieg inwestycji drogowych, ograniczając presje urbanistyczną.
Działania te wymagają współpracy z lokalna ludnością i powinny być poprzedzone edukacja ekologiczną. Bardzo
ważna jest też postawa administracji lokalnej, która świadomymi i odpowiedzialnymi działaniami może
wspierać działania ochronne.
Również Europejski planu działań na rzecz ochrony chomika europejskiego (2008), który podkreśla jako
prawie równorzędne zagrożenia związane z współczesnymi uprawami monokultur oraz utratę i fragmentację
siedlisk wskutek projektów budowlanych. Dokument ten wskazuje też, że Polska jest przykładem kraju,
w którym zagrożenia są związane z niedostatecznymi danymi na temat gatunku, dlatego Komisja Europejska
zaleca:

 jak najszybsze opracowanie całościowego programu ochrony długoterminowej i niezwłoczne
wdrożenie środków ochrony;






ocenę żywotności populacji żyjących na wolności i ich kluczowych obszarów występowania;
wyznaczenie kluczowych obszarów jako rezerwaty przyrody w celu podwyższenia statusu ich ochrony;
zintensyfikowanie współpracy z krajami ościennymi;
ochronę dzikich populacji poprzez ochronę siedlisk.

Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne wynikające z Ustawy o ochronie przyrody, Rozporządzenia
o ochronie gatunkowej zwierząt oraz wspomniane powyżej dokumenty wskazane jest wprowadzenie
w wschodniej części Górek Czechowskich obszarowej formy ochrony przyrody takiej jak zespół przyrodniczokrajobrazowy (ryc. 111). Dodatkowo należy podjąć ochronę czynną mającą głównie na celu ochronę
i zachowanie siedlisk chomika europejskiego. Ze względu na różnorodne wykorzystanie terenu objętego
waloryzacją działania ochronne należy zróżnicować np. poprzez zachowanie mozaiki różnorodnych upraw
rolnych w tym zbóż i roślin motylkowych w części zachodniej wykorzystywanej głównie rolniczo oraz
powstrzymanie antropopresji powodowanej przez dynamiczną zabudowę w części wschodniej tego terenu.
Koordynację tych działań można osiągnąć poprzez opracowanie lokalnego programu lub strategii ochrony
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chomika. Należy też rozpocząć edukacje lokalnej ludności, aby uświadomić im wartość i korzyści związane
z występowaniem chomika europejskiego. Wskazane jest także objęciem stałym monitoringiem populacji.
Kolejnym problemem jest powtarzające się wypalanie pól i nieużytków, zwłaszcza na wiosnę co może
ograniczać dostęp do pokarmu osobnikom, które rozpoczynają aktywność po okresie zimowej hibernacji.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Na podstawie analizy stanu populacji i siedliska oceniono perspektywę ochronny chomika europejskiego
na terenie Górek Czechowskich jako U1 czyli niezadowalająca. Brak działań ochronnych przyczyni się do
przekształcania siedlisk, co doprowadzi do stopniowego spadku liczebności chomika europejskiego, aż do
całkowitego wycofania się tego gatunku z wskazanego terenu. Zjawisko to można już obserwować porównując
dane z literatury (Łopucki i Szeląg, 2011; Buczek, 2018, 2019) z inwentaryzacją przedstawioną w tym raporcie.
W kontekście Górek Czechowskich bardzo ważna wydaje się sprawa planów dalszej ich zabudowy. Część
terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązującym MPZP wyznaczone są na aktualnym obszarze
występowania chomika europejskiego (okolice sklepu Lidl i osiedla Prestige). Wprowadzenie tam zabudowy
będzie wymagało uzyskania pozwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 56 Ustawy
o ochronie przyrody. Należy także odnieść się do zapisów obowiązującego MPZP, w którym wyznaczono obszar
ZP (tereny zieleni urządzonej) na części Górek Czechowskich. Zagospodarowanie tego terenu musi uwzględnić
obszary występowanie chomika i zachować je w formie jak najbardziej niezmienionej oraz ograniczyć część
planowanych funkcji ze względu na wynikający z Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(Dz.U. 2016 poz. 2183) zakaz niszczenia siedlisk, płoszenia i niepokojenia gatunków objętych ochroną prawną.
Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej
w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 112)
w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Podjęcie w/w działań ochronnych ukierunkowanych na zachowanie i ochronę siedlisk, w tym objęcie
wskazanego terenu ochroną prawną, powinno zabezpieczyć trwałą obecność chomika europejskiego na
Górkach Czechowskich. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania
w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 113) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).

7.2.7. Pozostała fauna
Zagrożenia, jak i propozycje działań ochronnych wyznaczonych dla pozostałych rzadkich i chronionych
gatunków są w większości spójne ze wskazaniami ujętymi w rozdziałach poświęconych motylom dziennym
(Rhopalocera), płazom (Amphibia) oraz gadom (Reptilia).
Podobnie jak w przypadku omawianych wyżej gatunków zagrożeniem dla populacji pozostałych rzadkich
i chronionych zwierząt jest dopuszczona w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
zabudowa infrastrukturą usługową lub sportowo-rekreacyjną obszaru dawnej strzelnicy (działki 1/29 i 1/37)
oraz wierzchowin położonych po zachodniej części poligonu (działki 1/15 i 1/26), a także przekształcenie
suchych dolin w rekreacyjny uporządkowaną zieleń publiczną (działka 1/35, oznaczenie ZP).
Na obszarze dawnej strzelnicy wykazano modliszkę zwyczajną Mantis religiosa, wałkówkę trójzębną
Chondrula tridens oraz ślimaka żółtawego Helix lutescens. Dodatkowo w miejscu tym zlokalizowane jest dawne
zimowisko nietoperzy, które przy niewielkim nakładzie prac możne z powrotem pełnić swoją funkcję.
Ochrona tego miejsca jest również istotna ze względu na sąsiedztwo z murawami kserotermicznymi
z klasy Festuco-Brometea, a także stanowiskami cennych gatunków takich jak kruszczyca złotawka Cetonia
aurata, czy pająk ukośnik Thomisus onustus.
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W przypadku wierzchowin znajdujących się po stronie ul. Poligonowej sama lokalizacja nie pokrywa się
ze stanowiskami gatunków rzadkich i chronionych, to o tyle wzrost antropopresji w rejonie cennych siedlisk
przyrodniczych może przyczynić się do obniżenia bioróżnorodności Górek.
Kilkukrotnie wspomnianym wyżej istotnym zagrożeniem jest przekształcenie suchych wąwozów w
uporządkowaną zieleń publiczną (ZP), co dopuszcza obecny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
dla działki 1/35. W zależności od stopnia nasilenia zmian, należy spodziewać się częściowej lub nawet
całkowitej degradacji siedlisk zwierząt rzadkich i chronionych tj. modliszka zwyczajna Mantis religiosa,
wałkówka trójzębna Chondrula tridens, ślimak żółtawy Helix lutescens, czy pająk Trochosa robusta.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania.
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania walorów przyrodniczych tego miejsca jest wprowadzenie
ochrony obszarowej w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Bezwzględnie należy też rozpocząć zabiegi
ochrony czynnej polegającej na koszeniu lub spasaniu roślinności zielnej. Regularne koszenie w okresie
przed zawiązaniem nasion ograniczy ekspansję nawłoci, z czasem eliminując ją z siedlisk przez nią
opanowanych. Należałoby również odtworzyć siedliska kserotermiczne w obrębie skarp, poprzez wycięcie
nalotu drzew i krzewów. Dodatkowo w przypadku nietoperzy zaleca się próbę odtworzenia i zabezpieczenia ich
dawnego zimowiska. Proponuje się również wykonanie pełnej inwentaryzacji chiropterologicznej kanałów
burzowych biegnących pod dawnym poligonem, mogących być istotnym miejscem zimowania nietoperzy
w Lublinie.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Podobnie jak w przypadku motyli dziennych, płazów oraz gadów, brak działań ochronnych przyczyni się do
dalszej sukcesji roślinności trawiastej w kierunku ciepłolubnych zbiorowiska krzewiastych oraz pogłębi dalszą
degradację przyrodniczą wąwozu spowodowaną antropopresją (wypalanie, rozjeżdżanie oraz rozdeptywanie
skarp, zaśmiecanie). Należy również spodziewać się zwiększenia udziału gatunków obcych i inwazyjnych.
Zmiany warunków siedliskowych będą miały przede wszystkim negatywny wpływ na występujące tu kserofilne
gatunki zwierząt.
Obecnie największym zagrożeniem dla pozostałej fauny jest dopuszczona w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego zabudowa wierzchowin od strony ul. Poligonowej, obszaru dawnej
strzelnicy oraz przekształcenie suchych wąwozów w zieleń publiczną (ZP). W zależności od nasilenia
przekształceń, należy się spodziewać negatywnego wpływu na występujące tu populacje zwierząt oraz
przerwanie ich szlaków migracyjnych. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały
przedstawione wraz z mapą (ryc. 112) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).
-przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W przypadku gatunków zwierząt związanych z siedliskami kserotermicznymi wprowadzenie działań
ochronnych jest jedyną szansą utrzymania się ich populacji. Ich skutki będą zależne od przyjętych form (wypas,
koszenie), zasięgu oraz czasu trwania. Od tego zależny będzie efekt, jaki uda się osiągnąć. Najważniejsze, aby
działania związane z ochroną czynną była podejmowanych na podstawie naukowych badań oraz były na stałe
wpisane w sposób gospodarowania tym obszarem. Objęcie tego obszaru formą ochrony przyrody umożliwi
zachowanie wartości przyrodniczych tego miejsca, określi zasięg działań, pomoże w uzyskaniu środków
przeznaczonych na ochronę czynną, a także uwidoczni duże znaczenie cennych ekosystemów tu występujących.
Zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej powinny zapewnić należytą ochronę temu
cennemu pod względem przyrodniczym i edukacyjnym miejscu, przy jednoczesnym wyeksponowaniu jego
walorów. Wdrożenie zrównoważonej gospodarki przestrzennej, zarówno w obrębie proponowanego zespołu
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przyrodniczo-krajobrazowego, jak i terenów ich otaczających jest warunkiem zachowania populacji nie tylko
motyli, płazów czy gadów, ale także pozostałych cennych gatunków roślin i zwierząt. Wskazania ochronne,
zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu
zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione
wraz z mapą (ryc. 113) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.1).

7.3. Lipnik – waloryzacja przyrodnicza
7.3.1. Zbiorowiska, siedliska przyrodnicze i rośliny naczyniowe
Przy ocenie wartości przyrodniczej danego terenu na tle otoczenia najczęściej bierze się pod uwagę
występowanie i liczbę gatunków prawnie chronionych (objętych ochroną ścisłą lub częściową), zagrożonych
wyginięciem (gatunki z czerwonych list) lub wymienianych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej (gatunki
„Naturowe”). Walor przyrodniczy podnieść może także obecność drzew pomnikowych czy gatunków
powszechnie lubianych i szanowanych np. storczyków. W bardziej szczegółowych ocenach rozpatrywać można
udział gatunków stenotopowych (o wąskim zakresie tolerancji wobec jakiegoś czynnika siedliskowego,
przywiązanych do określonych warunków siedliskowych) oraz, co pomniejsza wartość przyrodniczą, udział
taksonów obcych, w tym inwazyjnych. W przypadku większych powierzchni znaczenie ma również procent
powierzchni zajęty przez „wartościowe” siedliska bądź gatunki i ich różnorodność oraz funkcja pełniona w sieci
ekologicznej (ryc. 88).
Przy ocenie wartości roślinności i flory w wąwozie Lipnik za najcenniejsze uznano siedliska półnaturalne
wykształcające i utrzymujące się dzięki działalności człowieka (murawy i łąki) uznawane obecnie za zagrożone
i wymieniane w Dyrektywie siedliskowej. Mniejszą wartość przyznano typom roślinności, które zwiększają
różnorodność terenu, jednak są bardziej rozpowszechnione i mogą przez dłuży czas utrzymywać się samoistnie
(zarośla i szuwary) oraz różnym typom roślinności ruderalnej. Najniżej oceniono tereny zajęte przez gatunki
inwazyjne i ekspansywne. Dużą wartość przypisano także występującym w wąwozie gatunkom chronionym
i zagrożonym.
Przyjęto następującą skalę punktową:
murawy kserotermiczne Festuco-Brometea – 5
łąki świeże Molinio-Arrhenatheretea (ze względu na zubożały skład) – 4
okrajki Trifolio-Geranietea anguinei - 3
szuwary Phragmitetea - 3
zarośla Rhamno-Prunetea – 3
roślinność ruderalna Agropyretea intermedio-repentis, Epilobietea angustifolii, Artemisietea vulgaris z małym
udziałem gatunków inwazyjnych – 2
tereny zajęte przez gatunki nawłoci Solidago sp. i trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos – 1
pola uprawne, zabudowa – 1
gatunki chronione i zagrożone – 5
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Ryc. 88. Waloryzacja zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych

7.3.2. Entomofauna
7.3.2.1. Ważki
Dane sprzed 13 lat z wąwozu Lipnik (Balana i in. 2006) pokazują, że sytuacja może być dynamiczna:
z 14 gatunków autochtonicznych zostały tu obecnie najwyżej 1-2, a prawdopodobniej – żaden. Obecnie Lipnik
pełni tylko funkcję miejsc żerowania ważek.

7.3.2.2. Motyle dzienne
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie dwóch stref o dużych wartościach przyrodniczych.
Waloryzację przyrodniczą wykonano na podstawie obserwacji motyli, powierzchni ich siedlisk optymalnych
i suboptymalnych oraz obecności roślin żywicielskich. W pierwszej kolejności brane były pod uwagę gatunki
chronione, a następnie taksony znajdujące się na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce
(Głowaciński 2002). Wszystkim ich siedliskom przyporządkowano najwyższą ocenę (5) przy waloryzacji obszaru.
Ocenę niższą (4) otrzymały pozostałe rzadkie w skali miasta gatunki, charakteryzujące się wąskimi
wymaganiami siedliskowymi (ryc. 89).

186 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Ryc. 89. Waloryzacja motyli wąwozu Lipnik

7.3.3. Płazy
W związku z brakiem miejsc rozrodu płazów na terenie wąwozu Lipnik nie przeprowadzono waloryzacji
pod kątem występowania płazów.

7.3.4. Gady
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stref o dużych wartościach przyrodniczych. Obszary
cenne wyznaczono na podstawie stałości obserwacji jaszczurki zwinki oraz powierzchni jej optymalnych siedlisk.
Wszystkim tym obszarom przypisano najwyższą ocenę (5) przy waloryzacji obszaru (ryc. 90).
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Ryc. 90. Waloryzacja stanowisk jaszczurki zwinki w wąwozie Lipnik

7.3.5. Ptaki
Wskazany na ryc. 91 obszar jest pod względem ornitologicznym bardzo cenny. Zasiedla go
unikatowy w skali Lublina zespół ornitofauny. Dotyczy to zarówno składu gatunkowego jak i struktury
dominacji ilościowej. W pozostałych fragmentach wąwozu stwierdzono awifaunę typową dla
agrocenoz i zabudowy wiejskiej.
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Ryc. 91. Obszar o najwyższych walorach ornitologicznych wąwozu Lipnik

7.3.6. Chomik europejski
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano waloryzacji przyrodniczej wskazanego wąwozu według
zasad przedstawionych w rozdziale 7.1.6. Na terenie wąwozu nr 26 Lipnik nory chomika europejskiego Cricetus
cricetus zostały odnalezione w części wschodniej, środkowej i północnej. Wyniki waloryzacji przedstawia rycina
92. Przyjmując kryteria Monitoringu gatunków zwierząt Część IV (Ziomek i in., 2015) stan populacji w
stanowisku obejmującym część suchej doliny od strony rzeki Bystrzycy oceniono jako U2 czyli zły, a na
stanowisku położonym w środkowej części wyznaczonego obszaru stan populacji został oceniony jako U1, czyli
niezadowalający. Jakość siedliska w obydwu stanowiskach została oceniona jako FV właściwa.
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Ryc. 92. Waloryzacja chomika europejskiego

7.3.7. Pozostała fauna
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stref o dużych wartościach przyrodniczych. Obszary
cenne wyznaczono na podstawie obserwacji gatunków rzadkich i chronionych oraz powierzchni ich siedlisk.
Za najważniejsze przyjęto kryterium obecności gatunków chronionych, a następnie taksony znajdujące się
na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) oraz Polskiej czerwonej
księdze zwierząt (Głowaciński, Nowacki 2004). Wszystkim tym gatunkom przyporządkowano najwyższą ocenę
(5) przy waloryzacji obszaru (ryc. 93).
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Ryc. 93. Waloryzacja przyrodnicza pozostałej fauny

7.4. Lipnik - wskazania możliwych działań ochronnych i przewidywane kierunki zmian
7.4.1. Zbiorowiska, siedliska przyrodnicze i rośliny naczyniowe
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu widzenia
przyrodniczego form zagospodarowania (w skali zgodnej z wymogami planowania przestrzennego)
W przypadku wąwozu Lipnik duże zróżnicowane rzeźby terenu sprzyja wykształcaniu się rozmaitych typów
siedlisk, co pociąga za sobą dużą różnorodność biologiczną. Wykształcają się tu zarówno murawy
kserotermiczne, fragmenty łąk i siedlisk podmokłych oraz niewielkie płaty zbiorowisk ruderalnych czy skupiska
krzewów i płaty zadrzewień. W sumie w obrębie samego wąwozu zidentyfikowano ponad 20 zespołów
i zbiorowisk roślinnych z 8 klas fitosocjologicznych. Najcenniejsze są tu murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea, wymieniane także jako siedlisko 6210 w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Płaty muraw
kserotermicznych występujące w wąwozach Lipnik reprezentują rzadkie na Lubelszczyźnie murawy nalessowe:
zespół rutewki i szałwii łąkowej Thalictro-Salvietum pratensis oraz zespół strzęplicy nadobnej i kostrzewy
bruzdkowanej Koelerio-Festucetum rupicolae. Łąki z klasy Molinio-Arrhenatheretea występujące na terenie
wąwozu są zdegradowane i ubogie, jednak lepiej zachowane fragmenty łąk można uznać za siedlisko 6510 ekstensywnie użytkowane niżowe łąki świeże.
Siedliska muraw kserotermicznych są zarazem miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków.
To w murawach i na ich okrajkach rosną odnalezione na tym terenie gatunki objęte ochroną prawną
(6 gatunków), zagrożone (7 gatunków) oraz uznawane za rzadkie (18 gatunków). Na szczególną uwagę
zasługuje obecność dąbrówki piramidalnej Ajuga pyramidalis, jest to obecnie jedyne znane na Lubelszczyźnie
stanowisko tej rośliny oraz czosnku kulistego Allium rotundum, gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem
w Polsce. W skali miasta jest to teren cechujący się dużą różnorodnością biologiczną. Najcenniejsze jego
fragmenty należy objąć ochroną prawną w formie użytku ekologicznego.
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W celu zachowania wartości przyrodniczej wąwozu konieczne jest podjęcie działań ochrony czynnej.
Przede wszystkim należy ograniczyć rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków nawłoci. Jest to możliwe
przez wykaszanie, a także przywrócenie użytkowania na polach uprawnych otaczających wąwóz,
co zmniejszyłoby zasoby diaspor gatunków inwazyjnych i ekspansywnych oraz poprawiałoby walory
krajobrazowe. Murawy i łąki są siedliskami półnaturalnymi utrzymującymi się dzięki działalności człowieka, brak
użytkowania prowadzi na drodze sukcesji naturalnej do zmian składu roślinności, a w konsekwencji do zaniku
gatunków typowych dla muraw czy łąk. Również w wąwozie Lipnik siedliska te są zagrożone na skutek braku
użytkowania. Gatunki murawowe wypierane są przez bardziej mezofile gatunki łąkowe (np. kostrzewa
czerwona, kupkówka pospolita), zarówno w murawy, jak i w łąki wkraczają rośliny segetalne (np. bylica
pospolita, ostrożeń polny) oraz ekspansywne (trzcinnik pospolity, jeżyna popielica) i inwazyjne (nawłoć późna
i nawłoć kanadyjska). Dla zachowania cennych siedlisk konieczne jest użytkowanie terenu poprzez wypas,
koszenie, a muraw także przez kontrolowane wypalanie przeprowadzone późną jesienią lub zimą, gdy gleba jest
zamarznięta by zminimalizować negatywny wpływ na zwierzęta. Zabiegi te ograniczają gromadzenie się
martwej materii organicznej (wojłoku) oraz hamują sukcesję. Umożliwi to zachowanie siedlisk, a tym samym
stanowisk gatunków rzadkich, zagrożonych i chronionych.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych (prognoza) obiektów objętych badaniami w
dwu wariantach:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych:
Przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych walory przyrodnicze zostaną utracone. Najcenniejsze
siedliska w wąwozie Lipnik, jak wspomniano wyżej, są siedliskami półnaturalnymi, utrzymującymi się dzięki
działalności człowieka. Zaniechanie użytkowania prowadzi do zarastania łąk i muraw krzewami, a w dalszej
kolejności drzewami. W dłuższej skali czasowej, w naszym klimacie, na glebach lessowych zmiany sukcesyjne
powinny iści w kierunku lasów grądowych. Jednak silne wpływy z otoczenia i zmiany klimatu mogą
modyfikować proces sukcesji i doprowadzić do rozwoju innego typu zarośli bądź zadrzewień. Ponadto obecność
nawłoci będzie powodować ubożenie siedliska, nawłoć będzie hamować wzrost innych gatunków i tworzyć
monokulturę. Doprowadzi to do znacznego spadku bioróżnorodności i utraty cennych siedlisk. Wskazania
zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku
zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 115) w Podsumowaniu
(rozdział 9.2.2).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działaniach w zakresie gospodarki
przestrzennej
Przy wdrożeniu działań ochronnych możliwe jest zachowanie, a wręcz poprawa stanu siedlisk
przyrodniczych w wąwozie Lipnik. Ochrona siedlisk przed degradacją umożliwi także zachowanie stanowisk
gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Przyczyni się to do zachowania różnorodności biologicznej na
terenie miasta. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom
przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie
gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 116) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).

7.4.2. Motyle dzienne
Obecnie do największych zagrożeń dla Lipnika należy uznać coroczne wiosenne pożary oraz sporty
motorowe. Wypalanie roślinności ma duży wpływ na zgrupowania bezkręgowców zamieszkujących siedliska
trawiaste. Ogień zabija wszystkie stadia rozwojowe motyli, przyczyniając się do corocznego zubożenia ich
składu gatunkowego oraz liczebności. W okresie wiosennym 2019 roku ogień objął 60-70% trawiastych zboczy
Lipnika (fot. 103).
Dodatkowo, każdego roku obserwuje się coraz większą presję sportów motorowych na przyrodę Lipnika.
Poza niszczeniem struktury zboczy oraz siedlisk gatunków chronionych (fot. 104 i 105), dewastacji uległa także
dno samego wąwozu (fot. 106).
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Spośród zagrożeń naturalnych za istotne należy uznać postępującą sukcesję oraz pojawienie się gatunków
obcych i inwazyjnych.

Fot. 103. Wypalony fragment wąwozu w Lipniku w
kwietniu 2019 r. (PB-B)

Fot. 104. Efekt rozjeżdżania skarp (PB-B)

Fot. 105. Stan kserotermicznych zboczy w Lipniku –
kwiecień 2019 r. (PB-B)

Fot. 106. Fragment zdegradowanego dna wąwozu
(PB-B)

Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
W przypadku każdego obszaru cennego przyrodniczo duży wpływ na jego różnorodność gatunkową ma
jego otoczenie. W przypadku Lipnika obszar zabudowany otaczający wąwóz jest stosunkowo niewielki,
co sprzyja zachowaniu różnorodności gatunkowej. Niemniej nie można dopuszczać do zabudowy obszarów
rolnych otaczających dolinę. Duże walory przyrodnicze tego miejsca wynikają z funkcji korytarza ekologicznego
łączącego agrocenozy wschodniej części Lublina z doliną Bystrzycy.
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania walorów przyrodniczych tego terenu jest wprowadzenie
ochrony obszarowej w formie użytku ekologicznego otoczonego dużą strefą buforową ograniczającą zabudowę
korytarza ekologicznego.
Bezwzględnie należy też rozpocząć zabiegi ochrony czynnej polegającej na koszeniu lub spasaniu
roślinności zielnej. Ten rodzaj użytkowania terenu powinien być dotowany w formie dopłat tak, aby zachęcić
właścicieli terenu do użytkowania terenu zgodnie z wymaganiami ochrony przyrody.
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Regularne koszenie w okresie przed zawiązaniem nasion ograniczy ekspansję nawłoci, z czasem eliminując
ją z siedlisk przez nią opanowanych. Należałoby również odtworzyć siedliska kserotermiczne w obrębie skarp,
poprzez wycięcie nalotu drzew i krzewów.
Należy również ograniczyć negatywny wpływ rozjeżdżania wąwozu przez quady i motocykle crossowe.
W tym celu należy zwiększyć świadomość mieszkańców, co do wartości tego terenu, a w razie dalszej
konieczności podjąć działania prawne skierowane przeciw wandalom. W tym przypadku utworzenia obszaru
chronionego dałaby możliwość pełnej ochrony wąwozów.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Brak działań ochronnych przyczyni się do dalszej sukcesji roślinności trawiastej w kierunku ciepłolubnych
zbiorowiska krzewiastych oraz pogłębi dalszą degradację przyrodniczą wąwozu spowodowaną antropopresją
(wypalanie, rozjeżdżanie oraz rozdeptywanie skarp, zaśmiecanie). Należy również spodziewać się zwiększenia
udziału gatunków obcych i inwazyjnych. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych
poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych
zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 115) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W przypadku motyli dziennych wprowadzenie działań ochronnych jest ważnym czynnikiem
umożliwiającym utrzymanie się populacji gatunków rzadkich i chronionych. Ich skutki będą zależne od
przyjętych form (wypas, koszenie), zasięgu oraz czasu trwania. Od tego zależny będzie efekt, jaki uda się
osiągnąć. Najważniejsze, aby działania związane z ochroną czynną była podejmowanych na podstawie
naukowych badań oraz były na stałe wpisane w sposób gospodarowania tym obszarem. Objęcie tego terenu
formą ochrony przyrody umożliwi zachowanie tego cennego siedliska motyli, określi zasięg działań
renaturalizacyjnych, pomoże w uzyskaniu środków przeznaczonych na ochronę czynną, a także uwidoczni duże
znaczenie cennych biocenoz wąwozu Lipnik.
Ochrona Lipnika musi opierać się na zrównoważonych działaniach w zakresie gospodarki przestrzennej,
które nie tylko umożliwią wprowadzenie ochrony obszarowej, ale również zabezpieczą jego otoczenie przed
dalszą presją urbanizacyjną. Wąwóz Lipnik stanowi korytarz ekologiczny łączący agrocenozy wschodniej części
Lublina z doliną Bystrzycy i dalej z Naturą 2000 Bystrzyca Jakubowicka (PLH060096). Wskazania ochronne,
zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu
zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione
wraz z mapą (ryc. 116) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).

7.4.3. Płazy
Jak opisano wyżej bezpośredni wpływ na obniżenie różnorodności gatunkowej płazów miała sukcesja,
prowadząca do zaniku oczek wodnych będących miejscem rozrodu tych zwierząt. Obecnie do największych
zagrożeń dla Lipnika należy uznać coroczne wiosenne pożary oraz sporty motorowe.
Wypalanie roślinności ma duży, negatywny wpływ na większość przedstawicieli świata zwierząt. Ogień nie
tylko zabija płazy, ale również przyczynia się do przekształcenia ich siedlisk i zubożenia bazy pokarmowej.
W okresie wiosennym 2019 roku ogień objął 60-70% trawiastych zboczy Lipnika.
Dodatkowo, każdego roku obserwuje się coraz większą presję sportów motorowych na przyrodę tego
miejsca. Poza niszczeniem struktury zboczy, dewastacji uległa także dno samego wąwozu, w tym niecka
ostatniego, środkowego zbiornika.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Duży wpływ na różnorodność gatunkową zwierząt występujących w Lipniku ma jego otoczenie. W tym
przypadku obszar zabudowany otaczający wąwóz jest stosunkowo niewielki. Poza tym znaczne walory
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przyrodnicze tego miejsca wynikają z funkcji korytarza ekologicznego łączącego agrocenozy wschodniej części
Lublina z doliną Bystrzycy. Mając na uwadze gospodarkę przestrzenną należy uwzględnić jego funkcję
ograniczając zabudowę zarówno od strony doliny Bystrzycy, jak i pól uprawnych otaczających wąwóz.
Należy również wspomnieć o zaobserwowanej śmiertelności płazów na odcinku granicznym pomiędzy
wąwozem, a ul. Tadeusza Grodzickiego. Na odcinku drogi stwierdzono kolizje z dwoma gatunkami płazów –
ropuchą szarą oraz grzebiuszką ziemną.
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania walorów przyrodniczych tego terenu jest wprowadzenie ochrony
obszarowej w formie użytku ekologicznego. Proponuje się również odtworzyć trzy zbiorniki wodne (ryc. 94.),
które uległy zlądowacenium tak, aby mogły one służyć za miejsce rozrodu płazów.

Ryc. 94. Propozycja odtworzenia miejsc rozrodu płazów.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Podobnie jak w przypadku motyli dziennych, brak działań ochronnych przyczyni się do dalszej sukcesji
roślinności trawiastej w kierunku ciepłolubnych zbiorowiska krzewiastych oraz pogłębi dalszą degradację
przyrodniczą wąwozu spowodowaną antropopresją (wypalanie, rozjeżdżanie oraz rozdeptywanie skarp,
zaśmiecanie). Przede wszystkim brak działań ochrony czynnej spowoduje całkowite zlodowacenie ostatniego
zbiornika wodnego, a także uniemożliwi odtworzenie dawnych miejsc rozrodu płazów. Wskazania zbierające
wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania
jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 115) w Podsumowaniu (rozdział
9.2.2).
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- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W przypadku płazów objęcie terenu Lipnika formą ochrony przyrody umożliwi zachowanie jego walorów
przyrodniczych, określenie zasięgu działań podjętych w ramach ochronny cennych gatunków, pomoże w
uzyskaniu środków przeznaczonych na odtworzenie zbiorników wodnych oraz ograniczy dużą degradację
spowodowaną sportami motorowerowymi. Obecnie priorytetowym działaniem związanym z ochroną płazów
jest przywrócenie dawnych miejsc ich rozrodu. Podobnie jak w przypadku motyli, ochrona płazów Lipnika musi
opierać się na zrównoważonych działaniach w zakresie gospodarki przestrzennej, które zabezpieczą jego
otoczenie przed dalszą presją urbanizacyjną. Wąwóz Lipnik stanowi korytarz ekologiczny łączący agrocenozy
wschodniej części Lublina z doliną Bystrzycy i dalej z Naturą 2000 Bystrzyca Jakubowicka (PLH060096). Obecnie
jedynym możliwym miejscem rozrodu i rozwoju larw płazów Lipnika są starorzecza w dolinie Bystrzycy. Dlatego
działania w zakresie gospodarki przestrzennej powinny uwzględniać zarówno otoczenie wąwozu, jak
i zagospodarowanie doliny rzeki, tak aby umożliwić przemieszczanie się zwierząt między tymi siedliskami.
Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody
ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie gospodarki
przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 116) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).

7.4.4. Gady
Obecnie do największych zagrożeń dla Lipnika należy uznać coroczne wiosenne pożary oraz sporty
motorowe. Wypalanie roślinności ma duży wpływ na zgrupowania jaszczurek zamieszkujących siedliska
trawiaste. Wraz z pożarami okresowemu przekształceniu ulega siedlisko oraz baza pokarmowa jaszczurek.
W okresie wiosennym 2019 roku ogień objął 60-70% trawiastych zboczy Lipnika.
Dodatkowo każdego roku obserwuje się coraz większą presję sportów motorowych na przyrodę Lipnika,
prowadzącą do dewastacji kserotermicznych skarp.
Spośród zagrożeń naturalnych za istotne należy uznać postępującą sukcesję oraz pojawienie się gatunków
obcych i inwazyjnych.
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania walorów przyrodniczych tego obszaru jest wprowadzenie
ochrony obszarowej w formie użytku ekologicznego lub rezerwatu przyrody.
Propozycje działań ochronnych są tu zbieżne z zachowaniem siedlisk motyli. Bezwzględnie należy
rozpocząć zabiegi ochrony czynnej polegającej na koszeniu lub spasaniu roślinności zielnej. Należy również
odtworzyć siedliska kserotermiczne w obrębie skarp, poprzez wycięcie nalotu drzew i krzewów.
Na chwilę obecną, koniecznością staje się ograniczenie negatywnego wpływu rozjeżdżania wąwozu
przez quady i motocykle crossowe. W tym celu należy zwiększyć świadomość mieszkańców co do wartości tego
terenu, a w razie dalszej konieczności podjąć działania prawne skierowane przeciw wandalom. W tym
przypadku utworzenia obszaru chronionego dałaby możliwość pełnej ochrony wąwozów. Brak działań przyczyni
się do dalszej sukcesji roślinności trawiastej w kierunku ciepłolubnych zbiorowisk krzewiastych oraz pogłębi
dalszą degradację przyrodniczą wąwozu spowodowaną przede wszystkim sportami motorowymi. Objęcie
ochroną obszarową tego miejsca, przy jednoczesnym wprowadzeniu ochronny czynnej jest niezbędne
do zachowania jego walorów
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Brak działań ochronnych przyczyni się do dalszej sukcesji roślinności trawiastej w kierunku ciepłolubnych
zbiorowiska krzewiastych oraz pogłębi dalszą degradację przyrodniczą wąwozu spowodowaną antropopresją
(wypalanie, rozjeżdżanie oraz rozdeptywanie skarp, zaśmiecanie). Należy również spodziewać się zwiększenia
udziału gatunków obcych i inwazyjnych w siedliskach jaszczurki zwinki. Wskazania zbierające wnioski z
rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania
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jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 115) w Podsumowaniu (rozdział
9.2.2).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W przypadku gatunków zwierząt związanych z siedliskami kserotermicznymi do których zalicza się
wystepująca tu jaszczurka zwinka, wprowadzenie działań ochronnych jest szansą utrzymania się jej populacji.
Ich skutki będą zależne od przyjętych form (wypas, koszenie), zasięgu oraz czasu trwania. Od tego zależny
będzie efekt jaki uda się osiągnąć. Najważniejsze, aby działania związane z ochroną czynną była
podejmowanych na podstawie naukowych badań oraz były na stałe wpisane w sposób gospodarowania tym
obszarem. Objęcie tego obszaru formą ochrony przyrody umożliwi określenie zasięgu działań, pomoże w
uzyskaniu środków przeznaczonych na ochronę czynną, a także uwidoczni duże znaczenie cennych
ekosystemów tu występujących. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych
poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i
zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 116) w
Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).

7.4.5. Ptaki
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Centralna część wąwozu Lipnik jest zasiedlana przez bardzo charakterystyczne zgrupowanie lęgowe
ptaków, które wyróżnia się – na tle większości siedlisk w obrębie granic administracyjnych Lublina – bogactwem
gatunkowym i rzadko spotykanym typem struktury dominacji ilościowej. Z tego powodu ten fragment terenu w
pełni zasługuje na ochronę. W jego otulinie znajdują się uprawy rolne, których obszar zmienia się, kształtując
liczebność niektórych gatunków. W 2018 r. wśród najliczniejszych gatunków lęgowych występowały gąsiorek i
świerszczak, których obecność w znaczący sposób uwydatniała walory ornitologiczne terenu. Ich stanowiska
lęgowe zlokalizowano głównie na nieużytkach w centrum wąwozu. Rok później na miejscu ugorów pojawiły się
pola uprawne, co zmniejszyło liczebność obu gatunków do minimum (stwierdzono jedynie pojedyncze
stanowiska). Jednocześnie zaczął gniazdować skowronek, który dotychczas występował jedynie w agrocenozach
obwodowej części badanego terenu.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Obszar będzie ulegał przypadkowym przekształceniom (wypalanie roślinności, motocykle, quady,
niekontrolowana wycinka drzew i krzewów), co negatywnie wpłynie przede wszystkim na ptaki zakładające
gniazda na ziemi i w krzewach. Naturalna sukcesja doprowadzi natomiast do zmian struktury zgrupowania
lęgowego. Istotny wpływ mogą również mieć zmiany struktury otoczenia wąwozu, np. poprzez przekształcanie
kolejnych fragmentów w użytki rolne. Jeśli nastąpi trwałe przekształcenie otoczenia (tereny rolne zamienione
na zabudowę), wzrośnie znacznie penetracja ze strony ludzi oraz – z dużym prawdopodobieństwem – psów
i kotów, co istotnie negatywnie wpłynie na wszystkie gatunki ptaków gniazdujących nisko (włączając w to
bezpośrednie ich tępienie). To jest sytuacja obserwowana na wszystkich terenach zieleni wysokiej w granicach
ekologicznych Lublina (patrz: Biaduń 2009), gdzie ta gildia praktycznie nie występuje (dominują gatunki
gniazdujące wysoko i dziuplaki). Poza tym znacząco skurczą się miejsca żerowania. Wskazania zbierające
wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania
jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 115) w Podsumowaniu (rozdział
9.2.2).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Dzięki wdrożeniu działań ochronnych na terenie samego wąwozu nastąpi znaczne ograniczenie różnych
czynników negatywnie wpływających na strukturę mikorosiedliska. Z dużym prawdopodobieństwem pozwoli to

197 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

podtrzymać dotychczasową różnorodność zespołu awifauny. Jednak liczebność niektórych gatunków będzie
zależeć od zmian w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów
poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska
i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 116) w
Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).

7.4.6. Chomik europejski
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania,
Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne wynikające z Ustawy o ochronie przyrody, Rozporządzenia o
ochronie gatunkowej zwierząt oraz wspomniane w rozdziale 7.1.6 dokumenty wskazane jest wprowadzenie
na terenie Lipnika obszarowej formy ochrony przyrody takiej jak użytek ekologiczny (ryc. 114). Dodatkowo
należy podjąć ochronę czynną mające głównie na celu ochronę i zachowanie siedlisk chomika europejskiego
Cricetus cricetus np. poprzez zachowanie istniejącej mozaiki różnorodnych upraw rolnych w tym zbóż i roślin
motylkowych. Koordynację tych działań można osiągnąć poprzez opracowanie lokalnego programu lub strategi
ochrony chomika europejskiego. Należy też rozpocząć edukacje lokalnej ludności, aby uświadomić im wartość i
korzyści związane z występowaniem chomika europejskiego oraz zmienić postrzeganie tego gatunku, który
przez część osób uważany jest za szkodnika pół uprawnych. Wskazane jest także objęciem stałym
monitoringiem populacji. Kolejnym problemem jest powtarzające się wypalanie pół i nieużytków, zwłaszcza na
wiosnę, które może ograniczać dostęp do pokarmu osobnikom, które rozpoczynają aktywność po okresie
zimowej hibernacji.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Na podstawie analizy stan populacji i siedliska oceniono perspektywę ochronny chomika europejskiego w
wąwozie Lipnik jako U1 czyli niezadowalająca. Brak działań ochronnych przyczyni się do przekształcania siedlisk,
co doprowadzi do stopniowego spadku liczebności chomika europejskiego, aż do całkowitego wycofania się
tego gatunku ze wskazanego terenu. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały
przedstawione wraz z mapą (ryc. 115) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Podjęcie w/w działań ochronnych ukierunkowanych na zachowanie i ochronę siedlisk, w tym objęcie
wskazanego terenu ochroną prawną, powinno zabezpieczyć trwałą obecność chomika europejskiego w
wąwozie Lipnik. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w
zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 116) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).

7.4.7. Pozostała fauna
Zagrożenia, jak i propozycje działań ochronnych wyznaczonych dla pozostałych rzadkich i chronionych
gatunków są w większości spójne ze wskazaniami ujętymi w rozdziałach poświęconych motylom dziennym
(Rhopalocera), płazom (Amphibia) oraz gadom (Reptilia).
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Podobnie jak w przypadku motyli dziennych, płazów oraz gadów, brak działań ochronnych przyczyni się do
dalszej sukcesji roślinności trawiastej w kierunku ciepłolubnych zbiorowiska krzewiastych oraz pogłębi dalszą
degradację przyrodniczą wąwozu spowodowaną antropopresją (wypalanie, rozjeżdżanie oraz rozdeptywanie
skarp, zaśmiecanie). Należy również spodziewać się zwiększenia udziału gatunków obcych i inwazyjnych.
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Zmiany warunków siedliskowych będą miały przede wszystkim negatywny wpływ na występujące tu kserofilne
gatunki zwierząt. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom
przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z
mapą (ryc. 115) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
W przypadku gatunków zwierząt związanych z siedliskami kserotermicznymi wprowadzenie działań
ochronnych jest jedyną szansą utrzymania się ich populacji. Ich skutki będą zależne od przyjętych form (wypas,
koszenie), zasięgu oraz czasu trwania. Od tego zależny będzie efekt, jaki uda się osiągnąć. Najważniejsze, aby
działania związane z ochroną czynną była podejmowanych na podstawie naukowych badań oraz były na stałe
wpisane w sposób gospodarowania tym obszarem. Objęcie tego obszaru formą ochrony przyrody nie tylko
pomoże zachować unikatowe walory tego miejsca, ale również umożliwi określenie zasięgu działań
renaturalizacyjnych, pomoże w uzyskaniu środków przeznaczonych na ochronę czynną, a także uwidoczni duże
znaczenie cennych ekosystemów tu występujących.
By móc utrzymać wyjątkowe walory przyrodnicze tego miejsca konieczne jest wprowadzenie
zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej. Powinna ona uwzględniać fakt konieczności
ochrony siedlisk kserotermicznych, będących miejscem występowania cennych gatunków bezkręgowców
(patrz:gryziel stepowy Atypus muralis). Miejsca te powinny zostać wyznaczone jako użytek ekologiczny, gdzie
podstawą działań byłaby czynna ochrona. Ponadto tereny zlokalizowane poza wyznaczonym obszarem
chronionym muszą podlegać zrównoważanej gospodarce przestrzennej tak, aby miejsce to mogło pełnić
funkcję korytarza ekologicznego. Zaniechanie utworzenia strefy buforowej wokół doliny wąwozu może być
przyczyną powstania izolacji przestrzennej gatunków, co jest szczególnie groźne dla taksonów o ograniczonej
zdolności przemieszczania się takich jak pająki, ślimaki, płazy czy gady. Wskazania ochronne, zbierające wnioski
z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie
walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z
mapą (ryc. 116) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.2).

7.5. Zimne Doły - waloryzacja przyrodnicza
7.5.1. Zbiorowiska roślinne, siedliska przyrodnicze i rośliny naczyniowe
Na podstawie przeprowadzonej waloryzacji jako najcenniejszy uznano, zlokalizowany na wysokości ulicy
Krwawicza, odcinek dna doliny Konopniczanki porośnięty nadbrzeżnymi szuwarami, którym przyznano 5-tą,
najwyższą kategorię waloru (ryc. 95). Rozszerza się on w kierunku południowym na zbocza porośnięte brzozą
brodawkowatą i dębem szypułkowym (3 kategoria) oraz rozciąga na zachód obejmując łąkę rajgrasową
(4 kategoria), a następnie grąd (4 kategoria) w okolicy ulicy Turczynowicza. Kolejno obejmuje płaty zarośli
brzozowo-dębowych (3 kategoria) dochodzących do następnej łąki rajgrasowej na zboczu wąwozu drogowego
przy ulicy Raszyńskiej. Od strony północnej, wymienione wcześniej szuwary przechodzą w łęg topolowy
(3 kategoria). Dalej występuje odcinek porośnięty zaroślami bzu czarnego i klonu jesionolistnego
antropogenicznego pochodzenia, które łączą się z grądem. Najpierw pojawia się ten cenny zespół roślinny po
południowej, a następnie również po północnej stronie dolnego, odcinka wąwozu Lipniak, którym
poprowadzona jest obecnie wąska droga o utwardzonej nawierzchni. Ocienione zbocza wąwozu, szczególnie
przy wjazdach na posesje położone na wierzchowinie, stworzyły znakomite warunki dla wzrostu i rozwoju
paproci oraz mchów, w tym chronionej prawem mokradłoszki zaostrzonej, jednej z 22 taksonów brioflory
oznaczonych na terenie całego systemu wąwozowego Zimne Doły. W środkowym odcinku wąwozu
porośniętym topolą osiką i innymi zespołami zaroślowymi, znajduje swoją niszę paprotnik kolczysty - gatunek
paproci objęty ochroną ścisłą. Ostatni, najmłodszy odcinek wąwozu, znajduje się już na terenie ogrodów
działkowych i prowadzi w kierunku parku dworskiego po drugiej stronie alei Kraśnickiej.
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Kolejnym skupiskiem wartościowych płatów roślin są położone w okolicy skrzyżowania z ulicą
Gnieźnieńską zarośla głogowo-tarninowe (3 kategoria) po południowej stronie ulicy Wojciechowskiej
oraz zarośla topoli osiki (4 kategoria) po stronie północnej. Wymienione obszary znajdują się obecnie
w granicach pracowniczych ogrodów działkowych.
Fragment zachowanego grądu (4 kategoria), na lewym zboczu wąwozu, przy alei Tadeusza Mazowieckiego
należy oczyścić ze śmieci, ochronić przed presją zabudowy jednorodzinnej, rozwijającej się dynamicznie w tej
okolicy.
W dnie dolinki w okolicy ulicy Gnieźnieńskiej i ulicy Biskupińskiej występuje mozaika cennych (3 kategoria)
zbiorowisk: zarośli głogowo-tarninowych, zarośli trzmieliny zwyczajnej i derenia świdwy oraz zarośli
leszczynowych. Powinny one pozostać enklawą dzikiej zieleni wśród rozwijającej się zabudowy jednorodzinnej.
W okolicy ulicy Grabowej występują płaty (3 kategoria) zwartych zadrzewień brzozy brodawkowatej i dębu
szypułkowgo oraz zarośla leszczynowe, które stanowią enklawę zieleni i osłonę dla zachowanych historycznych
nasadzeń grabowych.
Pozostają małe choć również cenne (3 kategoria) fragmenty łęgu jesionowo-olszowego u wylotu wąwozu
przy ulicy Morelowej oraz zarośli leszczynowych przy ulicy Jaśminowej z populacją podlegającego ochronie
ścisłej i zagrożonego wyginięciem pięciornika drobnego, którego unikalność zasługuje na utworzenie użytku
ekologicznego w miejscu jego występowania.

Ryc. 95. Rozmieszczenie najcenniejszych zbiorowisk roślinnych

7.5.2. Entomofauna
7.5.2.1. Ważki
Dwa stanowiska otrzymały po 4 punkty, jedno (na Konopniczance) za wysoki stopień naturalności fauny,
drugie (zbiornik przy ul. Nałęczowskiej) – za wytworzenie się w warunkach sztucznych zgrupowania gatunków
typowego dla wód okresowych z wchodzącymi w Polsce w regres Lestes dryas i przede wszystkim Sympetrum
flaveolum (bardzo duża populacja autochtoniczna!). Pozostałe trzy stanowiska na górnej części Konopniczanki
oceniono niżej, 1C na "3" za domieszki fauny stagnofilnej oraz 1A i 1B na "1" lub "2" za małą liczbebność ważek
związaną z silną antropopresją. Dalsze miejsca z wodą w korycie Konopniczanki to de facto okresowe zbiorniki
z wodą deszczową, bardzo mało wartościowe, stąd niska punktacja. Dwa zbiorniki na wody deszczowe
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oceniono na "3": trwałe zbiorniki przy ul. Laskowej mają stabilną faunę typową dla drobnych zbiorników
trwałych, ale niezbyt cenną, okresowy zbiornik przy ul. Łyżyczan – faunę nawiązującą do fauny zbiornika przy ul.
Nałęczowskiej, ale dosć efemeryczną przez niższy i mniej stabilny stan wody. Podobnie jest z mokradłem przy
ul. Laskowej (stan. nr 5), jego fauna jest interesująca, ale samo stanowisko zbyt efemeryczne, by mogło mieć
trwałe znaczenie dla ważek.

Ryc. 96. Waloryzacja ważek na obszarze Zimnych Dołów
Nie stwierdzono gatunków priorytetowych w programie Natura 2000 (Bernard 2004a, 2004b, 2004c),
objętych w Polsce ochroną prawną (Rozporządzenie… 2016) ani z Czerwonej liście ważek Polski (Bernard i in.
2009). Wykazano jedynie trzy z 25 wyróżnionych w faunie ważek Polski gatunków parasolowych (Bernard i in.
2002) (tab. 37).
Tab. 37. Gatunki parasolowe stwierdzone w obiekcie Zimne Doły (fot. 107-109)
Gatunek
S
ZD
Anax imperator Leach
B
x
Orthetrum albistylum (Sel.)
B
x
Sympetrum pedemontanum (All.) A
x
liczba gatunków:
–
3
Objaśnienia: S – siedlisko, dla którego ochrony wyznaczono dany gatunek (A – małe cieki terenów otwartych,
B – zbiorniki w piaskowniach i glinianki). Skróty nazw wąwozów: ZD – Zimne Doły
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Fot. 107. Anax imperator na stanowisku nr 10 –
samica znosząca jaja (21 VII 2018 r.) (PB)

Fot. 108. Orthetrum albistylum na stanowisku nr 10 –
terytorialny samiec (22 VIII 2018) (PB)

Fot. 109. Sympetrum pedemontanum na stanowisku nr 5 – 1 IX 2019 r. (PB)

Dane w tab. 37 potwierdzają znaczenie wąwozu dla ochrony przyrody Zimne Doły w skali lokalnej.
Sympetrum pedemontanum stwierdzono nad Konopniczanką na podstanowiskach 1C i 1D – najmniej
przekształconych i uznanych za najcenniejsze. Okresowo licznie występował on też nad mokradłem (stan. 5.),
gdzie notowano też intensywny behawior rozrodczy.
Znaczące populacje Anax imperator i Orthetrum albistylum stwierdzono głównie nad sztucznymi
zbiornikami zbierającymi wodę deszczową (stanowiskami nr 2, 4 i 10), populacje mniejsze, ale też
prawdopodobnie autochtoniczne – w stawie na posesji Konopnica 47 (stanowisku nr 4) (oba gatunki)
i w mokradle łąkowym (stanowisku nr 5). Oczywiście, to nie są wody powyrobiskowe, jednak z siedlisk
analizowanych przez Bernarda i in. (2002) te właśnie siedliska są najbardziej do nich podobne. Występowanie
tych dwóch gatunków w większości zbiorników sztucznych w Zimnych Dołach potwierdza przedstawione już
w tym raporcie tezy o ich znaczenie dla ochrony fauny drobnych zbiorników. Wybrane, najcenniejsze dla ważek
stanowiska przedstawiono na fot.110-115.

202 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Fot. 110. Konopniczanka (stan. 1D) (PB)

Fot. 111. Zbiorniki poniżej ul. Laskowej (stan. 2.) (PB)

Fot. 112. Mokradło łąkowe zasilane źródłami
(stan. 5) (PB)

Fot. 113. Zbiornik przy ul. Łużyczan (stan. 7) (PB)

Fot. 114. Zbiornik przy ul. Nałęczowskiej (stan. 10) (PB)

7.5.2.2. Motyle dzienne
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie czterech stref o dużych wartościach przyrodniczych.
Obszary cenne wyznaczono na podstawie obserwacji motyli, powierzchni ich siedlisk optymalnych
i suboptymalnych oraz obecności roślin żywicielskich. W pierwszej kolejności brane były pod uwagę gatunki
chronione, a następnie taksony znajdujące się na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce
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(Głowaciński 2002). Wszystkim tym motylom przyporządkowano najwyższą ocenę (5) przy waloryzacji obszaru
(ryc. 97).

Ryc. 97. Waloryzacja motyli w wąwozie Zimne Doły

7.5.3. Płazy
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stref o dużych wartościach przyrodniczych. Poligony
wyznaczono na podstawie obserwacji rozrodu lub zimowania płazów. Wszystkim gatunkom płazów tym
przyporządkowano najwyższą ocenę (5) przy waloryzacji obszaru (ryc. 98).
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Ryc. 98. Waloryzacja płazów w wąwozie Zimne Doły

7.5.4. Gady
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stref o dużych wartościach przyrodniczych. Poligony
wyznaczono na podstawie stałości obserwacji jaszczurki zwinki oraz powierzchni jej optymalnych siedlisk.
Wszystkim tym obszarom przypisano najwyższą ocenę (5) przy waloryzacji obszaru (ryc. 99).
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Ryc. 99. Waloryzacja stanowisk gadów w wąwozie Zimne Doły.

7.5.5. Ptaki
W chwili obecnej jedynym bardzo cennym (najwyższa ocena – 5) pod względem ornitologicznym
fragmentem wąwozu jest dolina Cieku spod Konopnicy na odcinku około 1,5 km licząc od ul. Raszyńskiej w
kierunku północnym. Zasiedlające ją zgrupowanie lęgowe awifauny jest jednym z najbogatszych gatunkowo w
granicach miasta. Na liście stwierdzonych gatunków znajdują się 4 wymienione w załączniku I DP. Z tego
powodu zasługuje ono w pełni na całkowitą ochronę.
Awifauna pozostałych fragmentów wąwozu jest wyraźnie uboższa i zasadniczo nie różni się
od występującej w wielu innych podobnych biotopach Lublina.
Wyniki waloryzacji awifauny przedstawiono na ryc. 100.
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Ryc. 100. Obszar o najwyższych walorach ornitologicznych wąwozu Zimne Doły

7.5.6. Chomik europejski
Na potrzeby niniejszego opracowania dokonano waloryzacji przyrodniczej wskazanego wąwozu według
zasad przedstawionych w rozdziale 7.1.6. Na terenie zespołu wąwozów nr 41-53 Zimne Doły pojedyncze nory
chomika europejskiego Cricetus cricetus zostały odnalezione tylko w części południowej. Wyniki waloryzacji
przedstawia rycina 103. Stan populacji w stanowisku obejmującym południową część doliny Konopniczanki
oceniono jako U2, czyli zły, Podobnie jakość siedliska w tym stanowisku została oceniona jako U2, czyli także
zła, głównie ze względu na izolację siedlisk i brak preferowanej bazy pokarmowej (ryc. 101).
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Ryc. 101. Waloryzacja chomika europejskiego w Zimnych Dołach

7.5.7. Pozostała fauna
Przeprowadzone badania umożliwiły wyznaczenie stref o dużych wartościach przyrodniczych. Poligony
wyznaczono na podstawie obserwacji gatunków rzadkich i chronionych oraz powierzchni ich siedlisk.
Za najważniejsze przyjęto kryterium obecności gatunków chronionych, a następnie taksony znajdujące się
na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” (Głowaciński 2002) oraz „Polskiej czerwonej
księdze zwierząt” (Głowaciński, Nowacki 2004). Wszystkim tym gatunkom przyporządkowano najwyższą ocenę
(5) przy waloryzacji obszaru (ryc. 102).
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Ryc. 102. Waloryzacja przyrodnicza pozostałych zwierząt

7.6. Zimne Doły - wskazania możliwych działań ochronnych i przewidywane kierunki
zmian
7.6.1. Zbiorowiska roślinne, siedliska przyrodnicze i rośliny naczyniowe
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania,
Na obszarze doliny Konopniczanki na odcinku od ulicy Raszyńskiej do ulicy Lipniak oraz na całej długości
wąwozu Lipniak, dla ochrony 5 cennych naturowych zespołów roślinnych oraz stanowisk 2 gatunków prawnie
chronionych: paprotnika kolczystego bliskiego zagrożeniu (NT) i mokradłoszki zaostrzonej, jak również
5 gatunków o różnym stopniu zagrożenia, wymienianych na czerwonych listach Polski i Lubelszczyzny,
proponuje się utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, a docelowo obszaru Natura 2000. Zbiorowiska
łąkowe od strony ul. Raszyńskiej powinny być koszone lub raczej wypasane, gdyż niegdyś to krowy utrzymywały
te zespoły w dobrej kondycji.
Miejsca podmokłe, występujące w dolinie na wysokości ul. Krwawicza, porośnięte szuwarami, należy objąć
ochroną i zostawić bez ingerencji – nie należy ich meliorować oraz prowadzić działań prowadzących do
naruszenia struktury gleby i podłoża. Mogłoby to doprowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych, a z
czasem do zaniku najcenniejszych zbiorowisk roślinnych, utrzymujących się dzięki wysokiemu poziomowi wód
gruntowych. Dopuszczalne jest przystosowanie terenu do rekreacyjnego wykorzystania poprzez wprowadzenie
małej architektury typu wiata, ławka, kładka. Należy zachować obecny przebieg Konopniczanki, który przyczynił
się do wykształcenia bardzo cennych zbiorowisk roślinnych. Należy utrzymać stały dopływ do nich wód na
obecnym poziomie i nie podejmować działań zmierzających do regulacji cieku.
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Zbocza wąwozów należy chronić przed wycinką drzew i krzewów, która prowadzić może do zmian
stosunków świetlnych i co za tym idzie przekształceń w składzie gatunkowym zespołów roślinnych
wytworzonych na zboczach. Zmiany te niestety występują w ostatnich latach. Między innymi budowa traktu
pieszo-rowerowego na osiedlu Lipniak, polegająca na wcięciu się w zbocze doliny, z którego usunięto
kilkadziesiąt egzemplarzy wysokich wiekowych drzew, przyczyniła się do wejścia robinii akacjowej w
prześwietlone fragmenty zarośli osikowych. Również na skraju wierzchowin wąwozu użytkownicy Rodzinnych
Ogrodów Działkowych, usytuowanych przy ul. Lipniak, prowadzą wycinkę drzew powodując degradację
zachowanych jeszcze fragmentów grądu.
Dna wąwozów, którymi przebiegają ciągi komunikacyjne należy ochronić przed poszerzaniem pasa
drogowego, co mogłoby prowadzić do zniszczenia gatunków runa leśnego występujących wśród roślinności
przydrożnej. Szczególne cenne są środkowy i dolny odcinek wąwozu Lipniak od miejsca, gdzie trakt pieszorowerowy łączy się z ul. Lipniak.
Na porośniętym zaroślami leszczynowymi obszarze, u zbiegu ulicy Jaśminowej i alei Tadeusza
Mazowieckiego, w obrębie działek o numerach 849/2 i 885/2, proponuje się utworzenie użytku ekologicznego
dla zachowania występującej tu populacji pięciornika drobnego – chronionego ściśle i zagrożonego (EN)
w Polsce. Jego populacja zajmuje 5 arów w obrębie 12 arów porośniętych leszczyną pospolitą.
Należy zalecić ochronę szpaleru i alei, o wartości przyrodniczej i kulturowej, składających się z ponad 150
okazów graba pospolitego, zlokalizowanych w wzdłuż ulicy Podchorążych na działkach o numerach: 257/2,
257/3, 59/1, 59/2, 14/3, 14/4.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych,
Łąki rajgrasowe w dolinie Konopniczanki w okolicy ul. Raszyńskiej są obecnie koszone przez właścicieli
terenu, a położone przy wylocie wąwozu rozpoczynającego się przy ul. Tarninowej są koszone i wypasane
krowami przez właścicieli gospodarstw znajdujących się we wsi Lipniak. Prowadzona jest więc w pewnym
stopniu ochrona czynna, która pozwoliła na ich zachowanie. Gdyby tego zaniechano obszar ten porosłyby
nawłocie, co obserwuje się na południowym zboczu, gdzie zaprzestano wykorzystania rolniczego pól i
przeznaczono je na działki budowlane.
Zbiorowiska szuwarów w okolicy ul. Turczynowicza mogą ulec przekształceniom jeżeli zezwoli się na
działania odprowadzające wodę z tego terenu. Mogłoby do tego dojść w czasie regulacji cieku lub w czasie
inwestycji ingerujących w grunt i mogących powodować pionowy odpływ wód.
Ze zboczy wąwozów, prywatni właściciele terenu usuwają roślinności, przygotowując działki do sprzedaży.
Nowi właściciele natomiast zagospodarowują je bez poszanowania dla występującej na nich roślinności
rodzimej. Podobnie skraje wierzchowin są dewastowane przez użytkowników Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, którzy wycinają drzewa i krzewy, ponieważ zacieniają one uprawiane przez nich grządki.
Zagrożeniem dla wąwozów są potencjalne kolejne inwestycje drogowe, zwiększające natężenie ruchu
kołowego, generującego zanieczyszczenia pyłem i spalinami oraz ingerujące w przestrzeń zboczy, na których
występują cenne gatunki roślin, w tym objęte ochroną prawną.
Zarośla leszczynowe przy al. T. Mazowieckiego, z chronionym pięciornikiem drobnym, występują na
terenie starego siedliska, stąd jest zagrożenie, że rośliny mogą zostać usunięte przez nowych inwestorów.
Szpalerowe i alejowe nasadzenia grabowe przy ul. Podchorążych mogą ulec wycince lub choćby
mechanicznym uszkodzeniom w czasie prac mających na celu zainwestowanie terenu. Wskazania zbierające
wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania
jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 118) w Podsumowaniu (rozdział
9.2.3).
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- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Występujące w dolinie Konopniczanki łąki rajgrasowe, jeżeli będą objęte ochroną czynną polegającą na
częstszym ich koszeniu, a szuwary pozostawione z nie zmienionymi stosunkami wodnymi, będą wzmacniały
swój walor, aby w przyszłości móc spełnić wymogi stawiane obszarom Natura 2000. Tereny te należy chronić
przed zabudową, niszczącą grunt i krajobraz, dopuszczając jedynie małą architekturę rekreacyjną nawiązującą
stylistyką do wiejskiego charakteru otoczenia. Działania ochronne należy prowadzić w dnie doliny oraz na jej
zboczach, zarówno na południowym, które znajduje się na terenie miasta Lublin jak również na północnym
będącym już w granicach administracyjnych gminy Konopnica. Jedynie całościowa ochrona doliny pozwoli na
zachowanie jej walorów przyrodniczych i krajobrazowych, docenianych przez rekreacyjnie wykorzystujących ją
użytkowników.
Wąwóz rozpoczynający się przy ul. Tarninowej jest obecnie wykorzystywany przez spacerowiczów
i rowerzystów, w pełni spełniając swoją rolę rekreacyjną. Wąwóz Lipniak natomiast, choć jest w Miejskim Planie
Zagospodarowania ciągiem komunikacyjnym przeznaczonym do użytku pieszo-rowerowego z dopuszczonym
jedynie ruchem kołowym, to obecnie jest przeciążony przez mieszkańców sąsiedniej gminy, głównie wsi Lipniak.
Prowadzony jest tędy przejazd ciężkich pojazdów przewożących ziemię z wykopów i dowożących materiały
budowlane dla rozwijającej się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W czasie manewru mijania się
ciężarówki muszą zjeżdżać z wąskiej drogi na nieutwardzone pobocze, przez co wzbijają tumany lessowego pyłu
osiadającego na przydrożnych roślinach. Przez przeciążenie ruchem kołowym wartościowy przyrodniczo
i krajobrazowo teren jest wykorzystywany rekreacyjnie jedynie w dni wolne od pracy, choć ma w tym kierunku
o wiele większy potencjał. Świadczy o tym choćby nominowanie dolnego odcinka ulicy Lipniak do konkursu
Skarby Kultury Przestrzeni zorganizowanego przez Forum Kultury Przestrzeni. Należałoby wprowadzić
ograniczenie w tonażu pojazdów poruszających się po opisanym trakcie, zapewniając jednocześnie
mieszkańcom dojazd do domów.
Zarośla leszczynowe przy al. T. Mazowieckiego powinny zostać objęte ochroną na zasadzie użytku
ekologicznego w celu zapobieżenia zmianom przeznaczenia terenu, które mogłyby dopuścić do wycinki
leszczyn, a przez to zniszczenia stanowiska chronionego pięciornika drobnego.
Nasadzenia grabowe powinny zostać zinwentaryzowane, a niektóre z egzemplarzy zostać poddane cięciom
sanitarnym. W przypadku prowadzenia w ich sąsiedztwie inwestycji należy zastosować zabezpieczenia dla
systemu korzeniowego oraz pni drzew. Ścieżka pod koronami drzew powinna służyć użytkującym ją
rekreacyjnie spacerowiczom, a wysoka na około dwadzieścia metrów ściana zieleni powinna pozostać izolacją
od negatywnych wpływów potencjalnego zagospodarowania komunikacyjnego, które w dalszej perspektywie
czasu planowane jest w omawianym terenie. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów
poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska
i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 119) w
Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).

7.6.2. Owady
7.6.2.1. Ważki
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Fauna Zimnych Dołów jest wciąż stosunkowo bogata i zróżnicowana, ale nie jest to stan stabilny. Niepokoi
fakt, że Konopniczanka płynie swym korytem tylko na krótkim odcinku badanego obszaru. Jeśli i tu będzie
wysychać, zaniknie uboga jakościowo ale dobrze zachowana, stenotopowa fauna tego cieku. Wskazania
zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku
zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 118) w Podsumowaniu
(rozdział 9.2.3).
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- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Z kolei egzystencja gatunków stagnofilnych jest silnie zależna od siedlisk antropogenicznych, głównie
zbiorników zbierających wody deszczowe. Ta zależność będzie prawdopodobnie trwała ze względu na
nasilającą się suszę, którą można obserwować w ostatnich latach. Zależnie od dalszego istnienia i sposobu
utrzymania wód antropogenicznych ich fauna, którą obecnie tworzy znacznie ponad 20 gatunków, może silnie
się zmienić lub nawet zaniknąć. Zatem dla ochrony ważek i nie tylko ich – bo również przynajmniej dla płazów –
są to stanowiska kluczowe i gospodarowanie nimi powinno być rozważane w każdym dokumencie dotyczącym
ochrony przyrody Zimnych Dołów.
Zgrupowania gatunków rozwijających się w badanych wąwozach (czyli de facto wyłącznie w Zimnych
Dołach), są dwojakiego rodzaju.
W uregulowanej i miejscami mocno przekształconej Konopniczance utrzymuje się zgrupowanie bardzo
typowe dla małych cieków obszarów wyżynnych.
W zbiornikach wódach stojących, choć prawie wyłącznie sztucznych, rozwinęły się zgrupowania typowe dla
drobnych, eutroficznych zbiorników terenów otwartych – w ich różnych wariantach, tzn. od typowego dla wód
okresowych do cechującego wody trwałe oraz w formach przejściowych między nimi, zależnie od stopnia i
rodzaju okresowości danego zbiornika. Wbrew pozorom ma to swoją wartość: fauna drobnozbiornikowa, do
niedawna niemal wszechobecna, jest obecnie zagrożona na dużych obszarach wskutek zanikania siedlisk. Także
na Wyżynie Lubelskiej. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w
zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 119) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).

7.6.2.2. Motyle
Największym zagrożeniem dla cennej lepidopterofauny Zimnych Dołów jest zaprzestanie wypasu
oraz koszenia w obrębie wilgotnych łąk w dolinie Konopniczanki. Dodatkowo należy brać pod uwagę możliwą
ingerencję w warunki hydrologiczne cieku. Obecnie potok ten rozlewa się na łąki tworząc warunki preferowane
przez gatunki higrofilne.
Duży wpływ na różnorodność gatunkową obszaru ma również jego otoczenie. Zimne Doły są przykładem,
w jaki sposób nieprzemyślana urbanizacja negatywnie oddziałuje na środowisko przyrodnicze. Obszar ten
charakteryzuje się najmniejszą różnorodnością gatunkową motyli spośród trzech przebadanych wąwozów
Lublina. Cenne taksony utrzymały się jedynie tam, gdzie nie wprowadzono zabudowy, czyli w obrębie
wilgotnych łąk. Niestety, nawet ten cenny obszar kurczy się coraz bardziej w wyniku powstawania kolejnych
budowli tuż przy samej granicy siedlisk cennych przyrodniczo.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania walorów przyrodniczych Zimnych Dołów jest wprowadzenie
ochrony obszarowej w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie podmokłych łąk zalewanych
przez Konopniczankę (poniżej ulic Laskowskiej i Tadeusza Krwawicza). Bezwzględnie należy utrzymać zabiegi
ochrony czynnej polegającej na koszeniu i spasaniu roślinności zielnej. Należy również zachować istniejące
warunki hydrologiczne poprzez ochronę cieku zasilającego obszary podmokłe.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Brak działań ochronnych naraża obszar wilgotnych łąk na potencjalną ingerencję w jego warunki
hydrologiczne oraz dalszą zabudowę wąwozu na obszarze szczególnie cennym przyrodniczo. Ewentualne
zagrożenia będą miały negatywny wpływ na występującą tu populację czerwończyka nieparka. Wskazania
zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku
zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 118) w Podsumowaniu
(rozdział 9.2.3).
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- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Wdrożenie ochrony obszarowej oraz podjęcie regularnych działań umożliwi zachowanie walorów
przyrodniczych tego miejsca. Zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej powinny zapewnić
ochronę temu cennemu pod względem przyrodniczym miejscu. Podejmowane działania muszą uwzględniać
potrzeby życiowe motyli zależnych od wilgotnych łąk powstałych w obrębie rozlewisk Konopniczanki.
Proponuje się, aby utrzymywać w obrębie łąk istniejący reżim hydrologiczny i sposób użytkowania (koszenie
oraz spasanie), przy jednoczesnym niedopuszczeniu do ewentualnego osuszenia i dalszej zabudowy tego
siedliska. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom
przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie
gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 119) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).

7.6.3. Płazy
Największym zagrożeniem dla herpetofauny Zimnych Dołów jest potencjalna ingerencję w warunki
hydrologiczne Konopniczanki. Potok ten zasila swoimi wodami jeden z najcenniejszych miejsc rozrodu płazów
w Lublinie. Dodatkowo jego górny bieg stanowi miejsce zimowania żab trawnych.
W wąwozie tym stale odnotowywano dużą śmiertelność płazów na odcinku ul. Laskowskiej biegnącej
przez wąwóz w okolicy zbiorników wodnych i Konopniczanki. Najwięcej martwych osobników zaobserwowano
wśród ropuch oraz żab brunatnych. Spośród przypadków wywołanych kolizjami wykazano również grzebiuszkę
ziemną.
Duży wpływ na różnorodność gatunkową obszaru ma również jego toczenie. Obecnie obserwuje się coraz
większe kurczenie się powierzchni wąwozu w wyniku powstawania kolejnych budowli tuż przy samej granicy
z siedliskami cennymi przyrodniczo
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania walorów przyrodniczych Zimnych Dołów jest wprowadzenie
ochrony obszarowej w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie podmokłych łąk zalewanych
przez Konopniczankę. Bezwzględnie należy zachować istniejące warunki hydrologiczne poprzez ochronę cieku
zasilającego obszary podmokłe. W miarę możliwości należy ograniczyć dalszą zabudowę w obrębie doliny
wskazanej do ochrony.
Ze względu na duże wartości przyrodnicze tego miejsca oraz silną presję antropogeniczną nie należy
pozostawiać tego miejsca niechronionym. Brak działań przyczyni się do dalszej sukcesji roślinności na terenie
wilgotnych łąk oraz pogłębi degradację przyrodniczą brzegów wąwozu w wyniku presji urbanizacyjnej.
W przypadku pozostałych zbiorników wodnych należy mieć na uwadze, że są to miejsca godów płazów.
Wszelkie działania polegające na ich utrzymaniu powinny odbywać się poza okresem rozrodczym tych zwierząt.
Należy również regularnie usuwać z nich śmieci, szczególnie licznie zalegające w zbiornikach położonych
przy głównych drogach (np. przy ul. Tadeusza Mazowieckiego).
Dobrym rozwiązaniem byłoby również zrenaturalizowanie zbiorników retencyjnych, poprzez złagodzenie
nachylenia skarp oraz umożliwienie rozwoju roślinności wodnej. Takie działania mają również znaczenie
dla podnoszenia walorów krajobrazowych okolicy.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Brak ochrony obszarowej naraża wąwóz Zimne Doły na potencjalną ingerencję w warunki hydrologiczne
cieku Konopniczanki oraz zmianę warunków siedliskowych na obszarze szczególnie cennym przyrodniczo.
Utrudnia również pozyskanie ewentualnych środków na prowadzenie ochronny płazów, w tym renaturalizację
zbiorników retencyjnych. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom
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przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z
mapą (ryc. 118) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Objęcie terenu Zimnych Dołów formą ochrony, jaką jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy umożliwi
zabezpieczanie jego walorów przyrodniczych. Ochrona doliny Konopniczanki wraz z jej rozlewiskami jest
konieczna dla zapewnienia dalszego występowania bardzo licznych tu płazów. Podobnie jak w przypadku Górek
Czechowskich, czy Lipnika objęcie tego terenu formą ochrony przyrody umożliwi określenie zasięgu działań
renaturalizacyjnych, pomoże w uzyskaniu środków przeznaczonych na ochronę czynną, a także uwidoczni duże
znaczenie tego terenu.
Podobnie jak w przypadku motyli, by zapewnić ochronę tego miejsca konieczne jest wprowadzenie
zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej. Musi ona obejmować zarówno teren obszaru
wyznaczonego do ochrony, jak i jego bezpośredniego otoczenia. Ważne jest, aby działania te chroniły
naturalny reżim hydrologiczny cieku, od którego zależne są płazy. Konopniczanka wraz z rozlewiskiem jest
miejscem zimowania żab trawnych, a także rozrodu wszystkich wykazanych tu gatunków płazów. Wskazania
ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej
mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej
przedstawione wraz z mapą (ryc. 119) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).

7.6.4. Gady
Jednym z potencjalnych zagrożeń dla występowania jaszczurki zwinki w wąwozie Zimne Doły jest
zaniechania koszenia skarp i przekształcenia siedlisk kserotermicznych w ciepłolubne zbiorowiska krzewiaste.
Należy tu zaznaczyć, że populacja jaszczurki zwinki jest bardzo niewielka, ograniczona do jednego stanowiska
ulokowanego na skarpie tuż przy granicy wąwozu.
W przypadku zaskrońca, za potencjalne zagrożenie należy uznać ingerencję w warunki hydrologiczne
Konopniczanki. Potok ten zasila swoimi wodami miejsce rozrodu płazów, stanowiących bazę pokarmową tych
węży. Poza tym odnotowano tu pojedynczy przypadek śmiertelności wynikający z ruchu drogowego na odcinku
otaczającym zbiorniki retencyjne.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania populacji obu gatunków gadów jest utworzenie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego Zimne Doły, połączonej z czynną ochroną ich siedlisk. Ze względu na duże
wartości przyrodnicze tego miejsca oraz silną presję antropogeniczną nie należy pozostawiać tego miejsca
niechronionym.
Zaleca się wprowadzenie aktywnej ochrony w formie koszenia roślinności kserotermicznej na stokach
skarp w miejscu występowania jaszczurki zwinki. W przypadku zaskrońca działania ochronne są zbieżne
z zachowaniem populacji płazów. Bezwzględnie należy zachować istniejące warunki hydrologiczne poprzez
ochronę cieku zasilającego obszary podmokłe. W miarę możliwości należy ograniczyć dalszą zabudowę w
obrębie doliny wskazanej do ochrony.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Brak działań ochronnych najprawdopodobniej przyczyni się do dalszej sukcesji roślinności w obrębie skarp
kserotermicznych i w rezultacie do zaniku jaszczurki zwinki. Natomiast populacja zaskrońca zależna jest od
stanu wilgotnych siedlisk wokół Konopniczanki oraz bazy pokarmowej, jaką stanowią płazy. Brak działań
ochronnych nie zabezpieczy reżimu hydrologicznego cieku oraz jego rozlewisk, a ponadto naraża obszar na
zmianę sposobu użytkowania łąk. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
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elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały
przedstawione wraz z mapą (ryc. 118) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Wdrożenie ochrony obszarowej oraz aktywnej ochrony siedlisk daje szansę na utrzymanie się populacji
obu gatunków gadów na terenie Zimnych Dołów. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów
poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska
i zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 119) w
Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).

7.6.5. Ptaki
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Zmiany jakie nastąpiły w ostatnich latach na większości obszaru wąwozu Zimne Doły doprowadziły
do znacznego spadku jego walorów przyrodniczych, w tym także ornitologicznych. Wypromowało to pospolite
gatunki przystosowane do życia w mieście, czyli synurbijne. Tym samym tereny te w skali miasta nie wyróżniają
się niczym szczególnym.
Z zupełnie odmienną sytuacją mamy do czynienia w dolinie cieku spod Konopnicy. Zgrupowanie lęgowe
awifauny należy do najbogatszych w Lublinie i w pełni zasługuje na objęcie ochroną. Wymaga to zaprzestania
jakichkolwiek inwestycji (zabudowa czy regulacja cieku).
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
W przypadku podjęcia jakichkolwiek przekształceń siedlisk w dolinie cieku (np. przeznaczenie kolejnych
działek pod zabudowę czy próby regulacji cieku) większość cennych gatunków ptaków prawdopodobnie wycofa
się stąd. Należy jednak wspomnieć, że integralną częścią tego siedliska jest – w przypadku awifauny – zieleń
rosnąca na terenach prywatnych (także już poza granicami Lublina), o której losach decydują właściciele.
Z identyczną sytuacją mamy do czynienia na terenie ogrodów działkowych zasiedlanych przez stosunkowo
bogatą gatunkowo awifaunę, która – podobnie jak i stwierdzona w pozostałych fragmentach badanego obszaru
– będzie zmieniać się zgodnie z trendami panującymi w środowiskach miejskich. Trwałe przekształcenie
wymienionych terenów na tereny zabudowy jednorodzinnej doprowadzi do zmiany awifauny w typowo
synurbijną, jaka występuje na osiedlach mieszkaniowych, z liczbą gatunków lęgowych sięgającą zaledwie około
połowy występujących w dolinie Cieku spod Konopnicy (patrz: Biaduń 1996). To siedlisko jest szczególnie
wrażliwe, gdyż już teraz znaczna jego część wchodzi w skład prywatnych działek, których struktura zależy tylko
od ich właścicieli. Prognoza ta jest tym bardziej wiarygodna, gdy porówna się awifaunę doliny cieku z awifauną
zdegradowanej, północnej części wąwozu Zimne Doły. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów
poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań
ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 118) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Pozostawienie terenu bez większych przekształceń siedlisk pozwoli utrzymać ten zróżnicowany i wyróżniający
się w mieście zespół ptaków lęgowych. Podkreślić jednak wypada, że jest on tworzony w większości przez
gatunki migrujące, co sugeruje możliwy i nieprzewidywalny znaczący wpływ czynników działających w szerszej
niż lokalna skali. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym
elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w
zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 119) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).
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7.6.6. Chomik europejski
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
Biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne prawne wynikające z Ustawy o ochronie przyrody,
Rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt oraz wspomniane w rozdziale 7.1.6 dokumenty wskazane jest
objęcie południowej części wąwozu Zimne Dołu ochroną prawną (ryc. 117). Z punktu widzenia ochrony chomika
europejskiego Cricetus cricetus ważne jest także objęciem stałym monitoringiem populacji i rozszerzenie go na
tereny sąsiedniej gminy, bo prawdopodobnie na nich również występuje chomik europejski. Kolejnym
problemem jest zwiększająca się antropopresja, zwłaszcza wyrażona nowo powstającą zabudową. Należy też
rozpocząć edukacje lokalnej ludności, aby uświadomić im wartość i korzyści związane z występowaniem
chomika europejskiego, a także zmienić postrzeganie tego gatunku tylko jako szkodnika pół uprawnych.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Na podstawie analizy stan populacji i siedliska oceniono perspektywę ochronny chomika europejskiego w
wąwozie Zimne Doły jako U2 czyli zła. Brak działań ochronnych przyczyni się do dalszego przekształcania i
zanikania siedlisk, co doprowadzi do zniknięcia chomika europejskiego ze wskazanego terenu. Wskazania
zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku
zaniechania jakichkolwiek działań ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 118) w Podsumowaniu
(rozdział 9.2.3).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Podjęcie działań ochronnych ukierunkowanych na odtworzenie siedlisk, zwłaszcza bazy pokarmowej,
stworzy szanse na stopniowe odtworzenie populacji chomika europejskiego w południowej części wąwozu
Zimne Doły. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych poszczególnym elementom
przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i zrównoważone działania w zakresie
gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 119) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).

7.6.7. Pozostała fauna
W przypadku cennych gatunków zasiedlających siedliska ruderalne w obrębie Zimnych Dołów
największym zagrożeniem dla ich dalszego występowania jest postępująca zabudowa oraz dążenie
do uporządkowania terenów zielonych.
Wskazania w zakresie możliwych działań ochronnych i akceptowalnych z punktu przyrodniczego form
zagospodarowania
W miarę możliwości należy zachować naturalny, różnorodny charakter roślinności w obrębie Zimnych
Dołów. Zaleca się prowadzenie koszenia ograniczającego sukcesję roślinności w zbiorowiskach ruderalnych,
przy czym musi ono odbywać się w odstępach umożliwiających odtworzenie się tych siedlisk. Czynna ochrona
jest konieczna do ograniczenia przekształcenia się zbiorowisk i utracie przez nie wartości habitatowych dla
cennych gatunków. Wycinając roślinność, należy pamiętać o pozostawieniu samosiejek drzew i krzewów
pełniących funkcję osłonową.
Jednocześnie odradza się próby porządkowania terenów zielonych. Miejsca, które na pierwszy rzut oka
wydają się być zaniedbane, tak naprawdę pełnią ważną funkcję ostoi gatunków cennych przyrodniczo.
Przewidywane kierunki zmian walorów środowiskowych:
- przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych
Brak działań przyczyni się do dalszej sukcesji roślinności na terenach ruderalnych oraz wypierania
gatunków kserotermofilnych. Ponadto istnieje obawa zagospodarowania lub uporządkowania tych miejsc przez
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co mogą one stracić funkcję siedliska dla cennych gatunków. Wskazania zbierające wnioski z rozdziałów
poświęconych poszczególnym elementom przyrody ożywionej w przypadku zaniechania jakichkolwiek działań
ochronnych zostały przedstawione wraz z mapą (ryc. 118) w Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).
- przy wdrożeniu wskazań ochronnych i zrównoważonych działań w zakresie gospodarki przestrzennej
Wdrożenie wskazań ochronnych umożliwi dalsze występowanie rzadkich i chronionych gatunków zwierząt
w obrębie siedlisk ruderalnych. Wskazania ochronne, zbierające wnioski z rozdziałów poświęconych
poszczególnym elementom przyrody ożywionej mające na celu zachowanie walorów środowiska i
zrównoważone działania w zakresie gospodarki przestrzennej przedstawione wraz z mapą (ryc. 119) w
Podsumowaniu (rozdział 9.2.3).

8. Analiza urbanistyczna
Środowisko przyrodnicze pozostaje w ścisłej zależności od sposobu zagospodarowania, intensywności
zurbanizowania terenu, wzajemnych oddziaływań pomiędzy warstwą kulturową i przyrodniczą. Miasto jako
specyficzny rodzaj ekosystemu obejmuje trzy zasadnicze komponenty: komponent przyrody ożywionej
(biotyczny), komponent przyrody nieożywionej (abiotyczny) oraz komponent kulturowy (antropogeniczny). Jak
w każdym ekosystemie istnieją zależności wewnątrz poszczególnych komponentów, jak również pomiędzy
poszczególnymi komponentami. Dlatego też jedną z analiz zawartych w raporcie jest analiza urbanistyczna.
Pierwsza część raportu obejmowała analizę stanu planistycznego w rozumieniu obowiązujących, miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w obrębie wyznaczonych granicami obszarów wąwozów: Zimne
Doły, Górki Czechowskie oraz Lipnik. Wskazywała kierunkowy sposób zagospodarowania wyznaczonych
terenów realizowany na podstawie zapisów planistycznych uchwał obowiązujących (stan na lipiec 2018 r.):
Górki Czechowskie: 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dn. 17.11.2005,
661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dn. 20.12.2012,
529/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dn. 08.09.2016,
Lipnik: 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dn. 17.03.2005
Zimne Doły: 1641/LIII/2002 Rady Miasta Lublin z dn. 29.08.2002
Sytuacja planistyczna od lipca 2018 r. zmieniła się w niewielkim stopniu w obrębie wąwozu Zimne Doły, ze
względu na uchwalenie w tym obszarze dwóch zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 Obszar N – uchwała nr 1191/XLVII/2018 z dnia 06.09.2018 r. – północny fragment obszaru, zmiana
przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy (ryc. 103).
 Obszar B – uchwała nr 92/III/2019 z dnia 31.01.2019 r. – zmiana przeznaczenia z funkcji aktywizacji
gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej (AG/M4) na tereny zabudowy jednorodzinnej z
dopuszczeniem usług – oznaczenie planistyczne: 1MN1(U), 2MN1(U) (ryc. 104).
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Ryc. 103. Granica fragmentu obszaru Zimne Doły zmienionego uchwałą nr 1191/XLVII/2018 – obszar N
(źródło: opracowanie własne na podstawie geoportalu Urzędu Miasta Lublin)

Ryc. 104. Granica fragmentu obszaru Zimne Doły zmienionego uchwałą nr 92/III/2019 – obszar B (źródło:
opracowanie własne na podstawie geoportalu Urzędu Miasta Lublin)
Na mocy uchwały nr 283/VIII/2019 z dnia 01.07.2019 r. obowiązuje nowe studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin. Jako dokument strategiczny miasta wyznacza on
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kierunki dalszego rozwoju, a podejmowane procedury planistyczne w ramach opracowywania projektów
planów, bądź zmiany planów będą prowadzone w zgodności z założeniami studium.

8.1. Analiza urbanistyczna stanu istniejącego obszarów opracowania
8.1.1. Metodologia
Analiza urbanistyczna obszarów opracowania dotyczy stanu istniejącego w odniesieniu do obowiązujących
aktów prawa miejscowego. Analizę urbanistyczną obszarów opracowania wykonano w dwóch etapach: na
podstawie prac terenowych w postaci wizji lokalnej oraz prac studyjnych: analizy wyników wizji lokalnej, zdjęć
lotniczych oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyniki przedstawiono
w tabeli, która dla poszczególnych obszarów planistycznych określa:




stopień realizacji ustaleń planistycznych zawartych w obowiązujących planach zagospodarowania
przestrzennego w postaci oznaczenia „+” dla zrealizowanych ustaleń planistycznych oraz oznaczenia „-” dla
niezrealizowanych ustaleń planistycznych,
cechy zabudowy i zagospodarowania przestrzennego pod kątem:
- formy architektonicznej rozumianej jako kształt, bryłę występującej zabudowy, jej zarys
(prostokątny, złożony),
- gabaryty zabudowy w rozumieniu wysokości zabudowy podawanej w ilości kondygnacji,
- udział procentowy terenów zainwestowanych (w tym utwardzonych, nieprzepuszczalnych),
- udział procentowy terenów zieleni w obszarze, w tym powierzchnie czynne biologicznie.

Integralną częścią z tabelami są załączniki graficzne, gdzie w przypadku wąwozu Zimne Doły i Lipnik
wprowadzono numerację obszarów planistycznych, wyszczególnionych w tabeli, dla identyfikacji
analizowanego miejsca. Granic tych obszarów nie naniesiono, ponieważ numeracja odpowiada wyznaczonym
terenom
o
określonej
funkcji,
gdzie
granice
stanowią
linie
rozgraniczające
w obowiązujących miejscowych planach. W przypadku wąwozu Górki Czechowskie, nie wprowadzono odrębnej
numeracji analizowanych fragmentów terenów, ponieważ wyszczególnione w tabeli tereny odpowiadają
numeracji z obowiązującego planu miejscowego dla poszczególnych funkcji planistycznych. Dlatego też nie było
potrzeby dodatkowego numerowania terenów dla ich identyfikacji.
Na podstawie powyższych danych sporządzono zestawienie w postaci wykresów przedstawiających ilość
poszczególnych terenów planistycznych w badanych terenach (określono przeważający sposób
zagospodarowania w miejscowych planach) oraz stan realizacji ustaleń planistycznych w poszczególnych
terenach o określonej funkcji („+” i „-”).
Wykresy mają na celu zobrazowanie stopnia zainwestowania, głównych kierunków urbanizacyjnych
i ewentualnych możliwości podjęcia działań ochronnych.
W analizie urbanistycznej zawarto również ogólną informację o stanie własnościowym w obrębie
badanych obszarów. Ma to szczególne znaczenie przy ewentualnych wskazaniach ochronnych, które ze względu
na prawny stan własnościowy może być utrudnione, głównie w przypadku własności prywatnych.
Ze względu na duży wpływ na zagospodarowanie terenów mają przepisy odrębne w stosunku do ustawy
z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w analizie urbanistycznej zwrócono
uwagę o możliwości występowania tego typu przepisów. Szczególne znaczenie mają przepisy prawa dotyczące
sfery ochrony środowiska i przyrody, albowiem łączą się ściśle z wynikami badań przyrodniczych niniejszego
raportu.
Na koniec w ramach podsumowania przedstawiono główne aspekty szans i zagrożeń wynikających ze
stanu istniejącego zagospodarowana oraz przeprowadzonych analiz urbanistycznych.
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8.1.2. Analiza wąwozu Górki Czechowskie
Tab. 38. Analiza urbanistyczna wąwozu Górki Czechowskie od kątem stopnia realizacji ustaleń planistycznych i
cech zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (zał. 7)
Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

10E
tereny urządzeń
elektroenergetyki

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zieleni
(%)

stacja trafo

100%

0%

chodnik

ciąg pieszy
utwardzony

100%

0%

brak

nieużytek

0%

100%

50%

50%

Forma
architektoniczna

Zagospodarowanie

+

budynek w
kształcie
prostokąta

11KX
ciąg pieszy

+

12KX
ciąg pieszy

-

usługi kultu
bryła wielokątna religijnego, kościół I
z otwartym patio
klasztor parking
(dziedziniec) – nieutwardzony, plac,
ogród
dojścia I dojazdy
utwardzone

12U
tereny usług

+

13KX
ciąg pieszy

+

chodnik

teren utwardzony,
ciąg pieszy

100%

0%

14KX
ciąg pieszy

-

chodnik

ciąg pieszy
utwardzony

100%

0%

15KX
ciąg pieszy

-

chodnik

ciąg pieszy
utwardzony

100%

0%

zabudowa
wielorodzinna z
infrastrukturą
towarzyszącą,
usugami w parterze,
budynki 4, 8
kondygnacji

80%

20%

15MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

+

bryły
prostokątne,
pojedyńcze,
łączone,

16E
tereny urządzeń
elektroenergetyki

+

budynek w
kształcie
prostokąta

stacja trafo

100%

0%

16KX
ciąg pieszy

-

chodnik

ciąg pieszy
utwardzony

100%

0%

+

budynki w
kształcie
prostokątów,
wielokątów,
łączone

zabudwa
wielorodzinna z
infrastrukturą
towarzyszącą,
usugami w parterze,
budynki 4, 6,8
kondygnacji

55%

45%

17MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

+

budynki w
kształcie
prostokątów,
wielokątów,
łączone

zabudwa
wielorodzinna z
infrastrukturą
towarzyszącą,
usugami w parterze,
budynki 4, 5
kondygnacji

60%

30%

18MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

-

brak

nieużytek

0%

100%

19MW

-

brak

pola uprawne,

0%

100%

16MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej
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Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zieleni
(%)

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

brak

droga dojazdowa
do kompleksu
usługowego przy
LIDL

50%

50%

+

brak

ul. Bohaterów
Września, droga
główna dojazdowa
do węzła na
obwodnicy

100%

0%

+

budynek w rzucie
kwadratu

budynek
jednorodzinny
1 kondygnacja
+poddasze

20%

80%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

brak

parking
nieutwardzony,
drzewa, krzewy,
wąwóz,

15%

85%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

w rzucie
kwadratu I
porostokąta

budynki
jednorodzinne 1
kondygnacja,
poddasze,
pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

50%

50%

budynek w rzucie
kwadratu

budydek
jednorodzinny,
1 kondygnacja +
poddasze,
pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia

10%

90%

Forma
architektoniczna

tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

1KDD (obszar VC)
tereny dróg
dojazdowych

1KDD (obszar IIIB)
tereny dróg
dojazdowych

1KDG
droga główna

1MNW
zabudowa mieszana

1MW/U

1U (obszar IIIB)
tereny usług

1ZP
tereny zieleni
urządzonej

20MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

21MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

22MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

Zagospodarowanie

nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

-

+

-

-

-

-

-

-
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Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospodarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zieleni
(%)

śródpolne
28MN
zabudowa
jednorodzinna

29MN
zabudowa
jednorodzinna

2KDD
tereny dróg
dojazdowych

2KDZ
droga zbiorcza

2KP

2MW/U

2U tereny usług

2U (obszar IIIB)
tereny usług

+

bryły w rzucie
kwadratu i
prostokąta

zabudowa
jednorodzinna, 1,2
kondygnacje +
poddasze

30%

70%

+

bryły w rzucie
kwadratu i
prostokąta

zabudowa
jednorodzinna
zabudowa
jednorodzinna, 1,2
kondygnacje +
poddasze

30%

70%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

brak

nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

budynek w rzucie
prostokąta

Komenda policji,
parking,
teren zielony z
drzewami od strony
wąwozu

70%

30%

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

80%

20%

-

-

-

-

-

+

2ZP
tereny zieleni
urządzonej

-

brak

31KDD
tereny dróg
dojazdowych

+

brak

32KDD
tereny dróg
dojazdowych

+

brak

ul. Pergolowa

100%

0%

33KDD
tereny dróg
dojazdowych

+

brak

droga serwisowa

100%

0%

3KDD
tereny dróg

+

brak

droga dojazdowa,
utwardzona

100%

0%

ul. Kaskadowa
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Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zieleni
(%)

0%

100%

+

zabudowa
mieszkaniowa
bryły prostkątne
wielorodzina z
pojedyncze i
usługami w parterze,
łączone
obiekty 8
kondygnacji

70%

30%

+

zabudowa
mieszkaniowa
bryły prostkątne
wielorodzina z
pojedyncze i
usługami w parterze,
łączone
obiekty 8
kondygnacji

70%

30%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

0%

100%

Forma
architektoniczna

Zagospodarowanie

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

dojazdowych

3KDL
droga lokalna

3MW
terny zabudowy
wieloodzinnej

3MW,U
terny zabudowy
wieloodzinnej, tereny
zabudowy usługowej

3MW/U

-

-

3U
tereny usług

-

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

4KDD
droga dojazdowa

+

brak

droga dojazdowa,
utwardzona

70%

30%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

0%

100%

4KDL
droga zbiorcza

-

4KDZ
droga zbiorcza

-

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

4KDZ
droga zbiorcza

+

brak

droga dojazdowa,
utwardzona

70%

30%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

70%

30%

70%

30%

4KX
ciąg pieszy

-

4MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

+

zabudowa
mieszkaniowa
bryły prostkątne
wielorodzina z
pojedyncze i
usługami w parterze,
łączone
obiekty 8
kondygnacji

4MW,U

+

bryły prostkątne
pojedyncze i
łączone

zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzina z
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Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zieleni
(%)

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

50%

50%

0%

100%

Forma
architektoniczna

Zagospodarowanie

usługami w parterze,
obiekty 4
kondygnacji

4U
tereny usług

4ZP
tereny zieleni
urządzonej

5aMW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

-

-

+

zabudowa
mieszkaniowa
budynki w rzucie
wielorodzina z
prostokąta
usługami w parterze,
obiekty 5
kondygnacji

5KDD
tereny dróg
dojazdowych

-

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

5KDL
droga lokalna

+

brak

droga – ul.
Relaksowa

100%

0%

5KX
ciąg pieszy

+

brak

wjazd

100%

0%

80%

20%

0%

100%

100%

0%

50%

50%

5MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

+

zabudowa
mieszkaniowa
budynki w rzucie
wielorodzina z
prostokąta i
usługami w parterze,
kwadratu
obiekty 2,4,7
kondygnacji

5ZP
tereny zieleni
urządzonej

-

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

6E
tereny urządzeń
elektroenergrtyki

+

budynek w
kształcie
prostokąta

stacja trafo

zabudowa
mieszkaniowa
budynki w rzucie
wielorodzina z
kwadratu I
usługami w parterze,
łączonych
obiekty 4,7
prostokątów
kondygnacji,
parking podziemny

6MW
tereny zabudowy
mieszkaniowej
wieorodzinnej

+

7E
tereny urządzeń
elektroenergrtyki

+

budynek w
kształcie
prostokąta

stacja trafo

100%

0%

8E
tereny urządzeń
elektroenergrtyki

+

budynek w
kształcie
prostokąta

stacja trafo

100%

0%

8KDD

-

brak

pola uprawne,

0%

100%
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Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

tereny dróg
dojazdowych

Zagospodarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zieleni
(%)

0%

100%

nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

8U
tereny usług

-

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

9E
tereny urządzeń
elektroenergrtyki

+

budynek w
kształcie
prostokąta

stacja trafo

100%

0%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

0%

100%

9KDD
tereny dróg
dojazdowych

-

9U
tereny usług

-

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

IT1
tereny usług elektro
energetyki

+

budynek w
kształcie
prostokąta

stacja trafo

100%

0%

KX
ciąg pieszy

+

-

brak

ścieżka
nieutwardzona,
zakrzaczenia I
zadrzewienia

0%

100%

+

budynki
mieszklne w
rzucie kwadratu,
połączone ze
sobą narożnikami
spójne
architektonicznie

50%

50%

20%

80%

KXR
ciąg mieszo -jezdny

M4 (obszar IIIB)
zabudowa
jednorodzinna

zabudowa
jednorodzinna,
3 kondygnacje,
budynki
towarzyszące

M5
zabudowa
jednorodzinna
rezydencjonalna

+/-

budynki o różnej
formie
architektonicznej,

zabudowa
jednorodzinna, 1,2
kondygnacje
+poddasze
nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

SR1
tereny sportu

-

brak

nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

0%

100%

0%

100%

0%

100%

SR1/U
tereny sportu z
dopuszczeniem usług

-

brak

nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

SR2
tereny sportu

-

brak

nieużytki, tereny
zadrzewione i
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Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospodarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zieleni
(%)

zakrzaczone,
przedepty
Ub
tereny usług

UC
tereny usług
centrotwórczych
ZP
tereny zieleni
urządzonej

-

-

-

brak

nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

0%

100%

brak

nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

0%

100%

brak

nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

0%

100%

ZP
tereny zieleni
urządzonej

-

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

ZPL
tereny lasów

+

brak

teren zalesiony

0%

100%

brak

pola uprawne,
nieużytki,
zadrzewienia i
zakrzaczenia
śródpolne

0%

100%

budynki o różnej
formie
architektonicznej,

zabudowa
jednorodzinna, 1,2
kondygnacje
+poddasze
nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

20%

80%

budynki o różnej
formie
architektonicznej,

zabudowa
jednorodzinna, 1,2
kondygnacje
+poddasze
nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

20%

80%

budynki o różnej
formie
architektonicznej,

zabudowa
jednorodzinna, 1,2
kondygnacje
+poddasze
nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

20%

80%

budynki o różnej
formie
architektonicznej,

zabudowa
jednorodzinna, 1,2
kondygnacje
+poddasze
nieużytki, tereny
zadrzewione i
zakrzaczone,
przedepty

20%

80%

ZR
tereny rezerwatów

M5
zabudowa
jednorodzinna
rezydencjonalna

M5
zabudowa
jednorodzinna
rezydencjonalna

M5
zabudowa
jednorodzinna
rezydencjonalna

M5 zabudowa
jednorodzinna
rezydencjonalna

-

+

+

+

+
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Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

KX
ciąg pieszy

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zieleni
(%)

brak

0%

100%

brak

brak zabudowy
zadrzewienia
zakrzaczenia, łąki,
drogi nieutwardzone

0%

100%

+

budynek w kształcie
prostokąta

stacja trafo

100%

Forma
architektoniczna

Zagospodarowanie

-

brak

SR2
tereny sportu

-

IT1
tereny urządzeń
elektroenergetyki

+

Ryc.105. Realizacja ustaleń planistycznych w poszczególnych obszarach planistycznych wąwozu Czechowskie.
Znak „+” oznacza inwestycje zrealizowane, znak „–” inwestycje niezrealizowane
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Ryc. 106. Ilość poszczególnych obszarów funkcyjnych w obrębie wąwozu Górki Czechowskie

8.1.3. Analiza wąwozu Lipnik
Tab. 39. Analiza urbanistyczna wąwozu Lipnik pod kątem stopnia realizacji ustaleń planistycznych i cech
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (zał. 8)
Nr na
mapie
(Zał.8)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

1

R2 (M2) - tereny
rezerwy terenowej pod
funkcje zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej,

2

R3 (M2-ZP) – tereny
rezerwy terenowej pod
funkcje zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny
zieleni urządzonej

3

KDG-P
tereny dróg –
droga powiatowa

4

R2 (UP-ZP)
tereny rezerwy
terenowej pod funkcje
usług publicznych j,
tereny zieleni
urządzonej

5

ZŁ (ZP) tereny zieleni
łęgowej z
dopuszczeniem zieleni
urządzonej

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospodarowanie

Wykorzystanie Wykorzystanie
terenu pod
terenu pod różne
różne formy
formy zieleni
zabudowy (%)
(%)

-

zabudowa
różnorodne
jednorodzinna 1,2
formy
kondygnacje,
architektoniczne,
poddasze
z przewagą brył w
pola uprawne,
rzucie prostokąta
zadrzewienia
lub kwadratu
śródpolne, sady, łąki,
drogi nieutwardzone

0%

100%

-

zabudowa
różnorodne
jednorodzinna 1,2
formy
kondygnacje,
architektoniczne,
poddasze
z przewagą brył w
pola uprawne,
rzucie prostokąta
zadrzewienia
lub kwadratu
śródpolne, sady, łąki,
drogi nieutwardzone

0%

100%

-

Budynki w formie
kwadratu lub
prostokąta

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje

70%

30%

Brak zabudowy

pola uprawne,
zadrzewienia
śródpolne, sady, łąki,
drogi nieutwardzone

0%

100%

Brak zabudowy

zalesienia, pola
uprawne,
zadrzewienia
śródpolne, łąki,
drogi nieutwardzone

0%

100%

-

+
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Nr na
mapie
(Zał.8)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie terenu)

6

R1 (M2-ZP)
tereny rezerwy
terenowej pod funkcje
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny
zieleni urządzonej

7

M6
tereny zabudowy
podmiejskiej

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospodarowanie

Wykorzystanie Wykorzystanie
terenu pod
terenu pod różne
różne formy
formy zieleni
zabudowy (%)
(%)

-

brak zabudowy

pola uprawne,
zadrzewienia
śródpolne, sady, łąki,
drogi nieutwardzone

+

dwa budynki w
rzucie prosokąta,
dach
dwuspadowy

zabudowa
jednorodzinna,
1 kondygnacja, pola
uprawne, nieużytki,
zadrzewienia I
zkrzaczenia

20%

80%

budynek usługowy,
plac manewrowy ,
teren nieurządzony,
drzewa I krzewy

35%

65%

0%

100%

8

Ub – tereny usług

+

obiekty
budowlane w
rzucie prosokąta,
kwadratu, dach
dwuspadowy

9

R1 (M2-ZP)
tereny rezerwy
terenowej pod funkcje
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny
zieleni urządzonej

-

Brak zabudowy

pola uprawne,
zadrzewienia
śródpolne, sady, łąki,
drogi nieutwardzone

0%

100%

10

R1 (KDG)
rezerwy terenowej pod
funkcje zabudowy drogę
dojazdową - główną

-

Brak zabudowy

pola uprawne,
zadrzewienia
śródpolne, sady, łąki,
drogi nieutwardzone

0%

100%

-

Brak zabudowy

pola uprawne,
zadrzewienia
śródpolne, sady, łąki,
drogi nieutwardzone

0%

100%

-

brak zabudowy

droga nieutwardzona

0%

10%

11

12

R1 (M2-ZP)
tereny rezerwy
terenowej pod funkcje
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej, tereny
zieleni urządzonej
KDD-G tereny dróg
dojazdowych
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Ryc.107. Realizacja ustaleń planistycznych w poszczególnych obszarach planistycznych wąwozu Lipnik. Znak
„+” oznacza inwestycje zrealizowane, znak „–” inwestycje niezrealizowane

Ryc.108. Ilość poszczególnych obszarów funkcyjnych w obrębie wąwozu Lipnik

8.1.4. Analiza wąwozu Zimne Doły
Tab. 40. Analiza urbanistyczna wąwozu Zimne Doły od kątem stopnia realizacji ustaleń planistycznych i cech
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (zał. 9)

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

1
2

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zbudowy

100%

brak mpzp
ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

230 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje

70%

30%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy,
droga utwardzona

50%

dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

3

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w formie
kwadratu lub
prostokąta

4

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

5

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

+

6

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

7

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

8

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

9

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Budynki w formie
wielokątów

zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 3
kondygnacje +
poddasze

60%

40%

10

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

11

AG – tereny
aktywności
gospodarczej
obejmujące obszary
zgrupowań
przemysłowoskładowych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

12

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
droga utwardzona droga utwardzona
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego
13

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

14

AG – tereny
aktywności
gospodarczej
obejmujące obszary
zgrupowań
przemysłowoskładowych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

15

IT 1 – stacje
transformatorowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

16

AG – tereny
aktywności
gospodarczej
obejmujące obszary
zgrupowań
przemysłowoskładowych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

17

KX 1 – tereny
komunikacji pieszojezdnej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

18

KDG – tereny dróg
publicznych: ulice
główne

-

Budynku w formie
kwadratu

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 3
kondygnacje,
zieleń
nieurządzona

2%

98%

19

AG – tereny
aktywności
gospodarczej
obejmujące obszary
zgrupowań
przemysłowoskładowych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

20

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

21

IT 1 – stacje
transformatorowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

22

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

-

Teren budowy

Teren budowy

Teren budowy

Teren budowy

23

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Tereny wód
otwartych

24

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i

-

Teren budowy

Teren budowy

Teren budowy

Teren budowy
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

10%

90%

10%

90%

Forma
architektoniczna

obniżeń dolinnych

25

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

26

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynku w formie
prostokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

27

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

28

AG/M4 – tereny
aktywności
gospodarczej na
działkach
wydzielonych z
dopuszczeniem
funkcji mieszkniowej

-

Budynki w formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja

2%

98%

29

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

-

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
droga utwardzona droga utwardzona

Brak zabudowy,
droga utwardzona

50%

30

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

31

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w formie
prostokąta lub
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja lub 2
kondygnacje

15%

85%

32

KX 1 – tereny
komunikacji pieszojezdnej

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

30%

33

IT 1 – stacje
transformatorowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

34

AG – tereny
aktywności
gospodarczej
obejmujące obszary
zgrupowań
przemysłowoskładowych

-

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych,
budynek
przemysłowy

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja,
budynek
przemysłowy 1 kondygnacja

30%

70%

35

IT3/AG – tereny
innych urządzeń

-

Zbudowa
charakterystyczna

Zbudowa
charakterystyczna

10%

90%

+
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

technicznych obsługi
miasta (główne
punkty zasilające)

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

na ogródków
działkowych

na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

+

Budynki w formie
prostokąta lub
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja lub 2
kondygnacje

15%

85%

20%

36

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

37

AG/M4 – tereny
aktywności
gospodarczej na
działkach
wydzielonych z
dopuszczeniem
funkcji mieszkniowej

38

Ub – tereny usług
komercyjnych bez
możliwości realizacji
dużych obiektów
handlowych /domy
towarowe, pasaże
handlowe,
koncentracje funkcji
handlowo-usługowej

+

Budynek w formie
wielokąta

Zbudowa
usługowa - 1
kondygnacja

50% powierzchnia
budynku
30% powierzchnia
parkingów

39

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

40

KX 1 – tereny
komunikacji pieszojezdnej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

41

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

42

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

+

Budynki w formie
prostokąta lub
wielokątów,
zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje,
zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

10%

90%

43

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

44

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%
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Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy,
ulica lokalna

Brak zabudowy,
ulica lokalna 70%

5%

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
15%

85%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje lub 1
kondygnacja +
poddasze

20%

80%

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

5%

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

10%

90%

+

Brak zabudowy,
utwardzona
ścieżka

Brak zabudowy,
utwardzona
ścieżka

Brak zabudowy,
utwardzona
ścieżka 100%

0%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje

10%

90%

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

35%

65%

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy,
ścieżka

Brak zabudowy,
ścieżka

Brak zabudowy,
ścieżka

100%

KX – tereny
komunikacji pieszej

+

Brak zabudowy,
utwardzona
ścieżka

Brak zabudowy,
utwardzona
ścieżka

Brak zabudowy,
utwardzona
ścieżka 60%

40%

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

45

KDL – tereny dróg
publicznych: ulice
lokalne

+

46

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

47

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

48

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

49

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

50

KX – tereny
komunikacji pieszej

51

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

52

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

53

54

+

Forma
architektoniczna

Brak zabudowy,
ulica lokalna

Budynki w formie
kwadratów lub
wielokątów,

Budynki w formie
wielokątów
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

55

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

35%

65%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

20%

80%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Budynki w formie
wielokątów

56

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w formie
wielokątów

57

Ua – tereny usług
komercyjnych z
dopuszczeniem
funkcji
mieszkaniowej

-

Brak zabudowy

58

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

59

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

60

W – tereny wód
otwartych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

61

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
(parki, skwery,
zieleńce)

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

62

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
(parki, skwery,
zieleńce)

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

63

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

+

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

10%

90%

64

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Tereny wód
otwartych

65

KDL – tereny dróg
publicznych: ulice
lokalne

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

66

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z

+

Budynki w formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

30%

70%

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
15%

85%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy
67

KDZ – tereny dróg
publicznych: ulice
zbiorcze

+

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza
100%

0%

68

KDG – tereny dróg
publicznych: ulice
główne

+

Brak zabudowy,
ulica główna

Brak zabudowy,
ulica główna

Brak zabudowy,
ulica główna 70%

30%

69

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

-

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych,
droga w trakcie
budowy

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

40%

60%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

15%

85%

70

brak mpzp

71

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w formie
wielokątów

72

KX 1 – tereny
komunikacji pieszojezdnej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

73

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
jezdnia asfaltowa
z chodnikiem dla
pieszych

Brak zabudowy,
jezdnia asfaltowa z
chodnikiem dla
pieszych

Brak zabudowy,
jezdnia asfaltowa
z chodnikiem dla
pieszych 100%

0%

74

AG/M4 – tereny
aktywności
gospodarczej na
działkach
wydzielonych z
dopuszczeniem
funkcji
mieszkaniowej

+

Budynki w formie
prostokąta lub
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

75

IT 1 – stacje
transformatorowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

76

Ub – tereny usług
komercyjnych bez
mozliwości realizacji
duzych obiektów
handlowych /domy
towarowe, pasaże
handlowe,
koncentracje funkcji
handlowo-usługowej

0

Brak zabudowy,
teren w budowie

Brak zabudowy,
teren w budowie

Brak zabudowy,
teren w budowie
100%

0%

77

AG/M4 – tereny
aktywności

+

Budynki w formie
prostokąta lub

Zabudowa
mieszkaniowa

5%

95%

237 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

gospodarczej na
działkach
wydzielonych z
dopuszczeniem
funkcji
mieszkaniowej

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

wielokątów +
tereny aktywności
gospodarczej

jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze, 2
kondygnacja +
poddasze

-

Brak zabudowy,
teren budowy
oraz aktywności
gospodarczej

Brak zabudowy,
teren budowy oraz
aktywności
gospodarczej

Brak zabudowy,
teren budowy
oraz aktywności
gospodarczej
100%

0%

-

Brak zabudowy,
teren budowy
oraz aktywności
gospodarczej

Brak zabudowy,
teren budowy oraz
aktywności
gospodarczej

Brak zabudowy,
teren budowy
oraz aktywności
gospodarczej
100%

0%

-

Brak zabudowy,
teren budowy
oraz aktywności
gospodarczej

Brak zabudowy,
teren budowy oraz
aktywności
gospodarczej

Brak zabudowy,
teren budowy
oraz aktywności
gospodarczej
100%

0%

Brak zabudowy,
teren budowy oraz
aktywności
gospodarczej

Brak zabudowy,
teren budowy
oraz aktywności
gospodarczej
100%

0%

78

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

79

AG/M4 – tereny
aktywności
gospodarczej na
działkach
wydzielonych z
dopuszczeniem
funkcji
mieszkaniowej

80

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

81

AG/M4 – tereny
aktywności
gospodarczej na
działkach
wydzielonych z
dopuszczeniem
funkcji
mieszkaniowej

-

Brak zabudowy,
teren budowy
oraz aktywności
gospodarczej

82

KDZ – tereny dróg
publicznych: ulice
zbiorcze

+

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza 60%

40%

83

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

+

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

10%

90%

84

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

15%

85%

85

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

86

IT 1 – stacje
transformatorowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy,
teren utwardzony
100%

0%

87

M4 – tereny

+

Budynki w formie

Zabudowa

10%

90%

Budynki w formie
prostokąta i
kwadratu
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

prostokąta i
kwadratu

mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

88

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

89

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

90

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

91

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Na terenie
występują
usługi

Budynki w formie
prostokąta i
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

20%

80%

92

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Budynki w formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

93

1MN1(U) - tereny
zabudowy
mieszkaniowej z
dopuszczeniem usług

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

94

2KDD - tereny dróg
publicznych – ulica
dojazdowa

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

95

2MN1(U) - tereny
zabudowy
mieszkaniowej z
dopuszczeniem usług

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%
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Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

20%

80%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze, 3
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

80%

20%

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
95%

5%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacja +
poddasze,

50%

50%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

96

1E - tereny
infrastruktury
technicznej –
elektroenergetyka

97

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

98

AG/M4 – tereny
aktywności
gospodarczej na
działkach
wydzielonych z
dopuszczeniem
funkcji
mieszkaniowej

99

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

100

M3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
mieszanej (wielo- i
jednorodzinnej)

101

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

102

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

103

ZP – tereny miejskiej
Tereny
zieleni publicznej
zieleni
(parki, skwery,
nieurządzone
zieleńce)
j

104

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla

Forma
architektoniczna

-

+

+

-

+

+

Budynki w formie
prostokątów

Budynki w formie
kwadratów i
wielokątów

Budynki w formie
kwadratów
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

otoczenia
105

UP – tereny usług
publicznych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

106

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

107

UP – tereny usług
publicznych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

108

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla
otoczenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

109

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla
otoczenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

110

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla
otoczenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

111

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy,
teren wód
otwartych 100%

0%

112

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

+

Budynek w formie
wielokąta

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

30%

70%

113

W – tereny wód
otwartych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

2%

98%

114

ZP – tereny miejskiej
Tereny
Zbudowa
zieleni publicznej
zieleni
charakterystyczna
(parki, skwery,
nieurządzone
na ogródków
zieleńce)
j + ogródków
działkowych
działkowych

115

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

116

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +

30%

70%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego
117

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

poddasze

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

118

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej,
budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów i
prostokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

30%

70%

119

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

120

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej,
budynki
wolnostojące w
kształcie
kwadratów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna –
2 kondygnacje +
poddasze

30%

70%

121

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla
otoczenia

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

122

KX – tereny
komunikacji pieszej

Brak zabudowy,
teren utwardzony

Brak zabudowy,
teren utwardzony

Brak zabudowy,
teren utwardzony
70%

30%

123

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
(parki, skwery,
zieleńce)

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

20%

80%

124

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna –
1 kondygnacja +
poddasze,

20%

80%

125

M4 – tereny
zabudowy

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

+

-
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego
126

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

127

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla
otoczenia

+

Chodnik dla
pieszych

Chodnik dla
pieszych

Chodnik dla
pieszych 20%

80%

128

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

129

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynek w formie
wielokąta

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze,

10%

90%

130

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla
otoczenia

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

131

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

10%

90%

132

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja,
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

10%

20%

133

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

10%

90%

+

-

-

-

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych,
budynek w formie
wielokąta

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych
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Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

Chodnik dla
pieszych

Chodnik dla
pieszych

Chodnik dla
pieszych 20%

80%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

20%

80%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Brak zabudowy,
ulica lokalna

Brak zabudowy,
ulica lokalna

Brak zabudowy,
ulica lokalna 100%

0%

KDL – tereny dróg
publicznych: ulice
lokalne

+

Brak zabudowy,
ulica lokalna

Brak zabudowy,
ulica lokalna

Brak zabudowy,
ulica lokalna 100%

0%

142

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje

40%

60%

143

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

+

Droga asfaltowa

Droga asfaltowa

Droga asfaltowa
80%

20%

144

M4/1 – tereny
zabudowy

+

Budynki w formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa

30%

70%

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

134

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

135

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla
otoczenia

136

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

137

W – tereny wód
otwartych

138

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

139

IT 1 – stacje
transformatorowe

140

KDL – tereny dróg
publicznych: ulice
lokalne

141

Forma
architektoniczna

+

+

-

+

+

-

Budynki w formie
wielokątów
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, przy
całkowitej wysokości
budynku 9.0m
mierzonej od
poziomu terenu do
poziomu kalenicy

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze, 2
kondygnacje

145

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

146

KX – tereny
komunikacji pieszej

+

Tereny
komunikacji
pieszej

Tereny
komunikacji
pieszej

Tereny
komunikacji
pieszej 100%

0%

147

M4/1 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, przy
całkowitej wysokości
budynku 9.0m
mierzonej od
poziomu terenu do
poziomu kalenicy

+

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

20%

80%

148

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
100%

0%

149

SR 2 – tereny
sportoworekreacyjne z
możliwością
realizacji terenowych
urządzeń sportoworekreacyjnych

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

150

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

+

Budynki w formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

151

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej

Tereny

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Budynki w formie
wielokątów

Brak zabudowy
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)
(parki, skwery,
zieleńce)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

5%

95%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Forma
architektoniczna

zieleni
nieurządzone
j

152

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

153

ZP – tereny miejskiej
Tereny
zieleni publicznej
zieleni
(parki, skwery,
nieurządzone
zieleńce)
j

+

Budynki w formie
wielokątów

154

UP – tereny usług
publicznych

-

155

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

156

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

157

Ub – tereny usług
komercyjnych bez
mozliwości realizacji
duzych obiektów
handlowych /domy
towarowe, pasaże
handlowe,
koncentracje funkcji
handlowo-usługowej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

158

Ub – tereny usług
komercyjnych bez
mozliwości realizacji
duzych obiektów
handlowych /domy
towarowe, pasaże
handlowe,
koncentracje funkcji
handlowo-usługowej

+

Budynek w formie
prostokąta

Zabudowa
usługowa – 2
kondygnacje

30%

70%

159

KDL – tereny dróg
publicznych: ulice
lokalne

+

Brak zabudowy,
ulica lokalna

Brak zabudowy,
ulica lokalna

Brak zabudowy,
ulica lokalna 80%

20%

160

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej,
budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze, 1
kondygnacja +
poddasze

20%

80%

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
30%

70%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

użytkowego

+

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
ulica dojazdowa ulica dojazdowa (w ulica dojazdowa
(w połowie droga
połowie droga
(w połowie droga
utwardzona)
utwardzona)
utwardzona) 80%

20%

162

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze, 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

163

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

164

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Ulica dojazdowa

90%

10%

165

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Ulica dojazdowa

90%

10%

166

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Ulica dojazdowa

90%

10%

167

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Ulica dojazdowa

100%

0%

168

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze, 1
kondygnacja +
poddasze

5%

95%

169

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

170

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze, 1
kondygnacja +
poddasze

5%

95%

171

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

90%

10%

172

KX – tereny

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

161

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze, 1
kondygnacja +
poddasze

5%

95%

komunikacji pieszej

173

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

174

KX – tereny
komunikacji pieszej

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

175

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje

40%

60%

176

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

177

KDL – tereny dróg
publicznych: ulice
lokalne

+

178

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

179

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%
Brak zabudowy,
ulica lokalna

Brak zabudowy,
ulica lokalna

90%

80%

10%

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%

80%

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

180

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

181

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1

20%

80%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

182

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

183

Forma
architektoniczna

wielokątów

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

kondygnacja +
poddasze

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej,
budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna –
1 kondygnacja +
poddasze

20%

80%

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
100%

0%

184

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
100%

0%

185

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
90%

10%

186

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze

10%

90%

187

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
90%

10%

188

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

189

Tereny
zieleni
ZP – tereny miejskiej
nieurządzone
zieleni publicznej
j, jedynie
(parki, skwery,
mały obszar
zieleńce)
wydzielony
na plac
zabaw

190

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

191

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%
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Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych 100%

0%

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze, 1
kondygnacja +
poddasze

5%

95%

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje +
poddasze, 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

KX – tereny
komunikacji pieszej

+

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych 80%

20%

197

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

198

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

199

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje, 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

200

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

201

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

202

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,
2 kondygnacje

10%

90%

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

192

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
(parki, skwery,
zieleńce)

193

KX – tereny
komunikacji pieszej

194

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

195

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

196

Forma
architektoniczna

+

+

+

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%

80%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy
203

KX – tereny
komunikacji pieszej

+

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych 20%

80%

204

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

205

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,
2 kondygnacje

10%

90%

206

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
95%

5%

207

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Budynki w
zabudowie
szeregowej,
budynek
wolnostojący w
kształcie wielokąta

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna –
1 kondygnacja +
poddasze, 2
kondygnacje,
3 kondygnacje

35%

65%

208

KX – tereny
komunikacji pieszej

+

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych

Brak zabudowy,
ścieżka dla
pieszych 80%

20%

209

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
95%

5%

210

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

35%

65%

211

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

Zabudowa
Budynki w
mieszkaniowa
zabudowie
jednorodzinna – 1
szeregowej,
kondygnacja +
budynek
poddasze, 2
wolnostojący w
kondygnacje,
kształcie wielokąta
3 kondygnacje

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
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Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze, 2
kondygnacje,
2 kondygnacje +
poddasze

20%

80%

Brak zabudowy,
utwardzona droga
70

30%

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

+

Budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,
2 kondygnacje

10%

90%

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

218

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

219

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

-

220

U – tereny usług
komercyjnych

+

Budynek usługowy
Budynek usługowy
w formie
– 2 kondygnacje
prostokąta

221

KS 2 – tereny
urządzeń
komunikacji miejskiej

+

Pętla autobusowa

222

ZP – tereny miejskiej
Tereny
zieleni publicznej
zieleni
(parki, skwery,
nieurządzone
zieleńce)
j,

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Forma
architektoniczna

212

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

213

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

214

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

215

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

216

M4/n – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

217

Budynki w
zabudowie
szeregowej,
budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
utwardzona droga utwardzona droga

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%
Brak zabudowy

Brak zabudowy

80%

Brak zabudowy

100%

20%

80%

Pętla autobusowa

Pętla autobusowa
60%

40%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

223

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

224

M4/n – tereny
zabudowy

+

Budynki
wolnostojące w

Zabudowa
mieszkaniowa

30%

70%

252 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego, z
zakazem zwiększania
intensywności
zabudowy

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

kształcie
wielokątów

jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze, 1
kondygnacja

+

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy,
ulica zbiorcza 95%

5%

10%

90%

225

KDZ – tereny dróg
publicznych: ulice
zbiorcze

226

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki w
zabudowie
szeregowej

227

AG/Ua – tereny
aktywności
gospodarczej na
działkach
wtdzielonych z
dopuszczeniem
terenów usług
komercyjnych z
dopuszczeniem
funkcji
mieszkaniowej

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy,
tereny składowisk
70%

30%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

5%

95%

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

10%

90%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy,
utwardzona droga
70%

30%

10%

80%

228

ZP – tereny miejskiej
Tereny
zieleni publicznej
zieleni
(parki, skwery,
nieurządzone
zieleńce)
j,

229

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

230

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

+

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

231

2MN - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

-

Brak zabudowy

232

1KX1 - tereny
wydzielonych ciągów
pieszo–jezdnych

+

233

M4 – tereny

+

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
utwardzona droga utwardzona droga
Budynki

Zabudowa
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

wolnostojące w
mieszkaniowa
formie kwadratów jednorodzinna – 1
i wielokątów
kondygnacja +
poddasze

234

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

235

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
60%

40%

236

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
(parki, skwery,
zieleńce)

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

237

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie kwadratów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 2
kondygnacje

5%

95%

238

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
(parki, skwery,
zieleńce)

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

239

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

+

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

5%

95%

240

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

241

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

242

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

243

IT6 – tereny
urządzeń
odprowadzania i
oczyszczania ścieków
deszczowych

Budynek
wolnostojący w
formie wielokąta

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja

5%

95%

244

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na

Budynki w formie
wielokątów,
prostokatów i
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +

3%

97%

-

+
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

10%

90%

poddasze

245

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

246

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy,
ścieżka z płyt
betonowych 50 %

50%

247

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

248

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

249

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

250

KX 1 – tereny
komunikacji pieszojezdnej

+

Brak zabudowy,
utwardzona droga
70%

30%

251

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

252

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

253

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Tereny urządzeń
odprowadzania i
oczyszczania
ścieków
deszczowych,
budynki
wolnostojące w
formie kwadrató i
prostokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

20%

80%

254

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
100%

0%

255

M4 – tereny
zabudowy

+

Budynki w
zabudowie

Zabudowa
mieszkaniowa

20%

80%

Zabudowa
mieszkaniowa
Budynki
jednorodzinna – 1
wolnostojące w
kondygnacja +
formie wielokątów
poddasze

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
utwardzona droga utwardzona droga
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Forma
architektoniczna

szeregowej,
budynki
wolnostojące w
kształcie
wielokątów

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze, 2
kondygnacje

256

KX1/L – tereny
komunikacji pieszojezdnej towarzyszące
pasom technicznego
uzbrojenia

+

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
utwardzona droga utwardzona droga

Brak zabudowy,
utwardzona droga
50%

50%

257

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
10%

90%

258

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

259

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

260

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

261

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

262

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

263

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Budynki
wolnostojące w
formie wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna –
1 kondygnacja +
poddasze,
2 kondygnacje +
poddasze

5%

95%

264

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

265

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

266

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Brak zabudowy

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy,
utwardzona droga
70%

30%

Brak zabudowy

100%

dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

267

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

268

KX 1 – tereny
komunikacji pieszojezdnej

Teren
prywatny

269

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

270

KX1/L – tereny
komunikacji pieszojezdnej towarzyszące
pasom technicznego
uzbrojenia

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

271

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

272

IT6 – tereny
urządzeń
odprowadzania i
oczyszczania ścieków
deszczowych

Brak zabudowy

Brak zabudowy

273

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

274

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Budynek
gospodarczy

Budynek
gospodarczy – 1
kondygnacja

Budynek
gospodarczy – 1
kondygnacja
5%

95%

275

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

276

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

10%

90%

277

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

100%

-

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
utwardzona droga utwardzona droga

Zabudowa
Budynki w
mieszkaniowa
zabudowie
jednorodzinna – 1
szeregowej,
kondygnacja +
budynki
poddasze, 2
wolnostojące w
kondygnacje, 2
formie wielokątów
kondygnacje +
i kwadartów
poddasze,

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

100%

100%
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Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

5%

95%

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
utwardzana

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
utwardzana 80%

20%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Zabudowa
mieszkaniowa
Budynki
jednorodzinna – 1
wolnostojące w
kondygnacja +
formie wielokątów
poddasze, 2
kondygnacje

10%

90%

KX 1 – tereny
komunikacji pieszojezdnej

+

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
utwardzona droga utwardzona droga

Brak zabudowy,
utwardzona droga
80%

20%

285

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

286

W – tereny wód
otwartych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

287

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

288

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

289

KXL – pasy

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

278

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

279

W – tereny wód
otwartych

280

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

281

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
utwardzana

282

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Brak zabudowy

283

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

284

Forma
architektoniczna

+

+

+

Zabudowa
Budynki
mieszkaniowa
wolnostojące w
jednorodzinna – 1
formie wielokątów
kondygnacja +
poddasze
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

5%

95%

techniczne
uzbrojenia

290

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

291

KX1/L – tereny
komunikacji pieszojezdnej towarzyszące
pasom technicznego
uzbrojenia

292

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

293

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

294

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

295

IT 1 – stacje
transformatorowe

-

296

M4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 2
kondygnacje z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

297

ZI – tereny zieleni
stref ochronnych i
pasów izolacyjnych
od obiektów
uciążliwych dla
otoczenia

298

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

-

Zabudowa
mieszkaniowa
Budynki
jednorodzinna – 1
wolnostojące w
kondygnacja +
formie wielokątów
poddasze,
2 kondygnacje

-

Brak zabudowy,
droga asfaltowa

Brak zabudowy,
droga asfaltowa

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
droga asfaltowa
100%

0%

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
70%

30%

10%

90%

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

-

Budynki
wolnostojące w
formie wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
3 kondygnacje

5%

95%

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

5%

95%

Zabudowa
mieszkaniowa
Budynki
jednorodzinna – 1
wolnostojące w
kondygnacja +
formie wielokątów
poddasze,
2 kondygnacje
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Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

301

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

302

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

303

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

10%

90%

304

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

305

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

306

Ub – tereny usług
komercyjnych bez
możliwości realizacji
dużych obiektów
handlowych /domy
towarowe, pasaże
handlowe,
koncentracje funkcji
handlowo-usługowej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

307

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

5%

95%

308

KX/R – ścieżki
rowerowe

(ruch

Brak zabudowy,
ulica droga

20%

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

299

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

300

Forma
architektoniczna

+

W – tereny wód
otwartych

Zabudowa
Budynki
mieszkaniowa
wolnostojące w
jednorodzinna – 1
formie kwadratów
kondygnacja +
, prostokątów i
poddasze,
wielokątów
2 kondygnacje

Budynki
Zabudowa
wolnostojące w
mieszkaniowa
formie kwadratów jednorodzinna – 1
, prostokątów i
kondygnacja +
wielokątów
poddasze,

Brak zabudowy,
droga asfaltowa

Brak zabudowy,
droga asfaltowa
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

towarzyszące
komunikacji pieszej

samochodow
y)

309

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

310

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

311

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

312

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

313

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

+

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

asfaltowa 80%

Budynki
Zabudowa
wolnostojące w
mieszkaniowa
formie kwadratów jednorodzinna – 1
, prostokątów i
kondygnacja +
wielokątów
poddasze

5%

95%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
utwardzona

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
utwardzona

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
utwardzona 80%

20%

314

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

5%

95%

315

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

316

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

317

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

318

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o

5%

95%

+

-

-

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%

Budynki
Zabudowa
wolnostojące w
mieszkaniowa
formie kwadratów jednorodzinna – 1
, prostokątów i
kondygnacja +
wielokątów
poddasze,

80%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

319

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

320

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

2 kondygnacje

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

10%

90%

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

321

KX/R – ścieżki
rowerowe
towarzyszące
komunikacji pieszej

(ruch
samochodow
y)

Brak zabudowy,
droga asfaltowa

Brak zabudowy,
droga asfaltowa

Brak zabudowy,
ulica droga
asfaltowa 80%

20%

322

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

323

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
zieleń
(parki, skwery,
nieurządzona
zieleńce)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

324

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

10%

90%

325

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

+

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

10%

90%

326

R4 – tereny
pracowniczych
ogrodów
działkowych

+

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych

Zbudowa
charakterystyczna
na ogródków
działkowych 1 kondygnacja

5%

95%

327

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

328

KX/R – ścieżki
rowerowe
towarzyszące

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

-
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

2%

98%

komunikacji pieszej

329

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

330

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

331

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

10%

90%

332

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

333

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

334

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

335

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

336

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

337

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

338

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
zieleń
(parki, skwery,
nieurządzona
zieleńce)

339

M4a – tereny
zabudowy

+

+

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%

80%

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

10%

90%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Budynki
wolnostojące w

Zabudowa
mieszkaniowa

10%

90%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Forma
architektoniczna

formie
wielokątów

340

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

341

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

342

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

343

KX/R – ścieżki
rowerowe
towarzyszące
komunikacji pieszej

344

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

345

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
prostokątów i
wielokątów

346

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące

+

Brak zabudowy

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

10%

90%

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

10%

90%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Budynki
wolnostojące w
formie
prostokątów i
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze

5%

95%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

10%

90%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

-

-
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy,
droga utwardzona
80%

20%

Forma
architektoniczna

dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych
347

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

348

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

349

KX 1/R – ścieżki
rowerowe
towarzyszące
komunikacji pieszojezdnej

+

350

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
droga utwardzona droga utwardzona

-

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,
2 kondygnacje

5%

95%

351

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
prostokątów i
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

15%

85%

352

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

Znaczna
część nie
zrealizowana

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
50%

50%

353

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

354

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
prostokątów i
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

30%

70%

355

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

356

KXL – pasy
techniczne

-

+

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%
Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

80%

100%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Forma
architektoniczna

uzbrojenia

357

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
zieleń
(parki, skwery,
nieurządzona
zieleńce)

358

KDL – tereny dróg
publicznych: ulice
lokalne

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

359

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

360

KX/R – ścieżki
rowerowe
towarzyszące
komunikacji pieszej

Brak zabudowy,
droga utwardzona
80%

20%

361

KX – tereny
komunikacji pieszej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

362

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

363

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
80%

20%

364

ZŁ – tereny zieleni
łęgowej obejmujące
dna dolin rzecznych i
obniżeń dolinnych

+

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

365

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów,
budynki w
zabudowie
szeregowej

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,
2 kondygnacje

2%

98%

366

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
90%

10%

367

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

5%

95%

368

M4a – tereny

+

10%

90%

(ruch
Brak zabudowy,
Brak zabudowy,
samochodow
droga utwardzona droga utwardzona
y)

Zabudowa
mieszkaniowa
Budynki
jednorodzinna – 1
wolnostojące w
kondygnacja +
formie wielokątów
poddasze,
2 kondygnacje

Budynki

Zabudowa

266 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
90%

10%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
90%

10%

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze’
2 kondygnacje

15%

85%

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Forma
architektoniczna

Zagospoarowanie

wolnostojące w
formie
prostokątów i
wielokątów

mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

369

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

370

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

371

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

372

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

373

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Budynki
wolnostojące w
formie
prostokątów i
wielokątów,
budynki w
zabudowie
szeregowej

374

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Na tym
terenie
występuja
również
usługi

Budynki
wolnostojące w
formie
prostokątów i
wielokątów,
budynki w
zabudowie
szeregowej

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,
2 kondygnacje

15%

85%

375

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

376

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +

20%

80%

+

-

+
tylko sieć
elektroenerg
etyczna
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

Forma
architektoniczna

maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

poddasze,

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%

377

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

378

Ub – tereny usług
komercyjnych bez
możliwości realizacji
dużych obiektów
handlowych /domy
towarowe, pasaże
handlowe,
koncentracje funkcji
handlowo-usługowej

-

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

379

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
90%

10%

380

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
90%

10%

381

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

5%

95%

382

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

30%

70%

383

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

+

Budynki
wolnostojące w
formie
kwadratów,
prostokątów i
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

5%

95%

384

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej

+

Budynki
wolnostojące w
formie

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1

10%

90%

80%
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Nr na
mapie
(Zał.9)

Obszar planistyczny
(przeznaczenie
terenu)

Stan
realizacji
ustaleń
mpzp

jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Forma
architektoniczna

wielokątów

385

IT 1 – stacje
transformatorowe

+

386

KDD – tereny dróg
publicznych: ulice
dojazdowe

+

387

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

388

KX 1/R – ścieżki
rowerowe
towarzyszące
komunikacji pieszojezdnej

Zagospoarowanie

Wykorzystanie
terenu pod różne
formy zabudowy
(%)

Wykorzystanie
terenu pod
różne formy
zieleni
(%)

kondygnacja +
poddasze,

Stacja
Stacja
Stacja
transformatorowa
transformatorowa transformatorowa
20%

80%

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa

Brak zabudowy,
ulica dojazdowa
90%

10%

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

Brak zabudowy,
droga asfaltowa

Brak zabudowy,
droga asfaltowa

Brak zabudowy,
droga asfaltowa
80%

20%

389

ZP – tereny miejskiej
zieleni publicznej
zieleń
(parki, skwery,
nieurządzona
zieleńce)

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

390

M4b – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej na
zboczach dolin o
maksymalnej
wysokości budynków
1 kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

391

KXL – pasy
techniczne
uzbrojenia

Brak zabudowy

Brak zabudowy

Brak zabudowy

100%

392

M4a – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej o
maksymalnej
wysokości budynku 1
kondygnacja z
możliwością
realizacji poddasza
użytkowego

Budynki
wolnostojące w
formie
prostokątó i
wielokątów

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna – 1
kondygnacja +
poddasze,

10%

90%

+

+

-

+

+
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Ryc. 109. Realizacja ustaleń planistycznych w poszczególnych obszarach planistycznych wąwozu Zimne Doły.
Znak „+” oznacza inwestycje zrealizowane, znak „–” inwestycje niezrealizowane

Ryc. 110. Ilość poszczególnych obszarów funkcyjnych w obrębie wąwozu Zimne Doły

8.1.5. Wnioski z analiz urbanistycznych
Na podstawie otrzymanych wyników należy stwierdzić, że wszystkie trzy obszary charakteryzują się
odmiennymi uwarunkowaniami realizacyjno-planistycznymi. Niewątpliwie wpływ na ten stan ma położenie,
dotychczasowe zainwestowanie, stan własnościowy, uwarunkowania przyrodnicze, dostępność do
infrastruktury technicznej, możliwości realizacyjne na podstawie obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
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Wąwóz Górki Czechowskie
Największą presję urbanizacyjną wykazuje obszar wąwozu Górek Czechowskich usytuowany po
zachodniej stronie ul.Poligonowej. Analizowany obszar obejmuje nowe osiedle mieszkaniowe Botanik, prężnie
rozwijające się w kierunku północnej granicy miasta. Możliwości rozwojowe zapewnia rozległy, otwarty teren,
dotychczas niezabudowany, na którym obecnie przeważają uprawy polowe, z charakterystyczną mozaikowatym
rozmieszczeniem zbiorowisk roślinnych, przeplatających się z uprawami polowymi. Wartość tych
niezabudowanych terenów podwyższają zadrzewienia i zakrzaczenia ciągnące się wzdłuż miedz, na kierunku
północ-południe. Długie pasma zadrzewień i zakrzaczeń stanowią cenne korytarze migracyjne dla zwierząt, jak
również mają niezwykle duże znaczenie we wzbogacaniu różnorodności biologicznej w strefach ekotonowych.
Sytuacja planistyczna dla zachodniej części tego wąwozu (uwzględniając podział dokonany przez trasę do węzła
obwodnicy Lublina Poligonowa - Bohaterów Września), pomimo obecnego, co najmniej 50% obszaru wolnego
od zabudowy jest określona poprzez plan miejscowy, który sukcesywnie i w szybkim tempie jest realizowany.
Świadczy to o dużych potrzebach rozwojowych miasta związanych z potrzebami mieszkańców. Dlatego też
obszar ten w dalszym ciągu będzie rozwijany. Jak wynika z analiz (ryc.105) najwięcej zrealizowanych funkcji
planistycznych dotyczy zabudowy wielorodzinnej (MW), następnie dróg dojazdowych (KDD), terenów
wydzielonych pod stacje transformatorowe (IT, E). Te trzy główne typy terenów są wzajemnie ze sobą
powiązane, albowiem realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wymusza konieczność wybudowania
dróg, dojazdów, parkingów oraz zaopatrzenia w energię elektryczną. Najmniej zrealizowano na podstawie
mpzp zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszanej, terenów placów oraz terenów zieleni urządzonej
(ZP). Pomimo wyznaczenia korytarzy ekologicznych z przeznaczeniem pod zieleń urządzoną, objętą strefą
Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) tereny te znajdują się (jak wynika z analizy sytuacji
własnościowej) w rękach wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych lub w rękach prywatnych.
Taka sytuacja blokuje możliwość utworzenia ogólnodostępnych terenów zieleni, pomimo bardzo dużego
potencjału analizowanego terenu. Jako niekorzystny aspekt stanu własnościowego należy uznać grodzenie
terenów, tzw. „gettoizację” osiedli mieszkaniowych.
Ryc. 106 odzwierciedla ilość poszczególnych przeznaczeń planistycznych w analizowanym terenie. W
obrębie wąwozów Górek Czechowskich najwięcej w mpzp wyznaczono terenów pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną (MW), infrastrukturę drogową (KDD) i ciągi piesze (KX) i dalej tereny usługowe (U) i zieleń
urządzoną (ZP). Obecnie przebiega sukcesywna realizacja ustaleń planistycznych.

Wąwóz Lipnik
Obszar wąwozu Lipnik to przede wszystkim tereny otwarte upraw polowych, z centralnie przecinającą je,
bogato urzeźbioną suchą doliną. Dolina przedstawia największe bogactwo różnorodności gatunkowej i
fizjonomicznej, w jakże różnym od pozostałych wąwozów charakterze krajobrazowym. Wśród niezbyt
urzeźbionej przestrzeni (co wynika z położenia w innej jednostce fizyczno-geograficznej) dolinka ta stanowi
bardzo cenny element krajobrazu. Obowiązujący plan miejscowy sankcjonuje wyjątkowość dolinki obejmując ją
ochroną planistyczna strefy ESOCH oraz przeznaczeniem terenu pod tereny zieleni łęgowej z dopuszczeniem
zieleni urządzonej. Ilość zabudowy jest tu niewielka, ogranicza się do kilku domów jednorodzinnych przy
istniejących drogach. ustalenia planistyczne wyznaczają również przebieg dróg wyższej klasy co wpłynie na
środowisko przyrodnicze rejonu Lipnika.
Wyniki udziału poszczególnych obszarów planistycznych rozkłada się dość równomiernie, tereny R1, R2 i
R3 stanowią rezerwy pod zagospodarowanie głównie mieszkaniowe i zieleń urządzoną. Zrealizowane częściowo
są tereny zabudowy podmiejskiej, teren o przeznaczeniu usługowym oraz obszar dolinki denudacyjnej.
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Wąwóz Zimne Doły
Obszar wąwozu Zimnych Dołów charakteryzuje się innym zagospodarowaniem. Największą ilość terenów
zrealizowanych na podstawie miejscowych planów reprezentują: drogi dojazdowe (KDD), następnie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna (M4). Wyniki odzwierciedlają specyfikę tej części miasta. Dzielnice Węglin Płn.,
Konstantynów i Szerokie to przede wszystkim domy jednorodzinne o zróżnicowanych formach
architektonicznych. Dzielnica Szerokie reprezentuje większy udział nowej zabudowy jednoi dwukondygnacyjnej z poddaszem użytkowym. Konstantynów i Węglin to przede wszystkim starsza zabudowa,
o prostej formie prostopadłościanu, często 3 - kondygnacyjna z płaskimi dachami. W budynkach tych często
spotkać można dwa, a nawet trzy odrębne mieszkania usytuowane na każdej kondygnacji. W tego typu domach
mieszkają często rodziny wielopokoleniowe. Układ urbanistyczny jest zwarty i regularny. Ciekawym wynikiem w
badanym obszarze wąwozu Zimnych Dołów jest bardzo duży udział terenów zieleni w formie: zieleni urządzonej
(ZP), zieleni łęgowej (ZŁ), oraz terenów wód powierzchniowych (W). Zieleń łęgową zaliczono do inwestycji
zrealizowanych, ze względu na preferowany naturalny charakter doliny Konopniczanki (ryc. 109). Stan
planistyczny uwzględnia ochronę doliny tej niewielkiej rzeczki, obejmując ją strefą ESOCH. Dolina
Konopniczanki oraz tereny zieleni usytuowane wśród zabudowy jednorodzinnej jako dolinki denudacyjne są
największym walorem krajobrazowym i przyrodniczym.
Najwięcej obszarów planistycznych, występujących w obowiązujących planach miejscowych reprezentują
tereny dróg dojazdowych (KDD), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M4) oraz zieleni łęgowej (ZŁ) (ryc.
110). Własność gruntów to przede wszystkim własności prywatne.

8.1.6. Analiza prawnego stanu własnościowego
We wszystkich obszarach stwierdzono własność osób fizycznych jako przeważającą formę własności. Duży
wpływ na ten stan ma lokalizacja analizowanych obszarów w najbliższym sąsiedztwie granicy miasta Lublina.
Własność prywatna wąwozu Górki Czechowskie i Lipnik związana jest z rolniczym wykorzystaniem terenów.
W rejonie Górek Czechowskich rolnictwo jest sukcesywnie wypierane przez zabudowę wielorodzinną
z usługami i infrastrukturą techniczną. Na terenach niezabudowanych wyraźnie wyodrębnia się podział
własności w łanowym układzie pól dawnej wsi Sławinek. We wszystkich trzech obszarach drogi różnych
kategorii należą do jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa. Sytuacja własnościowa podlega
dynamicznym przemianom, szczególnie w wyniku zmian podziałowych gruntów, wykupów gruntów przez osoby
prawne i fizyczne, umowy kupna i sprzedaży. Własności występujące w analizowanych obszarach (wg danych
geoportalu miasta Lublin):












Skarb Państwa,
Województwa,
Powiat Gmina,
Osoby fizyczne,
Osoby fizyczne w użytkowaniu wieczystym,
kościoły i związki wyznaniowe,
Spółdzielnie mieszkaniowe,
Wspólnoty gruntowe,
Spółki handlowe,
Osoby prawne,
Stowarzyszenia i partie polityczne
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8.1.7. Analiza uwarunkowań wnikających z przepisów odrębnych
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako akt prawa niższego rzędu (akt prawa
miejscowego) muszą być zgodne z aktami prawa wyższego rzędu. Ogólnym aktem wyższego rzędu regulującym
dziedzinę planowania przestrzennego jest Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Przepisami zaś odrębnymi (inaczej szczególnymi) są ustawy regulujące w sposób ścisły
zagadnienia, które nie zostały zawarte w ustawie ogólnej. Dlatego też istnieje ścisła zależność między aktem
prawa ogólnym a odrębnym. Oznacza to, że ustawy odrębne mają w sprawach w nich uregulowanych
pierwszeństwo stosowania, natomiast ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stosuje się
w zakresie nie uregulowanym przepisami szczególnymi.
Ważną kwestią jest hierarchizacja prawa, której zasady zostały określone w Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej. Z zasady tej wynika, że umocowanie do wydawania aktów niższego rzędu musi wynikać z aktów
wyższego rzędu, przy czym przepisy zawarte w aktach niższego rzędu nie mogą naruszać przepisów
zamieszczonych w aktach wyższego rzędu. W razie sprzeczności lub nieścisłości między normami prawnymi,
przepisy prawa zawarte w akcie wyższego rzędu stosuje się przed przepisami prawa zawartymi w akcie niższego
rzędu. I tak aktami wyższego rzędu są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz
rozporządzenia. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są także akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania organów, które je ustanowiły, stanowiące akty prawa niższego rzędu. Uchwały Rady
Miasta zatwierdzajce plany miejscowe jako akty niższego rzędu muszą być zgodne z aktami wyższego rzędu:
ustawami i rozporządzeniami.
Jak wcześniej wspomniano Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ustawą ogólną,
regulującą kwestie procedur, zakresów i metodologii planowania. Ponieważ z planowaniem przestrzennym
wiąże się wiele innych dziedzin, w tym uwarunkowania przyrodnicze, za przepisy odrębne uznaje się akty prawa
dotyczące zasobów przyrody i odnoszące się do ochrony środowiska.
Uwarunkowaniami występującymi w analizowanych obszarach podlegającymi przepisom odrębnym są:
 występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk podlegających ochronie prawnej,
 występujące drzewa predysponowane do objęcia statusem pomnika przyrody,
 położenie w strefie ochrony Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 407 – Niecka Lubelska (GZWP 407
obejmuje obszar całego miasta i okolic),
 występowania gruntów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych (II i III klasa) podlegające ochronie,
 występowanie lasów i ich status lasów ochronnych,
 występowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych,
 planowana lokalizacja cmentarza komunalnego.
Przepisami odrębnymi związanymi z powyższymi uwarunkowaniami są:










Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
Ustawa z dnia 27kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 1959 r. Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia, jakie
tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą
spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków,
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Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,

8.2. Szanse i zagrożenia wynikające ze stanu istniejącego zagospodarowania
i przeprowadzonych analiz
Szanse
Analizy przedstawione w raporcie pozwalają na określenie istniejącego potencjału (szanse i możliwości),
który wyłonił na skutek otrzymanych wyników. Poniższe dane w kontekście szans dotyczą wszystkich trzech
obszarów. Za szanse i możliwości uznano:


















Obejmowanie cennych obszarów, stanowisk i obiektów ochroną planistyczną w miejscach, gdzie nie
obowiązuje ochrona prawna.
W przypadku braku możliwości wprowadzenia jakiejkolwiek ochrony, wyznaczenie sposobu
zagospodarowania poprzez wprowadzenie terenów zieleni z odpowiednimi zakazami i nakazami, jest
jednym z działań ochronnych możliwych do zastosowania.
Określenie funkcji terenu (ZP – zieleń urządzona, ZŁ – zieleń łęgowa, ZI – zieleń izolacyjna, ZN – zieleń
o charakterze naturalistycznym), objęcie odpowiednimi strefami (zieleni towarzyszącej - ZT, strefa ESOCH),
jak również wskazanie obiektów o cennych walorach przyrodniczych (drzewa do ochrony nie będące
pomnikami przyrody, skarpy i zbocza do ochrony, zadrzewienia i zakrzaczenia do ochrony) powoduje
ograniczenia zabudowy, lub nawet całkowity jej zakaz.
Potencjał bioróżnorodności na podstawie wyodrębnienia najcenniejszych siedlisk roślin i zwierząt.
Walory środowiska biotycznego i abiotycznego (na podstawie niniejszych badań) predysponują do
zagospodarowanie naturalnymi formami zieleni w postaci parków naturalistycznych z ograniczoną
infrastrukturą techniczną, charakterystyczną dla typowych urządzonych parków miejskich. Park
naturalistyczny winien stanowić układ samoregulujący się, o rodzimym składzie gatunkowym.
Możliwości wzmocnienia systemu przyrodniczego miasta poprzez usankcjonowanie obszarów
chronionych, wyznaczonych w raporcie, po dodatkowych analizach możliwego zagospodarowania
w najbliższym sąsiedztwie obszarów chronionych.
Dokładne rozpoznanie środowiska przyrodniczego daje szansę wypracowania najbardziej optymalnych
działań o charakterze rozwojowym dla miasta Lublina. Znajomość stanu zasobów przyrodniczych pozwala
na ograniczenie presji negatywnych oddziaływań na środowisko, bez szkody dla walorów przyrodniczych.
Ustalenia planistyczne sankcjonujące zachowanie terenów o dużej powierzchni biologicznie czynnej
i pełniącej funkcje korytarzy ekologicznych dają szanse rozwoju organizmów, które mogą spełniać rolę
bioindykatorów w mieście. Ich monitoring stawiłby cenną informację do dalszych wytycznych
planistycznych, ograniczenia i szanse rozwoju. Na przestrzeni lat organizmy te dają obraz zmieniającego
się dynamicznie środowiska miejskiego.
Topoklimat miast charakteryzujący się podwyższoną temperaturą sprzyja pojawianiu się gatunków
ciepłolubnych (Sobczyk, Pabis, Wieczorek, 2018). Ciepłolubne, rodzime gatunki flory, tworzą siedliska,
w których bytuje wiele rzadkich motyli. Miasta mogą być potencjałem dla określonych grup organizmów,
a racjonalne wykorzystanie obszarów o specyficznych mikroklimatach daje szansę na urozmaicenie
miejscowej fauny i flory.
Ograniczenia w zabudowie i realizacji terenów o powierzchni nieprzepuszczalnej sprzyjają podnoszeniu się
ilości retencjonowanej wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, jak również zwiększaniu
powierzchni czynnej biologicznie. Ograniczenia planistyczne w tym zakresie poprawiają w sposób
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bezpośredni warunki wodne (zasoby wody podziemnej, wody związanej w gruncie), właściwości gleb,
a w sposób pośredni warunki życia mieszkańców.
Nadawanie w ustaleniach planistycznych ścisłych nakazów i zakazów zamiast dopuszczeń daje szansę na
eliminację luk interpretacyjnych zapisów urbanistycznych. Dotyczyć to powinno obszarów o szczególnych
walorach, wyznaczonych w raporcie jako wynikowe do ochrony.
Nakazy kontynuacji powiązań przyrodniczych w postaci korytarzy ekologicznych umożliwiają przepływ
energii
i materii,
migrację zwierząt, wymianę puli genowej. Zapisy planistyczne
w obowiązujących planach sankcjonują te rozwiązania (przejścia i prześwity pod ul. Poligonową – wąwóz
Górki Czechowskie, łączące wąwozy w rejonie poligonu z wąwozami osiedla Sławin, powiązania z doliną
Konopniczanki i wąwozami poza granicami miasta w rejonie Zimnych Dołów, powiązania wąwozu Lipnik z
dolina Bystrzycy).

Powyższe aspekty należy uznać za charakterystyczne dla wszystkich trzech wąwozów. Na tej podstawie,
jak również na podstawie uwarunkowań planistycznych wyodrębnić można potencjały dla poszczególnych
obszarów, które przedstawiono w tabeli 41.
Tab. 41. Potencjały wynikające z walorów przyrodniczych analizowanych obszarów Tab. 37. Potencjały
wynikające z walorów przyrodniczych analizowanych obszarów
Obszar

Szanse

Górki Czechowskie

 ochrona planistyczna doliny denudacyjnej strefą ESOCH jako zabezpieczenie
przed zabudową,
 projektowany Zespół przyrodniczo - krajobrazowy jako forma ochrony
prawnej,
 powiązania ekologiczne z terenami poza analizowanymi obszarami oraz z
obszarami pozamiejskimi – kierunki ekologiczne zapewniające migrację,
 ochrona obszarów i obiektów o wysokich walorach przyrodniczych,
 ochrona przed ekspansją gatunków inwazyjnych zagrażających rodzimym
gatunkom i cennym siedliskom flory i fauny poprzez podjęcie odpowiednich
działań,
 określenie zasad zagospodarowania przestrzennego za pomocą
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie III i VC,
 wprowadzanie zapisów dotyczących dachów zielonych jako elementu o
funkcji przyrodniczej i retencyjnej,
 ochrona przed niewłaściwym zagospodarowaniem na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy analizowanego obszaru,
 polepszenie warunków klimatycznych, niwelacja „wyspy ciepła” dla dzielnic
Sławin i Czechów
 ochrona urozmaiconej rzeżby terenu, wąwozów erozyjnych i suchej doliny,
 zachowanie dwóch kompleksów leśnych o charakterze ochronnym,
 realizacja ogólnodostępnych terenów zieleni dla osiedla Botanik wraz z
infrastrukturą rekreacyjną (boiska, drogi rowerowe i piesze, siłownie na
powietrzu, place zabaw dla dzieci, miejsca spotkań dla seniorów, itp.),
których obecnie brak na osiedlu,
 potencjał edukacyjny (ścieżki dydaktyczne, poletka eksperymentacyjne,
obserwacja fauny i flory) terenów zieleni,
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 możliwość wypracowania zasad optymalnego sąsiedztwa dla terenów
cennych i inwestowanych, jako przykład zrównoważonego rozwoju,
 eliminacja zagrożenia spływu i kumulacji szkodliwych związków
pochodzących z upraw polowych,
 wprowadzanie zapisów planistycznych chroniących przed niską emisją,
 zabudowa wielorodzinna z uregulowanym sposobem pozyskiwania ciepła,
 poprawa warunków życia mieszkańców dzielnicy Sławin poprzez
realizacjęprogramu usługowego na podstawie mpzp.

Lipnik

 ochrona planistyczna doliny denudacyjnej strefą ESOCH jako zabezpieczenie
przed zabudową,
 obszar objęty projektowaną ochroną prawną w dokumentach
planistycznych,
 eliminacja zagrożenia spływu i kumulacji szkodliwych związków
pochodzących z upraw polowych poprzez zmianę sposobu
zagospodarowania upraw polowych z funkcji terenów rolnych (R) na inny,
nie związany z uprawową produkcją rolniczą

Zimne Doły

 ochrona planistyczna doliny rzeki Konopniczanki strefą ESOCH, jako
elementu systemu przyrodniczego miasta,
 ochrona planistyczna suchych dolin i wąwozów strefą ESOCH jako
zabezpieczenie przed zabudową,
 projektowane formy ochrony prawnej obejmujące dolinę rzeki
Konopniczanki,
 ochrona walorów krajobrazowych wynikających z urozmaiconej rzeźby
terenu, wysokich skarp i zboczy,
 wprowadzanie zapisów planistycznych chroniących przed niską emisją,
 możliwość rekreacyjnego wykorzystnia doliny rzeki z zachowaniem zasad
ochrony prawnej dla obszaru.
 zachowanie zieleni łęgowej w dolinie Konopniczanki wraz z nakazem
zachowania lub wprowadzania rośliności rodzimej, charakterystycznej dla
tego siedliska,
 retencjonowanie wody, wzrost zasobów wodnych,
 niska terenochłonność ze względu na duży poziom zainwestowania w
postaci zrealizowanych osiedli

Zagrożenia
Działalność antropogeniczna, szczególnie o charakterze wytwórczym, usługowym oraz zabudowy
jednorodzinnej ze źródłem ciepła w postaci pieców na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno, spalanie odpadów
domowych) w sąsiedztwie wartościowych przyrodniczo obszarów może stać się źródłem emisji zanieczyszczeń.
Sytuacja ta sprzyja zanikowi organizmów wrażliwych. Identyfikacja obszarów występowania tego typu zagrożeń
pomaga w prawidłowym określeniu sposobu przyszłego zagospodarowania.
Projektowane i istniejące szlaki komunikacyjne, oprócz generowania zanieczyszczeń, powodują
powstawanie barier ekologicznych, które ograniczają możliwości swobodnej migracji zwierząt. Wskazaniem dla
planowania przestrzennego jest nakaz realizacji prześwitów, umożliwiających bezpieczne przemieszczanie się
zwierząt. Przejścia te najbardziej preferowane są w miejscach styków barier z płatami, wyspami i korytarzami
ekologicznymi i innych elementów struktur przyrodniczych.
Zabudowa mieszkaniowa, usługowa i komunikacyjna charakteryzuje się dużą terenochłonnością, co
skutkuje zmniejszaniem się terytoriów życia zwierząt. Wynikiem tego coraz częściej spotkać można dziko żyjące
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zwierzęta na osiedlach mieszkaniowych, szczególnie noworealizowanych (Osiedle Botanik w rejonie wąwozu
Górki Czechowskie).
Pojawianie się zwierząt w osiedlach jest spowodowane łatwym dostępem do pokarmu. Wyrzucane resztki
jedzenia stają się łatwym łupem. Zanika nawyk zdobywania pokarmu i polowania. Powoduje to zmiany
w łańcuchu pokarmowych, składach ekosystemów i biocenoz oraz szybsze rozprzestrzenianie się gatunków
inwazyjnych.
Ważnym aspektem w propozycjach zagospodarowania wąwozów jest unikanie fragmentacji terenów
zieleni, przerywania korytarzy ekologicznych, ich zamykanie i odcinanie od obszarów zewnętrznych poza
granicami analizowanych terenów. powoduje to powstawanie zamkniętych wysp i płatów ekologicznych bez
możliwości wymiany puli genowej. Bezpośrednio wpływa to na bioróżnorodność i zanikanie gatunków.
Obszar miejski narażony jest na zagrożenie zanieczyszczeniami metalami ciężkimi (szczególnie kadm
i ołów) (WIOŚ, 2017). Pierwiastki te, jak i inne związki mogą być szczególnie szkodliwe dla wrażliwych
gatunków.
Zgodnie z zamierzeniami planistycznymi rejonu Lipnika w obszarze wąwozu wyznaczono przebiegi dróg,
które łączą się ze sobą tworząc węzeł komunikacyjny o dużym oddziaływaniu na środowisko.
Uprawy rolne, występujące w rejonie wąwozu Górki Czechowskie i Lipnika są źródłem zanieczyszczeń
pochodzących z nawożenia i środków ochrony roślin. Związki azotowe zanieczyszczają glebę, przedostają się do
wód podziemnych i dalej przenikają do najbliżej i niżej położonych rzek: Czechówki w przypadku wąwozu Górki
Czechowskie i Bystrzycy w przypadku Lipnika. Ich kumulacja w obniżeniach terenowych powoduje zmiany
środowiska życia i zanikanie gatunków cennych, zarastanie ekspansywną roślinnością. Najbardziej narażony jest
rejon Lipnika, gdzie wskazany obszar do ochrony otoczony jest terenami rolnymi. Wskazaniem dla planowania
przestrzennego jest zamiana obecnego użytkowania rolniczego. Dla obniżeń terenowych w postaci wąwozów,
zagospodarowaniem eliminujących takie zagrożenie są naturalne filtry w postaci łąk, płatów roślinności średniej
i wysokiej. Łąki oprócz spełniania roli bufora i naturalnego filtra mogą stać się polderem dla przepływającej po
sąsiedzku rzeki Bystrzycy.
Powstawanie nowych terenów zamieszkania powoduje wzrost gęstości zaludnienia, generującego większe
ilości ścieków bytowo – gospodarczych. Używane w gospodarstwach detergenty z fosforanami mogą stać się
źródłem eutrofizacji wód powierzchniowych w sąsiedztwie. Podobny wpływ ma intensyfikacja nawożenia
upraw polowych. (Smoroń, 2013). Zakaz chemizacji rolnictwa i wprowadzanie zabudowy w obszarach
z istniejącym, rozbudowanym systemem kanalizacji może zahamować ten proces.
Tab. 42. Zagrożenia wynikające ze stanu istniejącego zagospodarowania i przeprowadzonych analiz
urbanistycznych
Obszar

Zagrożenia

Górki Czechowskie

 brak obowiązującego planu miejscowego w północnej części analizowanego
obszaru, chroniącego przed zagospodarowaniem na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy,
 zmniejszanie się powierzchni biologicznie czynnej na skutek zajmowanych
pod zabudowę terenów,
 zanieczyszczenie gleb, wód powierzchniowych i podziemnych związkami
azotowymi i fosforowymi pochodącymi z upraw rolnych i ścieków bytowych
(w tym rz. Czechówki),
 ogrzewanie domów w zabudowie jednorodzinnej paliwami
wysokoemisyjnymi, powodującymi zanieczyszczenia powietrza,
 powstawanie barier ekologicznych w postaci dróg i obiektów budowlanych,
 wnikanie na terytoria zwierząt,
 niszczenie pokrywy glebowej, narażanie na erozję,
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 w obszarach bez mpzp sukcesywne rozpraszanie zabudowy,
 odbiór ścieków bytowych
 śmietniki jako źródło pokarmu dla dzikich zwierząt

Lipnik

Zimne Doły

 uprawy polowe jako źródło zanieczyszczeń związkami azotowymi i
fosforowymi z ich kumulacją w obrębie suchej doliny, wskazanej do
ochrony,
 zanieczyszczenie rzeki Bystrzycy związkami pochodzącymi z upraw
polowych,
 zmniejszanie się powierzchni biologicznie czynnej na skutek zajmowanych
pod zabudowę terenów,
 śmietniki jako źródło pokarmu dla dzikich zwierząt
 możliwość ogrzewania domów w zabudowie jednorodzinnej (przeważającej
w tym rejonie) paliwami wysokoemisyjnymi, śmieciami i innymi odpadami
pochodącymi z gospodarstw domowych, powodującymi zanieczyszczenia
powietrza,
 powstawanie barier ekologicznych w postaci dróg i obiektów budowlanych,
 brak przejść i prześwitów w zabudowie, uniemożliwiającej migrację
zwierząt,
 zagrożenie powodziowe podczas opadów nawalnych,
 w rejonach z brakiem systemu kanalizacji sanitarnej możliwe
zanieczyszczenia pochodzące z nieszczelnych szamb,
 śmietniki jako źródło pokarmu dla dzikich zwierząt

Analiza szans i zagrożeń w poszczególnych wąwozach wykazuje konieczność dalszych działań, mających na
celu podtrzymanie zinwentaryzowanych walorów przyrodniczych. Niewątpliwie największym zagrożeniem jest
brak podejmowania jakichkolwiek działań. Szybko przebiegająca sukcesja ekologiczna i rozprzestrzenianie się
gatunków inwazyjnych z roku na rok zmieniają stan siedlisk. Założenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublina wyznaczają działania ochronne w obszarach
predysponowanych do ochrony i są spójne z wynikiem raportu. Zakładają bowiem powoływanie różnych form
ochrony w najcenniejszych terenach.
W wąwozie Lipnik obszar predysponowany do ochrony znajduje się w obrębie dolinki denudacyjnej, która
w obowiązującym planie miejscowym została objęta strefą ESOCH i przeznaczeniem terenu jako zieleń
urządzona ZP. W wawozie tym, ze względu na niewielkie zainwestowanie występuje najmniej zagrożeń. Uprawy
rolne są głównym źródłem zanieczyszczeń pochodzących ze środków ochrony roślin i nawożenia. Dolinka
denudacyjna, miejscowo stanowi ekotop akumulacyjny, co może zagrażać cennym siedliskom.
W przypadku wąwozu Zimne Doły obszar predysponowany do ochrony znajduje się w południowozachodniej stronie badanego obszaru oraz w niewielkim obszarze w północnej części analizowanego obszaru.
Zasięg obszaru w południowo – zachodniej części pokrywa się z przebiegiem doliny rzecznej i przechodzi
w obszar suchej doliny. Są to tereny objęte ochroną planistyczną w postaci zieleni łęgowej, zieleni urządzonej
i strefy ESOCH w obowiązujących mpzp. Ważnym aspektem jest połączenie (kontynuacja) doliny na terenach
poza granicami miasta.
W wąwozie Górki Czechowskie, podzielonym ul. Poligonową na dwie części, obszar do ochrony
zlokalizowano w części wschodniej, w obrębie byłego poligonu. Obejmuje on dno doliny wraz ze zboczami,
wykluczając fragmenty wysoczyzn w rejonie ul. Poligonowej i osiedla Prestige przy ul. Koncertowej. Sąsiedztwo
ul. Poligonowej o dużym natężeniu ruchu jest uciążliwe ze względu na generowany hałas. Uciążliwość tej drogi
jako bariery ekologicznej zmniejszono poprzez wykonanie prześwitów i przejść pieszo - rowerowych
w miejscach korytarzy ekologicznych, których kontynuacja przebiega w ramach osiedli mieszkaniowych
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Sławina. Obowiązujące zapisy planistyczne sankcjonują obszar suchej doliny wraz ze zboczami poprzez
obowiązującą strefę ESOCH.
Ważnym elementem przyrodniczym są murawy kserotermiczne. Pojawiają się one we wszystkich
analizowanych obszarach. Kompleksowa ochrona najcenniejszych płatów muraw kserotermicznych winna
obejmować wszelkie działania nastawione na zachowanie cennej mozaiki siedlisk ciepłolubnych, ważnej dla
utrzymania wysokiej bioróżnorodności i licznych gatunków roślin i zwierząt o zróżnicowanych wymaganiach
siedliskowych (m.in. gatunków okrajkowych i zaroślowych). Najważniejsze działania służące ochronie to:
 ustanowienie form ochrony przyrody zgodnie z ustaleniami Studium i wytycznymi raportu,
 wycinka lub prześwietlanie zarośli krzewów i drzew,
 usuwanie obcych gatunków inwazyjnych roślin,
 wprowadzenie obwoźnego wypasu na murawach kserotermicznych,
 wykup części gruntów obejmujących najcenniejsze fragmenty muraw kserotermicznych,
 przygotowanie dokumentacji przyrodniczych oraz planów ochrony dla wybranych obiektów
 odtwarzanie muraw kserotermicznych na powierzchniach zdegradowanych (zdzieranie wierzchniej
warstwy darni, wysiewanie gatunków kserotermicznych, transplantacja dobrze zachowanych
fragmentów muraw itd.),
 zasilanie populacji rzadkich gatunków przez dosadzanie wyhodowanych ex situ sadzonek lub
wysiewanie nasion tych gatunków,
 skanalizowanie ruchu pieszego, pieszo – rowerowego i rowerowego,
 wypracowanie kierunku działań do dalszej kompleksowej ochrony muraw kserotermicznych
z uwzględnieniem zainwestowania miejskiego w najbliższym sąsiedztwie,
Celem powyższych działań jest zachowanie lub polepszenie stanu kompleksów roślinności kserotermicznej,
zachowanie lub zwiększenie bioróżnorodności i zrekultywowanie płatów muraw kserotermicznych. Zwiększenie
i ustabilizowanie stanu populacji najbardziej zagrożonych gatunków roślin i zwierząt wymagać będzie
sporządzenia planów ochrony dla obszarów zaproponowanych do ochrony prawnej.
W dokumencie strategicznym jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublina wszystkie trzy wyznaczone przez raport obszary chronione znajdują się w
obrębie projektowanych w studium zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, co daje szansę na wprowadzenie
ochrony prawnej na badanych terenach.

9. Podsumowanie
9.1. Przyroda nieożywiona
Na podstawie przeprowadzonych badań i kartometrycznych analiz przestrzennych określono abiotyczne
uwarunkowania funkcjonowania przyrodniczego badanych obiektów. Jakkolwiek zaklasyfikowane zostały one
do jednego, erozyjno-denudacyjnego podtypu rzeźby lessowej, to wykazują istotne różnice charakteryzujących
je parametrów. Różnią się nie tylko obszarem i rozczłonkowaniem powierzchni, ale także hipsometrią,
wielkością deniwelacji i nachyleń, rozkładem ekspozycji stoków, a także wielkością wskaźników
topoklimatycznych: usłonecznienia i przewietrzania.
Mały udział stoków o dużych nachyleniach >10⁰ (zwłaszcza w Górkach Czechowskich) wskazuje na
niewielkie zagrożenie procesami spłukiwania, zwłaszcza przy pokryciu roślinnością. Niewielkie jest także
zagrożenie osuwiskowe, realnie występujące na stromych zboczach dolin, zwłaszcza w obiekcie Zimne Doły.
Z kolei skrajne deniwelacje, wynoszące ok. 50 m, wskazują na stosunkowo niewielkie, ale realne, lokalne
zagrożenie erozją wąwozową w Zimnych Dołach i Górkach Czechowskich (na lewym zboczu dolnego odcinka
doliny walnej). Natomiast skrajna deniwelacja, nie osiągająca 30 m, praktycznie wyklucza rozwój wąwozów
w Lipniku.
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Różny był także sposób ich użytkowania, wynikający przede wszystkim z czasu użytkowania rolniczego.
Obiekt Lipnik, znajdujący się w strefie oddziaływania majątku Jakubowice Murowane, użytkowany był już od
średniowiecza. Efektem jest silna (całkowita) erozja gleb na znacznych powierzchniach, zwłaszcza przy uprawie
wzdłużstokowej oraz sterasowanie stoków przy uprawie poprzecznostokowej. Obiekt Górki Czechowskie
charakteryzuje się mniejszym stopniem zerodowania gleby, natomiast w jego dolnym odcinku, funkcjonującym
przez kilkadziesiąt lat jako poligon wojskowy, powierzchnię urozmaicają różne formy wykonane intencjonalnie:
zarówno stosunkowo płytkie, ćwiczebne okopy i transzeje, jak i rozległa, obwałowana strzelnica. Znaczne
zmiany rzeźby następują tu przy realizacji budowy dróg szybkiego ruchu, podobnie, jak w Zimnych Dołach.
W tym ostatnim obiekcie zwraca uwagę plantowanie terenu poprzez wykonywanie licznych wykopów
i nasypów pod zabudowę. Stwarza to znaczne zagrożenie procesami geodynamicznymi w przypadku
wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych: deszczów nawalnych lub intensywnych roztopów.
Najbardziej jednorodny i „zwarty” jest najmniejszy obiekt, Lipnik, szczególnie godny uwagi, w którego
pobliżu nie ma zwartej zabudowy. Charakteryzuje go typowa rzeźba lessowa, nieintencjonalnie przekształcona
wskutek długoletniego użytkowania rolniczego, z licznymi skarpami rolnymi. Skutkiem jest m.in. mozaika gleb
erodowanych na zboczach dolin, co powoduje znaczne zróżnicowanie siedlisk. W wielu miejscach, m.in.
w miejscach nasłonecznionych, na powierzchni odsłania się less węglanowy, co stwarza warunki dla zespołów
roślinności kserotermicznej i kalcyfilnej. Jest to obiekt najcieplejszy, z największym udziałem powierzchni
o wysokiej insolacji.
Najbardziej „równinnym” obiektem, z uwagi na przeważające, stosunkowo niewielkie, spadki
i deniwelacje, są Górki Czechowskie, w których panują najlepsze spośród badanych obiektów warunki
przewietrzania. W dwóch pozostałych obszarach (Zimne Doły i Lipnik) stwierdzono niedostateczne warunki
przewietrzania, gdyż do osiągnięcia warunków dostatecznych potrzebne są prędkości wiatru 4-6 m/s, których
udział w Lublinie jest stosunkowo niewielki.
W opracowaniu zaprezentowano tylko wybrane zagadnienia wpływu urzeźbionych terenów zielonych na
klimat miasta. Rola takich obszarów na terenach zurbanizowanych zyskuje na znaczeniu podczas zwiększania
się powierzchni zabudowanej, a także w wyniku postępujących zmian klimatu. Dlatego też tereny zielone
w miastach, a więc i Górki Czechowskie powinny być szczególnie chronione i w miarę możliwości pozostawione
w większości bez zabudowy.
Ewentualna zabudowa Górek Czechowskich już na etapie planowania powinna uwzględniać
przewietrzającą rolę tego obszaru dla położonych w pobliżu osiedli Lublina. Budynki powinny być możliwie
niskie, aby jak najmniej zwiększały szorstkość podłoża i nie stanowiły znacznej bariery dla powietrza
napływającego z terenów niezurbanizowanych, zwłaszcza z kierunków, do których nawiązują osie systemu
dolinnego Górek Czechowskich (NNW i sąsiednie). Budynki położone powinny być jedynie na obrzeżach
opisywanego terenu.
Układ budynków powinien być równoległy do dominującego kierunku wiatru (SW, W i NW). Zabudowa,
na której wiatr traci część energii kinetycznej, powoduje wzrost burzliwości przepływu powietrza (zmiany
prędkości, pulsująca prędkość). Często po zawietrznej stronie powstają strefy cienia aerodynamicznego,
w których tworzą się ruchy cyrkulacyjne. Należy mieć na uwadze fakt, iż każda zabudowa terenów otwartych na
obrzeżach miasta wpływa na zmniejszenie aeracji miasta. Dlatego też ewentualne planowanie i wykonanie tego
typu inwestycji powinno być przeprowadzone szczególnie wnikliwie na każdym etapie realizacji.
Wszystkie badane obiekty charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi, do czego przyczynia się
charakterystyczna rzeźba lessowa. Lublin jest jedynym w Polsce dużym miastem o takiej rzeźbie terenu. Ze
względów krajobrazowych chronione powinny być przed zabudową zbocza i dna dolin, często porośnięte
cennymi zespołami roślinnymi.

280 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

9.2. Przyroda ożywiona
9.2.1. Górki Czechowskie
Teren opracowania obejmuje 2 części, zróżnicowane pod względem zagospodarowania i występujących
walorów. Pierwsza położona na zachód od ulicy Poligonowej (część I-ryc. 112) z dominującymi polami
uprawnymi i zlokalizowanym w północno-zachodniej części niewielkim lasem oraz druga tzw. „Górki
Czechowskie” (teren dawnego poligonu, w tej części pracy pisane w cudzysłowie – część II, lub w skrócie
wąwóz), który charakteryzuje występowanie szeregu suchych dolin i wąwozów pokrytych fragmentami
naturalnej roślinności murawowej z kępami krzewów oraz niewielki kompleks leśny. Od wschodu teren ten
przylega do ogrodów działkowych, osiedla Prestige, zabudowy jednorodzinnej. Od zachodu przez ulicę
Poligonową i Bohaterów Września, sąsiaduje z gęstą zabudową wielorodzinną (osiedla Botanik) i
wspomnianymi wcześniej terenami rolniczymi, od północy z zabudową jednorodzinną, która coraz bardziej
ogranicza łączność z terenami otwartymi, przekształca także naturalne ukształtowanie powierzchni. Okoliczne
tereny, dotychczas dość jednorodne (z dominującą funkcją rolniczą), uległy fragmentacji, a „Górki Czechowskie”
(dawny poligon) stały się swoistą enklawą przyrodniczą. Najważniejsze zagrożenia dla tego obszaru, możemy
podzielić na pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Za najważniejsze zagrożenie naturalne należy uznać
postępującą sukcesję oraz pojawienie się gatunków obcych i inwazyjnych. Wraz z ustaniem wykorzystywania
poligonu jako miejsca ćwiczeń wojskowych, część siedlisk kserotermicznych uległa sukcesji w kierunku
ciepłolubnych zbiorowisk krzewiastych, mozaiki zbiorowisk murawowych (kserotermicznych, łąkowych)
i zbiorowisk synantropijnych. Pomimo tego, nadal występuje tu duże zróżnicowanie rzeźby terenu i wynikająca
z tego różna ekspozycja, sprzyjające wykształcaniu się różnych typów siedlisk i dużej różnorodności biologicznej
w tym bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych i zwierząt.
O walorach przyrodniczych w zakresie roślin i zbiorowisk roślinnych, w części I, gdzie dominują pola
uprawne, stanowi obecność licznych starych dębów szypułkowych i grabów rosnących w lesie w północnozachodniej części badanego terenu. Największy z dębów, rosnący poza kompleksem leśnym, zasługuje na
objęcie ochroną w randze pomnika przyrody. Uwagę zwraca również bogate stanowisko wiśni karłowatej
występujące wśród pól uprawnych w zachodniej części tego terenu, które powinno być chronione jako pomnik
przyrody. Za dużo bardziej wartościowy w tym aspekcie uznano obszar „Górek Czechowskich”, gdzie
stwierdzono występowanie 20 zespołów i 14 zbiorowisk roślinnych Spotykamy tu zarówno murawy
kserotermiczne, zbiorowiska łąkowe, zaroślowe, leśne, jak i ruderalne. Do najcenniejszych należą murawy
kserotermiczne reprezentujące rzadkie na Lubelszczyźnie murawy nalessowe: zespół rutewki mniejszej
Thalictrum minus i szałwii łąkowej Salvia ptatensis - Thalictro-Salvietum pratensis oraz zespół kłosownicy
pierzastej Brachypodium pinnatum i lebiodki pospolitej Origanum vulgare – Origano-Brachypodietum. Duże
walory mają też świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Na terenie opracowania, w ciągu jednego roku badań,
stwierdzono występowanie ok. 400 gatunków roślin naczyniowych. Licznie reprezentowana jest grupa roślin
leczniczych oraz pyłko- i nektarodajnych, zwyczajowo zwanych miododajnymi (ok. 200 gat.). W obrębie tej
części badanego terenu odnaleziono 6 gatunków objętych ochrona prawną, 6 gatunków zagrożonych oraz 29
uznawanych za rzadkie.
Przeprowadzone badania wykazały obecność wielu gatunków chronionych i rzadkich zwierząt. I tak jak
powyżej należy rozróżnić 2 części badanego terenu, podobnie jak poprzednio, większe zróżnicowanie dotyczy
części II - „Górek Czechowskich”. Na uwagę zasługuje w niej duża liczebność dwóch kserotermicznych
ślimaków: wałkówki trójzębnej Chondrula tridens oraz ślimaka żółtawego Helix lutescens. Ponadto suche
wąwozy w tej części są miejscem występowania innych cennych i interesujących gatunków tj. kosarza Trogulus
tricarinatus, pająka Trochosa robusta, modliszki zwyczajnej Mantis religiosa czy żądłówki gliniarza naściennego
Sceliphron destillatorium. Minimalne jest znaczenie tej części wąwozu dla ważek, odnotowano tu tylko dwa
gatunki szablaków – krwistego Sympetrum sanguineum i zwyczajnego S. vulgatum, których zagęszczenie jest
jednak niewielkie. Bogaty jest skład gatunkowy motyli dziennych, stwierdzono ich aż 42. Choć zmalała liczba
gatunków w porównaniu z podawaną w literaturze (nie udało się potwierdzić występowania 11 gatunków), to
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obecne badania wykazały sześć nowych gatunków dla tego obszaru – kosternik palemon Carterocephalus
palaemon, modraszek amandus Polyommatus amandus, dostojka eufrozyna Boloria euphrosyne, rusałka
drzewoszek Nymphalis xanthomelas, osadnik egera Pararge aegeria i polowiec szachownica Melanargia
galathea. O wysokich walorach Górek Czechowskich świadczy także dzisiejsza lepidopterofauna, licząca obecnie
68 gatunków, co stanowi 62% wszystkich przedstawicieli Rhopalocera wykazanych w Lublinie. Stwierdzono
jeden gatunek chroniony, jakim jest czerwończyk nieparek Lycaena dispar, pięć taksonów ujętych na Czerwonej
liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.
Na obszarze Górek Czechowskich stwierdzono obecność tylko jednego gatunku płaza – grzebiuszki ziemnej
Pelobates fuscus oraz jednego przedstawiciela gadów – jaszczurki zwinki Lacerta agilis. Populacja zwinki
występująca na badanym terenie jest szeroko rozprzestrzeniona, choć ograniczona do siedlisk
kserotermicznych, murawowych (dominuje zatem w II części). Co ważne, wraz z częściowym wykoszeniem
nawłoci na potrzeby Land Art’u (w formie kół), jaszczurki pojawiły się w odsłoniętych miejscach.
Na terenie Górek Czechowskich stwierdzono duże bogactwo awifauny, zinwentaryzowano występowanie
89 gatunków ptaków, w tym 54 lęgowych i prawdopodobnie lęgowych. Większość (33) gniazdujących gatunków
związana jest z zielenią wysoką występującą w kompleksach leśnych na terenie opracowania, co wskazuje na
bardzo dużą wartość tych obszarów. Dla bogatej roślinności zielnej zdecydowanymi dominantami są łozówka
Acrocephalus palustris i cierniówka Sylvia communis. Coraz bardziej ekspansywne kępy krzewów i młodników
sprzyjają populacjom piegży Sylvia curruca, piecuszka Phylloscopus trochilus i słowika szarego Luscinia luscinia.
Natomiast bardziej i mniej zwarte zadrzewienia są miejscem licznego występowania kapturki Sylvia atricapilla,
pierwiosnka Phylloscopus collybita i rudzika Erithacus rubecula. Gniazdują w nich również krogulec Accipiter
nisus (od 2002 r.) i sójka Garrulus glandarius (od 2006 r.). W płacie zadrzewień usytuowanym w płn.-zach.
części badanego terenu znajduje się stanowisko lęgowe myszołowa Buteo buteo. O obecnych walorach
opisywanego terenu decydują występujące tu gąsiorek Lanius collurio (choć coraz rzadziej), dzięcioł białoszyi
Dendrocopos syriacus i jarzębatka Sylvia nisoria – gatunki I Dyrektywy Ptasiej, również świerszczak Locustella
naevia, słowik szary Luscinia luscinia, krogulec Accipiter nisus, myszołów Buteo buteo, wójcik Phylloscopus
trochiloides. Należy podkreślić, że Górki Czechowskie są w skali miasta niezwykle istotne dla podtrzymania
lokalnej populacji cierniówki, łozówki, piecuszka i pierwiosnka.
Za bardzo cenne należy uznać występowanie na badanym terenie chronionego chomika europejskiego
Cricetus cricetus. Jego nory zostały odnalezione zarówno w części I na polach uprawnych, jak i na „Górkach
Czechowskich”, głównie w obrębie wierzchowin. Jako obszary sprzyjające jego występowaniu wskazano tereny
upraw rolnych, w tym zbóż i roślin motylkowych w części I opracowania, a także mozaikę roślinności
kserotermicznej, łąkowej i synantropijnej w części „Górek Czechowskich”.
Górki Czechowskie były i są obiektem wielu różnych badań przyrodniczych, które wskazują, że obszar ten
ulega ciągłym przemianom. Znane też są tendencje zmian jakim one podlegają. Podczas badań na opisywanym
terenie zidentyfikowano następujące zagrożenia dla zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich, chronionych
gatunków roślin i zwierząt:








zabudowa zboczy suchych dolin i wąwozów,
wzrost antropopresji w rejonie cennych siedlisk sąsiadujących bezpośrednio z zabudową
mieszkaniową i usługową, co wpływa na obniżenie bioróżnorodności w sąsiedztwie i szerszym
otoczeniu,
niszczenie wąwozu, przez jego zasypywanie i wycinanie drzew, prowadzone przez właścicieli działek
usytuowanych na wierzchowinie (obserwowane już w północnej części „Górek Czechowskich”),
rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków np. nawłoci ale też innych gatunków pochodzących
z ogrodów przydomowych i działkowych (np. aronia, śnieguliczka, pęcherznica),
wprowadzanie gatunków roślin niezgodnych z naturalnym siedliskiem,
wprowadzenie zbiorników wodnych niezgodnych z uwarunkowaniami fizjonomicznymi terenu,
których nigdy tu nie było,
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ujednolicenie składu gatunkowego, powstanie monokultur, co wpływa na spadek bioróżnorodności
i utraty cennych siedlisk,
brak użytkowania muraw i łąk, które są siedliskami półnaturalnymi, utrzymującymi się dzięki
działalności człowieka,
coroczne wiosenne pożary, ogień zabija m.in. wszystkie stadia rozwojowe motyli, przyczyniając się do
corocznego zubożenia ich składu gatunkowego oraz liczebności,
zaśmiecenie terenu,
rozdeptywanie i rozjeżdżanie lessowych skarp,
izolacja terenu (w wyniku rozbudowy infrastruktury drogowej i domków jednorodzinnych szczególnie
widoczna w północnej i wschodniej części poligonu np. izolacja populacji zwierząt – chomika
europejskiego),
płoszenie, łapanie zwierząt i drapieżnictwo ze strony zwierząt domowych np. kotów domowych,
projektowane i istniejące szlaki komunikacyjne, oprócz generowania zanieczyszczeń, powodują
powstawanie barier ekologicznych, które ograniczają możliwości swobodnej migracji zwierząt.

Jednak nadal, wykazane bogactwo siedliskowe, różnorodność biologiczna i występowanie rzadkich
gatunków, pozwala ocenić ten teren za cenny przyrodniczo w skali Lublina i predestynuje go do objęcia
powierzchniową formą ochrony przyrody. Nie jest to pierwsza propozycja ochrony terenu „Górek
Czechowskich”. Na potrzebę ich ochrony ze względu na walory krajobrazowe, jak i na konieczność
pozostawienia atrakcyjnych terenów otwartych, ważnych dla zapewnienia odpowiednich walorów
klimatycznych miasta i funkcjonowania środowiska przyrodniczego zwrócono uwagę już w 1959. Pierwszą
propozycję ochrony obszarowej tego obszaru przedstawił prof. Dominik Fijałkowski. Pełna dokumentacja
przyszłego rezerwatu opracowana została w roku 1992 przez zespół kierowany przez prof. Mariana Harasimiuka
a zmodyfikowana w 2003 (Balana i in. 2004). Zapis o „objęciu ochroną prawną występujących stanowisk
cennych zbiorowisk roślinności kserotermicznej oraz rzeźby terenu” poprzez utworzenie rezerwatu
florystyczno-krajobrazowego „Górki Czechowskie" znalazł się w mpzp (Uchwała nr 825/XXXV/2005). Do tej pory
nie udało się jednak go utworzyć.
Na terenie „Górek Czechowskich” proponuje się utworzenie obszaru chronionego w formie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego. Przy czym w tym przypadku, jak podaje Pawlaczyk i Jeremczuk (2009), rozumiany
jako „quasi-rezerwat o mniej ostrym reżimie”, tworzony dla ochrony cennych fragmentów przyrody jak np.
„Torfowisko Rentowo” czy „Kasibór”. Jego zasięg przedstawiono na ryc. 111. Jest on wypadkową zasięgów
terenów cennych, wyznaczonych przez poszczególnych ekspertów w efekcie przeprowadzonych waloryzacji
(por. rozdz. waloryzacje). Zakresy terenów cennych przez nich wyznaczane różnią się między sobą, występują
rozbieżności co do zasięgów występowania cennych gatunków z różnych grup systematycznych (por. rozdz.
inwentaryzacje). Za obszary o najwyższych walorach przyrodniczych uznano część wierzchowin, zbocza i suche
doliny, na których występują zbiorowiska murawowe i łąkowe, mozaika zbiorowisk murawowych
(kserotermicznych, łąkowych, synantropijnych) i krzewiastych, gdzie stwierdzono najwięcej gatunków rzadkich,
chronionych i zagrożonych wyginięciem. Najmniej interesujące mogą się wydawać tereny porośnięte przez
gatunki obce, inwazyjne (głównie nawłocie), ale wykonany Land Art na jednej z wierzchowin w postaci
wykoszonych kręgów spowodował, że wiosną można było łatwiej w tym miejscu zaobserwować cenne gatunki
np. zawilec wielkokwiatowy, jaszczurka zwinka, chomik europejski. Wskazuje to na duży potencjał tych miejsc i
daje podstawy przypuszczać, że po usunięciu nawłoci mogą tu występować zbiorowiska kserotermiczne
i związane z nimi różnorodne grupy zwierząt.
Celem zaproponowanej na „Górkach Czechowskich” formy ochrony przyrody w postaci zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego jest zachowanie urozmaiconej rzeźby terenu, wąwozów erozyjnych i suchej
doliny, ochrona siedlisk przyrodniczych z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz różnorodności biologicznej
(zróżnicowanie flory i fauny). Jak wspomniano powyżej, zasięg zaproponowanego terenu chronionego, został
określony na podstawie nałożenia zasięgów terenów cennych wyznaczonych przez waloryzacje poszczególnych
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elementów środowiska przyrodniczego (suma walorów, patrz waloryzacja metodyka). Nie objął on
wierzchowiny, gdzie zniszczona została naturalna roślinność, w poprzednich latach występowały tereny rolnicze
a niedawno poprowadzono kolektory burzowe i zniszczono pokrywę glebową (część wschodnia, od strony Lidla
i osiedla Prestige), pomimo, że stwierdzono tu występowanie kilkunastu nor chomika europejskiego. Jest to
jednak teren, na którym nie występują typowe dla tego gatunku siedliska roślinne stanowiące bazę
pokarmową, wskazywane w tekście powyżej, istnieje zatem konieczność odtworzenia bazy pokarmowej albo
rozważenie przeniesienia zagrożonej wyginięciem populacji na inny, sprzyjający egzystencji chomika teren.
Działania te są jednak bardzo drogie (OIKOS 2006). Poza tym wykazano występowanie małego zróżnicowania
gatunków chronionych, a w założeniu przyjętym w metodyce teren predysponowany do ochrony powinien być
sumą walorów różnych elementów środowiska przyrodniczego. Nie proponowano do objęcia ochroną również
terenów położonych w północno-zachodniej części opracowania (część I), gdzie na terenach użytkowanych
rolniczo występują nory chomika. Chomik europejski jest oczywiście gatunkiem chronionym i tereny, gdzie on
występuje wymagają działań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016. W
Europie i Polsce jest on uznawany za gatunek zagrożony wyginięciem, ze względu na dominujące
wielkoobszarowych upraw rolniczych, monokultur. Pojawia się jednak coraz częściej w miastach, na co
wskazuje wielu autorów Łopucki, Szeląg (2011), Surov i in. (2016), Buczek (2019). Świadczy to o zjawisku
synurbizacji chomika i jego występowaniu na terenach zieleni w miastach. Potwierdzeniem tego są obserwacje
prowadzone również w Lublinie (Banaszek, Ziomek 2010; Banaszek 2018). Gatunek ten pojawia się m.in. w
dzielnicach Czechów, Węglin, na terenach ogrodów działkowych, niewielkich obszarowo upraw rolniczych i
ogrodów przydomowych.
Zasięg zaproponowanego przez autorów opracowania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Górki
Czechowskie” obejmuje obszar zaznaczony na ryc. 111 kolorem różowym. Zajmuje on fragment systemu
suchych dolin i wąwozów położonych w dużej części terenu opisywanego jako dawny poligon, obejmuje
zarówno formy wklęsłe jak i część wierzchowin. Ważnym aspektem w propozycjach zagospodarowania
wąwozów jest unikanie fragmentacji tych terenów, przerywania korytarzy ekologicznych, ich zamykania
i odcinania od obszarów zewnętrznych poza granicami analizowanych terenów. Powoduje to powstawanie
zamkniętych wysp i płatów ekologicznych bez możliwości wymiany puli genowej. Niekorzystnie wpływa to na
bioróżnorodność i zanikanie gatunków. Dlatego na ryc. 111 kolorem niebieskim zaznaczono także proponowany
korytarz ekologiczny. Nakazy kontynuacji powiązań przyrodniczych w postaci korytarzy ekologicznych
umożliwiających przepływ energii i materii, migrację zwierząt, wymianę puli genowej ujmowane są w
strategiach ochrony przyrody w Polsce. Także zapisy planistyczne w obowiązujących mpzp w Lublinie
sankcjonują te rozwiązania (przejścia i prześwity pod ul. Poligonową, łączące wąwozy w rejonie poligonu z
wąwozami osiedla Sławin) ryc. 112.
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Ryc. 111. Proponowane granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Górki Czechowskie”
W przypadku pozostawienia terenu bez jakichkolwiek działań prawdopodobnie dojdzie do inwazji
gatunków obcych, a ta jest uważana za jeden z trzech głównych czynników zagrażających bioróżnorodności,
obok fragmentacji i degradacji siedlisk (Tokarska-Guzik 2005). Negatywny wpływ gatunków obcych może
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przejawiać się skuteczniejszym zwabianiem zapylaczy. Nawłocie dzięki dużym kwiatostanom, produkującym
duże ilości pyłku i nektaru oraz długiemu okresowi kwitnienia zachęcają do częstego odwiedzenia ich przez
owady, stanowiąc konkurencję dla gatunków rodzimych, co powoduje rzadsze zapylanie tych roślin (Moroń i in.
2009). Mają one wpływ na obniżenie walorów krajobrazowych, zacierania lokalnej i regionalnej specyfiki
roślinności, które wskutek obecności tych samych gatunków obcych upodabniają się do siebie (Trzaskowska,
Lubiarz 2019). Roślinność powoli straci pierwotne kombinacje gatunkowe. Prawdopodobnie zwiększą się zasięgi
zbiorowisk antropogenicznych, gdyż wciąż obserwuje się wkraczanie gatunków obcych do zbiorowisk
naturalnych i ucieczkę gatunków rodzimych. Zwracają uwagę zwłaszcza: stosunek zastępczy – eliminowanie
gatunków rodzimych przez gatunki neofityczne, redukcyjny – polegający na stopniowym wypieraniu ze
środowiska gatunków rodzimych i przez to zmniejszanie różnorodności biologicznej, edyfikacyjny – traktowany
jako zakończenie procesu redukcyjnego (kiedy rola gatunków obcych w zbiorowisku jest tak duża, że obserwuje
się powstanie zbiorowisk ksenospontanicznych), nowej wtórnej kombinacji gatunków, w dużej mierze
neofitów. Gatunki inwazyjne zagrażają gatunkom rodzimym, również dlatego, że wpływają na strukturę
i dynamikę ekosystemów (Meyer i in 2005), wnikając do zbiorowisk roślinnych, konkurują także z gatunkami
rodzimymi poprzez oddziaływanie pośrednie. Liczna obecność nawłoci prowadzi do zmian w środowisku
glebowym. Następują zmiany fizykochemiczne właściwości gleby, wynikające m.in. z akumulacji toksycznych
allelopatyn (Abhilasha 2008), głównie solidagenonu (Werner i in. 1980), bądź też spadek koncentracji makroi mikroelementów (Vanderhoeven i in. 2006).
Dominacja takiej roślinności przyczyni się do dalszego zaniku zróżnicowania owadów związanych ze
zbiorowiskami kserotermicznymi. Jak podaje Moroń i in. (2009), w efekcie ubożenia różnorodności roślin
łąkowych, na powierzchniach opanowanych przez nawłocie spada również ogólna różnorodność owadów
w porównaniu z powierzchniami o niezmienionej strukturze i składzie gatunkowym. Zjawisko to związane jest
przede wszystkim z tymi owadami, które przynajmniej część cyklu rozwojowego muszą przejść na konkretnym
gatunku rośliny. Zatem z punktu widzenia różnorodności owadów dominująca obecności nawłoci na łąkach jest
zdecydowanie niekorzystna. Wykazano negatywny wpływ ekspansji nawłoci na liczebność i różnorodność
motyli dziennych oraz bzygów. Skórka i in. (2010) podają, iż w południowej Polsce problem dotyka również
populacji ptaków zamieszkujących łąki opanowane przez nawłoć. Zaobserwowano tam zarówno mniejszą
liczebność gatunkową, jak i mniejszą liczbę gnieżdżących się par w porównaniu z łąkami bez udziału nawłoci.
W celu zachowania wartości przyrodniczej Górek Czechowskich konieczne jest podjęcie działań ochrony
czynnej. Przede wszystkim należy ograniczyć rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków nawłoci. Jest to
możliwe przez wykaszanie. Należy także usuwać inne inwazyjne, obce gatunki roślin naczyniowych jak np. klon
jesionolistny Acer negundo. Murawy i łąki są siedliskami półnaturalnymi utrzymującymi się dzięki działalności
człowieka, brak użytkowania prowadzi na drodze sukcesji naturalnej do zmian składu roślinności,
a w konsekwencji do zaniku gatunków typowych dla muraw czy łąk. Również na „Górkach Czechowskich”
siedliska te są zagrożone na skutek braku użytkowania. Dla zachowania cennych siedlisk konieczne jest
użytkowanie terenu np. poprzez ekstensywny (kontrolowany) wypas prowadzony przy użyciu lokalnych
gatunków owiec. Niektóre fragmenty muraw powinny być koszone (późnym latem, co 2-3 lata). Zabiegi te
ograniczają gromadzenie się martwej materii organicznej (wojłoku) oraz hamują sukcesję. Umożliwi to
zachowanie w/w siedlisk, a tym samym stanowisk gatunków rzadkich, zagrożonych i chronionych. Innym
środkiem zaradczym jest usuwanie (wycinanie), co kilka lat krzewów i podrostu drzew. Kolejnym zabiegiem
może być wzbogacanie istniejących muraw kserotermicznych w rzadkie gatunki np. poprzez dosiewanie nasion,
przesadzanie pojedynczych gatunków z miejsc zagrożonych (np. wiśni karłowatej z północno-zachodniej części
terenu będącego przedmiotem analiz).
Należy się jeszcze odnieść do wyznaczonej w mpzp strefy pozwalającej na utworzenie rezerwatu
florystyczno-krajobrazowego. Zgodnie z obowiązującymi zapisami planistycznymi jego utworzenie jest nadal
możliwe. Nie ma zatem możliwości odnieść się do tego jak wpłynie podjęcie działań ochronnych na terenie
mniejszym niż zaproponowany przez autorów opracowania. Przygotowanie prognozy było by możliwe dopiero
wtedy, gdy dla tego terenu przygotowany byłby plan ochrony rezerwatu (zgodnie z Ustawą o ochronie
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przyrody). Dla przyszłego wyglądu i kondycji występujących tu zbiorowisk, roślin i zwierząt duże znaczenie, jak
wskazano powyżej, ma uszczegółowienie formy, zasad ochrony (ochrona czynna lub bierna), dopuszczalnych
aktywności. Co powinno nastąpić na etapie powołania prawnej formy ochrony przyrody.
Za zagrożenia dla cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich gatunków roślin i wielu grup zwierząt „Górek
Czechowskich” można uznać obowiązujący mpzp (Uchwała nr 825/XXXV/2005), według którego
w zagospodarowaniu obszaru wyznacza się tereny o różnych funkcjach, w tym tereny pod zabudowę, która ma
objąć znaczną część wierzchowin, zagospodarowanie suchych dolin i wąwozów oraz wspomniany teren do
objęcia ochroną. Granice zaproponowanego przez autorów opracowania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
„Górki Czechowskie” tylko w części pokrywają się z terenem wyznaczonego rezerwatu florystycznokrajobrazowego „Górki Czechowskie” (ZR). Obejmują one również wyznaczone w/w dokumencie: teren ZPL
(las), ZP (teren zieleni ogólnodostępnej o charakterze parkowym) oraz część SR1/U, UC, U. Występują zatem
miejsca problemowe, w których ustalenia form zagospodarowania kolidują z proponowaną formą ochrony
powierzchniowej (zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Górki Czechowskie”). Dotyczy to terenu zaznaczonego w
mpzp (Uchwała nr 825/XXXV/2005), symbolem ZP, dla którego przewiduje się możliwość wprowadzenia
„różnych form wypoczynku z uwzględnieniem terenowych urządzeń sportowo rekreacyjnych takich jak: korty
tenisowe, boiska do różnych gier, ścieżek zdrowia, place zabaw dla dzieci, tor saneczkowy, miejsca do jazdy na
wrotkach, rolkach, deskorolkach, itp.” (Uchwała nr 825/XXXV/2005 str. 46-47). W opinii ekspertów, nie jest
możliwe połączenie, wyżej wymienionej, intensywnej rekreacji z dobrym funkcjonowaniem istniejących
zoocenoz. Fragmentacja siedlisk, która będzie efektem jakichkolwiek planowanych inwestycji, wypromuje w
stosunkowo krótkim czasie gatunki ptaków przystosowane do życia w mieście, czyli synurbijne. Pozostałe będą
zmuszone do wycofania się z zajmowanych dotychczas siedlisk (to wynika niezbicie z dotychczasowej analizy
zmian na tym terenie). Poza tym niemal każda z takich form zagospodarowania rekreacyjnego związana jest
wykonaniem m.in. prac budowlanych, które będą wymagały użycia ciężkiego sprzętu, utwardzenia terenu,
ewentualnego wprowadzenia podbudowy (tworzenie powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody),
doprowadzenia infrastruktury nadziemnej lub podziemnej (np. oświetlenie, monitoring). O ile dopuszczalne
zagospodarowanie w zakresie terenu zaznaczonego w mpzp (nr załącznik 03, 04, 06 do Uchwała nr
825/XXXV/2005) jako ZP nie wszędzie pokrywa się z najcenniejszymi stanowiskami gatunków rzadkich i
chronionych (zaznaczonymi w rozdz. inwentaryzacje), to wzrost antropopresji w rejonie cennych siedlisk
przyrodniczych sąsiadujących bezpośrednio z zagospodarowaniem sportowo-rekreacyjnym przyczyni się do
obniżenia różnorodności biologicznej. Zatem utworzenie parku, jest sprzeczne z celem ochrony gatunków roślin
i zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych na analizowanym terenie. Aby móc je skutecznie chronić należy
pozostawić teren zaznaczony w opracowaniu jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Górki Czechowskie” w
formie nieprzekształconej.
Według art. 45.1 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone
zakazy, które według autorów opracowania odnośnie zaproponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
„Górki Czechowskie” powinny dotyczyć:
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową,
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
6. zmiany sposobu użytkowania ziemi,
7. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,
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8.

umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, lęgowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalna gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
9. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,
10. umieszczanie tablic reklamowych.
Duży wpływ na różnorodność gatunkową obszaru ma również jego otoczenie. W ciągu ostatnich 20 lat
dawny poligon został otoczony zabudową, izolując ten obszar od sąsiednich populacji. „Górki Czechowskie”
stały się obecnie wyspą na mapie Lublina choć o jednej z największych różnorodności gatunkowej roślin, motyli,
ptaków, ale także i innych zwierząt. Dlatego problemem jest również wskazana w mpzp (Uchwała nr
825/XXXV/2005) zabudowa, która może sąsiadować z wyznaczoną powierzchniową formą ochrony przyrody –
zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Górki Czechowskie”. Każda zabudowa (mieszkaniowa, usługowa
i komunikacyjna) charakteryzuje się dużą terenochłonnością, co skutkuje niszczeniem naturalnej pokrywy
roślinnej, niszczeniem terytoriów dla życia większości zwierząt. Wynikiem tego może być pojawianie się wśród
zabudowy (wielorodzinnej, usługowej) gatunków zwabianych łatwym dostępem do pokarmu np. dzików i lisów.
Wyrzucane resztki jedzenia stają się łatwym łupem. Zanika u nich nawyk zdobywania pokarmu i polowania.
Powoduje to zmiany w łańcuchach pokarmowych, składach ekosystemów i biocenoz oraz szybsze
rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. Sytuacja taka obserwowana jest w wielu miejscach, również w
Lublinie. Zabudowa może wpływać na tworzenie miejskiej wyspy ciepła (MWC), zmianę przepływu
i zanieczyszczenie powietrza, zmniejszenie retencji wody, itd. Jeśli miałaby pojawić się zabudowa poza terenami
wyznaczonymi w opracowaniu jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Górki Czechowskie” to musi ona mieć
charakter zrównoważony, czyli powinna być projektowana w sposób ograniczający do minimum negatywne
oddziaływanie na środowisko (ochrona różnorodności biologicznej, minimalizacja zmian klimatu, retencja wody,
zachowanie korytarzy przewietrzających i migracyjnych dla zwierząt). Za kluczowe należy uznać wielkość
terenów biologicznie czynnych w projektowanej zabudowie, która jak wynika z badań prowadzonych przez
Szulczewską i in. (2014) nie powinna być niższa niż 50% terenu zagospodarowania. Przy czym za powierzchnię
biologicznie czynną uznaje się tylko taką, gdzie roślinność ma kontakt z glebą, a nie rosnącą na stropodachach
czy pomiędzy ażurowymi płytami, które często stosowane są na parkingach. Za wskazane należy uznać również:
racjonalną gospodarkę wodną (np. ogrody na dachach), minimalizację efektów MWC m.in. poprzez
wprowadzanie roślinności ocieniającej wzdłuż ulic, na placach i skwerach, ekstensywnych ogrodów na dachach,
pnączy na ścianach, wykorzystywanie energii odnawialnej i ograniczenie emisji dwutlenku węgla, redukcja
wytwarzanych odpadów, stosowanie jasnych kolorów dachów, elewacji (wprowadzanie tzw. „chłodnych
powierzchni”) i nawierzchni przepuszczalnych (Miejska wyspa ciepła…2014). Przy wprowadzaniu roślin na
terenach zieleni należy unikać gatunków, które są lub mogą być inwazyjne (Kodeks dobrych praktyk… 2014). W
ogrodach na dachach i łąkach kwietnych stosowanych zamiast tradycyjnych trawników należy wykorzystywać
gatunki naturalnie występujące na murawach kserotermicznych lub łąkach. W przypadku sąsiedztwa zabudowy
ze zbiorowiskami murawowymi za bardzo ważne należy uznać oddalenie jej od granicy wskazanych terenów
chronionych w taki sposób aby budynki nie zacieniały muraw. Odrębną kwestią jest negatywne oddziaływanie
zabudowy na krajobraz, tak cennego na „Górkach Czechowskich”, ten jednak nie był szczegółowo analizowany
w opracowaniu.
Niezależnie od przyjętej formy zabudowy, w przypadku zrealizowania obecnych planów mpzp,
występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt zmieni się diametralnie. Wśród szacowanych, najmniej
korzystnych zmian przewidywany jest ubytek terenów porośniętych cenną roślinnością kserotermiczną i
łąkową. Na ryc. 112 przedstawiono rozmieszczenie i zasięg form zagospodarowania terenu mających wpływ na
zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych- prognoza przy realizacji obecnie obowiązującego mpzp).
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Ryc. 112. Rozmieszczenie i zasięg form zagospodarowania terenu mające wpływ na zachowanie walorów
przyrodniczo-krajobrazowych - prognoza przy realizacji obecnie obowiązującego mpzp (objaśnienia w zał. 7)
Dużą presją urbanizacyjną zagrożony jest teren Górek Czechowskich położony po zachodniej stronie
ul. Poligonowej (część I). W ciągu kilku ostatnich lat, na terenie zlokalizowanym poniżej obszaru, które jest
przedmiotem opracowania, powstało nowe osiedle mieszkaniowe Botanik, prężnie rozwijające się w kierunku
północnej granicy miasta. Możliwości rozwojowe zapewnia rozległy, otwarty teren, dotychczas niezabudowany,
na którym obecnie przeważają uprawy polowe, z charakterystycznym mozaikowatym rozmieszczeniem
zbiorowisk roślinnych, przeplatających się z uprawami polowymi. Wartość tych niezabudowanych terenów
podwyższają zadrzewienia i zakrzaczenia ciągnące się wzdłuż miedz, na kierunku północ-południe. Długie
pasma zadrzewień i zakrzaczeń stanowią cenne korytarze migracyjne dla zwierząt, jak również mają niezwykle
duże znaczenie we wzbogacaniu różnorodności biologicznej w strefach ekotonowych. Jak wspomniano powyżej
występują tu siedliska występowania chomika europejskiego, na miedzach spotykane jest zbiorowisko z wiśnią
karłowatą, a w płn.-zach. części znajduje się kompleks leśny z dużą liczbą starych dębów i grabów. Obecnie dla
części tych terenów nie ma ustalonego planu zagospodarowania. W związku z tym, że jak wskazuje analiza
urbanistyczna duża część terenów jest prywatna, przewidywać można, że będzie duże zainteresowanie zmianą
formy zagospodarowania tego obszaru. Aby zachować w/w walory należałoby pozostawić je jako pola uprawne
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zaznaczone na ryc. 113 i zadbać o ich ciągłość z „Górkami Czechowskimi” i terenami pozamiejskimi, poprzez
zachowanie korytarza ekologicznego.

Ryc. 113. Proponowane formy zagospodarowania na terenie Górki Czechowskie służące zachowaniu
walorów przyrodniczo - krajobrazowych (objaśnienia: ZN Teren zieleni objęty formami ochrony przyrody
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, ZL Teren lasów, ZI Tereny zieleni izolacyjnej, R Teren rolniczy, U
Teren zabudowy usługowej)

9.2.2. Lipnik
Wąwóz Lipnik charakteryzuje duże zróżnicowane rzeźby terenu. Obszar wąwozu to przede wszystkim
tereny otwarte, z centralnie przecinającą je, bogato urzeźbioną suchą doliną. Teren w większości pokrywają
pola uprawne, na których prowadzone są uprawy zbóż głównie pszenicy i owsa oraz rzepaku lub buraków
cukrowych. Część stanowią tereny od kilku lub kilkunastu lat nieuprawiane – odłogi, na których pojawiają się
zróżnicowane zbiorowiska, cenne w skali miasta. Wykształcają się tu zarówno murawy kserotermiczne,
fragmenty łąk i zbiorowisk podmokłych, płaty zbiorowisk ruderalnych, skupiska krzewów i płaty zadrzewień. Na
opisywanym terenie zidentyfikowano ponad 20 zespołów w tym zbiorowiska roślinne najcenniejszych muraw
kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea, które występują na nasłonecznionych (ciepłych i suchych)
zboczach obu odnóg wąwozu. Różnorodność siedlisk badanego terenu sprzyja bogactwu gatunkowemu, jego
flora liczy blisko 200 gatunków roślin naczyniowych. Występują wśród nich gatunki typowe dla siedlisk
ruderalnych, segetalnych i łąkowych, ale też rzadkie i chronione gatunki roślin (6 objętych ochroną prawną, 7
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zagrożone oraz 18 uznawanych za rzadkie). Na szczególną uwagę zasługuje obecność dąbrówki piramidalnej
Ajuga pyramidalis, jest to obecnie jedyne znane na Lubelszczyźnie stanowisko tej rośliny oraz czosnku kulistego
Allium rotundum, gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem w Polsce.
Na uwagę zasługuje zróżnicowanie fauny. Za szczególnie cenne należy uznać występowanie populacji
rzadkiego i chronionego pająka - gryziela stepowego Atypus muralis, a także dwóch gatunków
kserotermicznych ślimaków: wałkówki trójzębnej Chondrula tridens oraz ślimaka żółtawego Helix lutescens.
Pomimo, że teren pozbawiony jest już zbiorników wodnych stwierdzono występowanie 8 gatunków ważek,
które przylatują głównie znad rowów i starorzeczy zlokalizowanych w dolinie Bystrzycy. Dużym zróżnicowaniem
wykazywały się motyle dzienne, reprezentowane przez 40 gatunków, w tym dwóch gatunków chronionych:
czerwończyk nieparek Lycaena dispar oraz czerwończyk fioletek Lycaena helle. Odnotowano liczne obserwacje
pazia królowej Papilio machaon. Stwierdzono także kilka gatunków związanych z roślinnością kserotermiczną Pontia edusa, Colias hyale, Polyommatus coridon, Lasiommata megera, Melanargia galathea. Przeprowadzone
badania pozwoliły wykazać 5 gatunków płazów, przedstawicieli żab zielonych z grupy Pelophylax esculentus
complex. Płazy obserwowane były pojedynczo w różnych części badanego terenu. Niestety w związku z
zanikiem zbiorników wodnych zlokalizowanych niegdyś w dnie wąwozu odnotowano spadek liczebności
płazów. Gady reprezentuje tylko jeden przedstawiciel – jaszczurka zwinka. Jej populacja występuje na
siedliskach kserotermicznych. Za bardzo cenne należy uznać występowanie na opisywanym obszarze gatunków
ptaków, szczególnie gąsiorka Lanius collurio (gatunek wymieniony w Załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej) i
świerszczaka Locustella naevia – nieliczny w Polsce i nader rzadki w granicach administracyjnych miast. Na
opracowywanym terenie, w części wschodniej, środkowej i północnej stwierdzono występowanie populacji
chomika europejskiego Cricetus cricetus.
Wąwóz Lipnik, ze względu na swe położenie, budowę geomorfologiczną, obecność zarówno różnorodnych
zbiorowisk roślinnych, jak i zbiorników wodnych, wskazywano do ochrony już w 2006 roku (Balany i in. 2006).
Za ważny uznano fakt, że stanowi on dogodny korytarz ekologiczny, łączący wierzchowinę Rudnika i Ponikwody
z doliną rzeki Bystrzycy. Otoczony obszarami gruntów intensywnie użytkowanych rolniczo, umożliwia w miarę
swobodną migrację wielu gatunków zwierząt, stanowiąc na terenie miasta enklawę środowisk nieznacznie
zdegradowanych pod względem przyrodniczym. Za cenne uznano występowanie ostoi gatunków „specjalnej
troski” w większości związanej z występującymi na dnie wąwozu zbiornikami. Co prawda zbiorników już
w zasadzie nie ma, pojawiają się jedynie efemerycznie przy większych opadów deszczu lub wiosną po
roztopach. Jednak wykazane bogactwo siedliskowe, różnorodność biologiczna, występowanie cennych i
jednocześnie zagrożonych gatunków szczególnie kserotermicznych pozwala ocenić ten teren za cenny
przyrodniczo w skali Lublina i predestynuje go do objęcia ochroną powierzchniową. Na terenie wąwozu Lipnik
proponuje się utworzenie obszaru chronionego w formie użytku ekologicznego. Jego zasięg przedstawiono na
ryc. 114. Jest on wypadkową zasięgów terenów cennych wyznaczony przez poszczególnych ekspertów. Można
zauważyć, że w bardzo dużym stopniu pokrywają się one ze sobą (por. waloryzacje). Za obszary o najwyższych
walorach przyrodniczych uznano kompleksy muraw kserotermicznych i łąkowych, gdzie występuje najwięcej
gatunków rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem. Celem utworzenia użytku ekologicznego „Lipnik”
jest ochrona siedlisk z Dyrektywy Siedliskowej oraz różnorodności biologicznej (zróżnicowanie roślin i zwierząt).
Podczas badań na opisywanym terenie zidentyfikowano następujące zagrożenia dla zbiorowisk roślinnych
oraz rzadkich, chronionych gatunków roślin:
 brak użytkowania muraw i łąki, które są siedliskami półnaturalnymi utrzymującymi się dzięki
działalności człowieka,
 rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków np. nawłoci,
 ujednolicenie składu gatunkowego, powstanie monokultur, co wpływa na spadek bioróżnorodności
i utratę cennych siedlisk.
Zagrożenia w aspekcie ochrony owadów, płazów, gadów, drobnych ssaków:
 coroczne wiosenne pożary, ogień zabija wszystkie stadia rozwojowe motyli, przyczyniając się do
corocznego zubożenia ich składu gatunkowego oraz liczebności,

291 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną







sporty motorowe, jazda na quadach przyczynia się do niszczeniem struktury zboczy oraz siedlisk
gatunków chronionych,
zanik zbiorników wodnych pozwalających na rozmnażanie płazów oraz większe występowanie ważek
uprawy rolne są źródłem zanieczyszczeń pochodzących z nawożenia i środków ochrony roślin, ich
kumulacja w obniżeniach terenowych powoduje zmiany środowiska życia i zanikanie gatunków
cennych, zarastanie ekspansywną roślinnością,
postępująca sukcesja oraz pojawienie się gatunków obcych i inwazyjnych.

Zagrożenia w aspekcie ochrony ptaków:
 zmiana zagospodarowania terenu, nawet polegająca na przekształceniu nieużytków w pola uprawne
wpływa na zmianę składu gatunkowego ptaków,
 hałas, spowodowany przez quady i motory.
Zagrożenia w aspekcie ochrony chomika:
 zmiana użytkowania terenu, utrata mozaiki różnorodnych upraw rolnych w tym zbóż i roślin
motylkowych,
 wypalanie pól i nieużytków, zwłaszcza na wiosnę, które może ograniczać dostęp do pokarmu
osobnikom które rozpoczynają aktywność po okresie zimowej hibernacji.
W celu zachowania wartości przyrodniczej wąwozu Lipnik konieczne jest objęcie tego terenu ochroną
powierzchniową i podjęcie działań ochrony czynnej. Przede wszystkim należy ograniczyć rozprzestrzenianie się
inwazyjnych gatunków nawłoci. Jest to możliwe przez wykaszanie, a także przywrócenie użytkowania na polach
uprawnych otaczających wąwóz, co zmniejszyłoby zasoby diaspor gatunków inwazyjnych i ekspansywnych oraz
poprawiałoby walory krajobrazowe. Murawy i łąki są siedliskami półnaturalnymi utrzymującymi się dzięki
działalności człowieka, brak użytkowania prowadzi na drodze sukcesji naturalnej do zmian składu roślinności,
a w konsekwencji do zaniku gatunków typowych dla muraw czy łąk. Również w wąwozie Lipnik siedliska te są
zagrożone na skutek braku użytkowania. Gatunki murawowe wypierane są przez gatunki łąkowe. Zarówno
w murawy, jak i łąki wkraczają rośliny segetalne oraz ekspansywne (trzcinnik pospolity, jeżyna popielica)
i inwazyjne (nawłoć późna i nawłoć kanadyjska). Dla zachowania cennych siedlisk konieczne jest użytkowanie
terenu poprzez wypas, koszenie. Należy jednak całkowicie zabronić wypalania, które może byłoby wskazane
w przypadku muraw, ale niedopuszczalne w przypadku bezkręgowców i mniejszych ssaków w tym chomika
europejskiego. W przypadku chomika europejskiego za bardzo ważne należy uznać zachowanie otoczenia
wyznaczonego terenu chronionego, gdzie występuje mozaika pół uprawnych, będących bazą pokarmową dla
tego gatunku.
Według art. 45.1 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone
zakazy, które według autorów opracowania odnośnie zaproponowanego użytku ekologicznego „Lipnik”
powinny dotyczyć:
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową,
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych,
6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
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7.
8.

zmiany sposobu użytkowania ziemi,
wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,
9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalna gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
10. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,
11. umieszczanie tablic reklamowych.

Ryc. 114. Proponowane granice użytku ekologicznego „Lipnik”
Przy zaniechaniu jakichkolwiek działań ochronnych walory przyrodnicze zostaną utracone. Najcenniejsze
siedliska w wąwozie Lipnik, jak wspomniano wyżej, są siedliskami półnaturalnymi, utrzymującymi się dzięki
działalności człowieka. Zaniechanie użytkowania prowadzi do zarastania łąk i muraw krzewami, a w dalszej
kolejności drzewami. W dłuższej skali czasowej, w naszym klimacie, na glebach lessowych zmiany sukcesyjne
powinny iść w kierunku lasów grądowych. Jednak silne wpływy z otoczenia i zmiany klimatu mogą modyfikować
proces sukcesji i doprowadzić do rozwoju innego typu zarośli bądź zadrzewień. Ponadto obecność nawłoci
będzie powodować ubożenie siedliska poprzez hamowanie wzrostu innych gatunków. Gatunki inwazyjne
zagrażają gatunkom rodzimym, wpływają na strukturę i dynamikę ekosystemów (Meyer i in 2005). Ich rozrost
przyczynia się do tworzenia monokultury, wyginięcia rzadkich gatunków roślin. Doprowadzi to do znacznego
spadku bioróżnorodności (Byers in 2002) i utraty cennych siedlisk zwierząt. Wnikając do zbiorowisk roślinnych
konkurują z gatunkami rodzimymi poprzez oddziaływanie pośrednie. Liczna obecność nawłoci prowadzi do
zmian w środowisku glebowym. Następują zmiany fizykochemiczne właściwości gleby, wynikające m.in.
z akumulacji toksycznych allelopatyn (Abhilasha 2008) głównie solidagenonu (Werner i in. 1980), bądź też
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spadek koncentracji makro- i mikroelementów (Vanderhoeven i in. 2006). Dominacja takiej roślinności przyczyni
się także do zaniku zróżnicowania owadów związanych ze zbiorowiskami kserotermicznymi (np. Pontia edusa,
Colias hyale, Polyommatus coridon, Lasiommata megera, Melanargia galathea). W efekcie ubożenia
różnorodności roślin łąkowych na powierzchniach opanowanych przez nawłocie spada również ogólna
różnorodność owadów (nie tylko rzadkich i chronionych) w porównaniu z powierzchniami o niezmienionej
strukturze i składzie gatunkowym. Zjawisko to związane jest przede wszystkim z tymi owadami, które
przynajmniej część cyklu rozwojowego muszą przejść na konkretnym gatunku rośliny.

Ryc. 115. Rozmieszczenie i zasięg form zagospodarowania terenu mających wpływ na zachowanie
walorów przyrodniczych -prognoza przy założeniu realizacji obecnie obowiązującego mpzp (objaśninia: R –
tereny rolnicze, U – tereny zabudowy usługowej, M – tereny zabudowy podmiejskiej, ZŁ/ZP – tereny zieleni
łęgowej/tereny zieleni urządzonej)
Na zachowanie walorów przyrodniczych analizowanego terenu może mieć wpływ realizacja mpzp (ryc.
115). Obowiązujący plan miejscowy sankcjonuje wyjątkowość dolinki obejmując ją ochroną planistyczna strefy
ESOCH z przeznaczeniem terenu pod tereny zieleni łęgowej z dopuszczeniem zieleni urządzonej oznaczone jako
ZP. Duża część terenów wokół w mpzp jest zaznaczona jako pola uprawne (R). W związku z tym, że jak wskazuje
analiza urbanistyczna duża część terenów jest prywatna. Przewidywać można, że tereny te tereny te wypadną
z użytku rolniczego, postępować będzie presja urbanizacyjna, co w planie jest również zaznaczone jako
R(M/ZP). Ilość terenów obecnie przeznaczonych pod zabudowę, zaznaczonych w mpzp, jest tu niewielka (M5 i
U), zlokalizowana jest przy istniejących drogach, a odnośnie analizowanego terenu jest na granicach
opracowania, co nie wzbudza niepokoju o zachowanie walorów przyrodniczych analizowanego miejsca. Za duże
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niebezpieczeństwo należy uznać, zgodnie z zamierzeniami planistycznymi rejonu Lipnika, wyznaczenie nowego
przebiegu dróg, które mogą mieć duże oddziaływanie na środowisko. Szlaki komunikacyjne, oprócz
generowania zanieczyszczeń, powodują powstawanie barier ekologicznych, które ograniczają możliwości
swobodnej migracji zwierząt. Powstanie dróg zwykle też zwiększa presję urbanizacyjną terenów sąsiednich
szczególnie na terenach podmiejskich, dlatego także w tym kontekście powstanie drogi może stanowić
niebezpieczeństwo. Działalność antropogeniczna, szczególnie o charakterze wytwórczym, usługowym oraz
zabudowy jednorodzinnej ze źródłem ciepła w postaci pieców na paliwa stałe (węgiel, koks, drewno, spalanie
odpadów domowych) w sąsiedztwie wartościowych przyrodniczo obszarów może stać się źródłem emisji
zanieczyszczeń. Sytuacja ta sprzyja zanikowi organizmów wrażliwych. Powstawanie nowych terenów
zamieszkania z kolei powoduje wzrost gęstości zaludnienia, generującego większe ilości ścieków bytowo –
gospodarczych. Używane w gospodarstwach detergenty z fosforanami mogą stać się źródłem eutrofizacji wód
powierzchniowych w sąsiedztwie. Może również powodować presję rekreacyjną i wypoczynkową na najbliższe
tereny. Nie wykluczone jest pojawianie się kolejnych gatunków inwazyjnych, gdyż ogrody przydomowe, ogrody
działkowe stanowią bardzo często miejsca ich występowania i rozprzestrzeniania. Zatem w przypadku
zrealizowania obecnych planów zagospodarowania występowanie rzadkich gatunków roślin i zwierząt zmieni
się diametralnie. Za wskazane uznano zatem, aby zachować walory przyrodnicze terenu wąwozu Lipnik,
wprowadzenie użytku ekologicznego „Lipnik” jako powierzchniowej formy ochrony przyrody oznaczonej
zaznaczonej na ryc. 116 jako ZN, oraz zachowanie użytkowanych pół uprawnych (R), które stanowić powinny
pewnego rodzaju zabezpieczenie przed presją urbanizacyjną.
Tylko przy wdrożeniu działań ochronnych możliwe jest zachowanie, a wręcz poprawa stanu siedlisk
przyrodniczych w wąwozie Lipnik. Ochrona siedlisk przed degradacją umożliwi także zachowanie stanowisk
gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. Przyczyni się to do zachowania różnorodności biologicznej
na terenie miasta. Ważnym aspektem propozycji ochrony wąwozu Lipnik jest unikanie fragmentacji terenów,
przerywania korytarzy ekologicznych, zamykanie i odcinanie ich od obszarów zewnętrznych poza granicami
analizowanych terenów. Powoduje to powstawanie zamkniętych wysp i płatów ekologicznych bez możliwości
wymiany puli genowej. Bezpośrednio wpływa to na bioróżnorodność i zanikanie gatunków.
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Ryc. 116. Proponowane formy zagospodarowania na terenie Lipnika służące zachowaniu walorów
przyrodniczo krajobrazowych (objaśnienia: ZN Teren zieleni objęty formami ochrony przyrody zgodnie z
przepisami o ochronie przyrody, R Teren rolniczy, U Teren zabudowy usługowej, M – tereny zabudowy
podmiejskiej, ZŁ/ZP – tereny zieleni łęgowej/tereny zieleni urządzonej)

9.2.3. Zimne Doły
System wąwozowy Zimne Doły obejmuje dno doliny Konopniczanki oraz dochodzące do niej suche doliny
zwane też wąwozami. Na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Lipniak rzeka Konopniczanka prowadzi niewielkie
ilości wody, później rozlewa się na łąki i zanika. Zasila ona jedynie zbiorniki wodne znajdujące się na
podmokłych łąkach. Drobne zbiorniki wodne występują także w innych częściach Zimnych Dołów, ale te
zasilane są przede wszystkim wodami opadowymi. Na badanym terenie występuje różnorodne, dynamiczne
zagospodarowanie, które ma wpływ na występujące rośliny, zwierzęta i zbiorowiska roślinne. Spotykane są tu
fragmenty naturalnej i półnaturalnej roślinności, pola uprawne, ugory, odłogi, zabudowa jednorodzinna
z ogrodami przydomowymi, pracownicze ogrody działkowe i ciągi komunikacyjne o różnym nasileniu ruchu.
Na badanym terenie zidentyfikowano 34 zbiorowiska. Spośród nich 7 należy do naturowych. Występują
zagrożone w skali kraju zespoły: Euonymo europaei-Cornetum sanguinei i Epilobio-Convolvuletum. Ważny
element zboczy doliny stanowi zbiorowisko brzozy brodawkowatej i dębu szypułkowego Betula pendulaQuercus robur, a na terenach podmokłych zagrożony wyginięciem zespół Rumicetum palustris. Na opisywanym
terenie odnaleziono stanowiska 2 gatunków roślin objętych ochroną ścisłą (paprotnika kolczystego Polystichum
aculeatum i mokradłoszki zaostrzonej Calliergonella cuspidata), 1 objętego ochroną częściową, 6 znajdujących
się na Czerwonych listach Polski i województwa lubelskiego oraz 3 wymienianych na regionalnych Czerwonych
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listach. Najbardziej zróżnicowana roślinność występuje w południowej części terenu, na odcinku od ul.
Raszyńskiej do ul. Lipniak. Jako najcenniejszy fragment uznaje się obszar dna doliny Konopniczanki z szuwarami
nadbrzeżnymi, przechodzący w porośnięty brzozą brodawkowatą i dębem szypułkowym las na zboczu oraz
rozciągającą się na zachodzie łąkę rajgrasową.
Na terenie Zimnych Dołów stwierdzono występowanie wielu gatunków zwierząt rzadkich i chronionych.
Gatunki kserotermiczne są tu jednak nieliczne, stwierdzono jedynie dwa gatunki z tej grupy ekologicznej –
modliszkę Mantis religiosa oraz ślimaka żółtawego Helix lutescens. Dość licznie reprezentowana jest grupa
zwierząt związanych z wodami. Stwierdzono występowanie 30 gatunków ważek. Pojawiają się one zarówno w
zbiornikach naturalnych związanych z Konopniczanką jak i sztucznych. Za szczególnie cenne uznano dwa
stanowiska, jedno (na Konopniczance) za dość wysoki stopień naturalności fauny a drugie (zbiornik przy ul.
Nałęczowskiej) za wytworzenie się w warunkach sztucznych, dość udatnego zgrupowania gatunków typowego
dla wód okresowych z wchodzącym w u nas w kryzys Sympetrum flaveolum (bardzo duża populacja
autochtoniczna!). W zbiornikach wód stojących, choć prawie wyłącznie sztucznych, rozwinęły się zgrupowania
typowe dla drobnych, eutroficznych zbiorników terenów otwartych – w ich różnych wariantach, tzn. od
typowego dla wód okresowych do cechującego wody trwałe oraz w formach przejściowych między nimi,
zależnie od stopnia i rodzaju okresowości danego zbiornika. Choć badania potwierdzają lokalne znaczenie
wąwozu Zimne Doły to obecność ważek nawet tych, które nie są bardzo rzadkie, to mają swoją wartość: fauna
drobnozbiornikowa, do niedawna niemal wszechobecna, jest obecnie zagrożona na dużych obszarach wskutek
zanikania siedlisk, także na Wyżynie Lubelskiej.
Obszar badań charakteryzuje się małą różnorodnością gatunkową motyli. Cenne taksony utrzymały się
tylko poza terenami zabudowanymi, w obrębie wilgotnych łąk.
Duże zróżnicowanie notowano w obrębie innych grup zwierząt związanych z wodami. Na terenie wąwozu
Zimne Doły stwierdzono występowanie siedmiu gatunków płazów, co stanowi 54% wszystkich przedstawicieli
Amphibia stwierdzonych do tej pory w Lublinie. Jako najcenniejsze, na obszarze Zimnych Dołów uznano siedem,
zbiorników (przy ul. Laskowej, ul. Lipniak, ul. Wojciechowska, ul. Łużyczan, ul. Nałęczowskiej, ul. Tadeusza
Mazowieckiego, ul. Jaśminowej), które są miejscami rozmnażania się płazów.
Rzadkim elementem zoocenoz Zimnych Dołów są natomiast gady, reprezentowane przez jaszczurkę
zwinkę Lacerta agilis i zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix. Przy czym niewielka populacja jaszczurki zwinki
ograniczona jest do kserotermicznej skarpy, zlokalizowanej na granicy opracowywanego terenu.
W wąwozie Zimne Doły stwierdzono ogółem 69 gatunków ptaków, w tym 47 lęgowych i prawdopodobnie
lęgowych. Z ornitologicznego punktu widzenia najcenniejszym terenem jest dolina Konopniczanki, od
skrzyżowania ul. Laskowej i Raszyńskiej do ul. Lipniak. Stwierdzono tam występowanie co najmniej 40
gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych. Wśród gniazdujących w dolinie cieku znajdują się m.in.
bardzo rzadka w mieście uszatka Asio otus i dzięcioł zielony Picus viridis. W północnej części terenu są
zlokalizowane stanowiska lęgowe rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus i trzciniaka A. arundinaceus. Bardzo
licznie występują tu kapturka Sylvia atricapilla i pierwiosnek Phylloscopus collybita – coraz rzadszy w zieleni
śródmiejskiej. Cenna jest obecność wilgi Oriolus oriolus i pokrzewki ogrodowej Sylvia borin. Obserwowano
także gąsiorka Lanius collurio i jarzębatkę Sylvia nisoria – gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
Stwierdzono tu również piegżę Sylvia curruca i cierniówkę S. communis. Występowanie na jednym terenie
wszystkich pokrzewek (kapturka, jarzębatka, piegża, cierniówka i pokrzewka ogrodowa) gniazdujących
w naszym kraju jest ewenementem, co najmniej w skali Lublina. Wraz z pozostałymi wymienione gatunki
tworzą jedno z najbogatszych w granicach Lublina zgrupowanie awifauny lęgowej. Bardzo interesujący zespół
lęgowy zasiedla stosunkowo niewielki płat zieleni (na odcinku około 400 m) wzdłuż drogi łączącej ul. Lipniak z
al. Kraśnicką. Stwierdzono tam m.in. krogulca Accipiter nisus, śpiewaka Turdus philomelos, piecuszka
Phylloscopus trochilus, pierwiosnka, rudzika Erithacus rubecula, sójkę Garrulus glandarius, wilgę i wójcika
Phylloscopus trochiloides, który w Polsce jest nadal gatunkiem sporadycznie lęgowym.
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Badania wykazały również występowanie chomika europejskiego Cricetus cricetus, spotykany jest on
jednak dosyć rzadko, ze względu na obecność terenów podmokłych, które nie są typowym siedliskiem tego
gatunku.
Wykazane bogactwo siedliskowe, różnorodność biologiczna, występowanie cennych i jednocześnie
zagrożonych gatunków, pozwala ocenić głównie południową część tego terenu za cenną przyrodniczo w skali
Lublina i predestynuje go do objęcia ochroną. Na terenie wąwozu Zimne Doły proponuje się utworzenie
obszaru chronionego w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zimne Doły”. Zasięg tego obiektu
pokrywa się z przebiegiem doliny rzecznej i przechodzi w obszar suchej doliny. Jego zakres przedstawiono na
ryc. 117. Za wskazane należy uznać rozszerzenie granic obiektu chronionego na teren sąsiedniej gminy
Konopnica. Zaproponowany do ochrony teren jest wypadkową zasięgów terenów cennych wyznaczonych przez
poszczególnych ekspertów (por. rozdz. waloryzacje). Można zauważyć, że w bardzo dużym stopniu pokrywają
się one ze sobą. Za obszary o najwyższych walorach przyrodniczych uznano tereny podmokłe, łąkowe, gdzie
występowało najwięcej gatunków rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem.
Zagrożenia dla rzadkich, chronionych gatunków roślin i zbiorowisk roślinnych:
 dalsza zabudowa zboczy doliny,
 niszczenie wąwozu, przez jego zasypywanie i wycinanie drzew, prowadzone przez właścicieli działek
usytuowanych na wierzchowinie,
Zagrożeń dla owadów, płazów, gadów, ptaków, drobnych ssaków:
 dalsza zabudowa zboczy doliny,
 zanik zbiorników wodnych (pozwalających na rozmnażanie płazów oraz większe występowanie ważek),
 próba regulacji cieku, wpłynie na wycofanie się z tego terenu cennych gatunków ptaków,
 zaprzestanie wypasu oraz koszenia w obrębie wilgotnych łąk w dolinie Konopniczanki ,
 sukcesja na terenach łąkowych,
 ukształtowanie brzegów zbiorników retencjonujących wody opadowe, ich strome, umocnione
gabionami brzegi oraz brak w nim makrofitów nie sprzyja wymaganiom rozrodczym płazów,
 zaśmiecenie terenów,.
 dążenie do uporządkowania terenów zielonych.

Celem wprowadzenia na analizowanym terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zimne Doły” jest
zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych należących do siedlisk Natura 2000, różnorodności biologicznej
(roślin i zwierząt) oraz walorów krajobrazowych wynikających z urozmaiconej rzeźby terenu, wysokich skarp
i zboczy.
Według art. 45.1 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone
następujące zakazy:
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową,
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5. likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych,
6. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
7. zmiany sposobu użytkowania ziemi,
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8.

wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,
9. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalna gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
10. zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,
11. umieszczanie tablic reklamowych.
Poza wyznaczonym zespołem przyrodniczo-krajobrazowym „Zimne Doły”, za cenne uznano także dwa inne
tereny. Za szczególnie wartościowy i konieczny do ochrony uznano obszar (działki o numerach 849/2 i 885/2), u
zbiegu ul. Jaśminowej i al. Mazowieckiego, porośnięty zaroślami leszczowymi. W tym miejscu proponuje się
utworzenie użytku ekologicznego dla zachowania występującej tu populacji pięciornika drobnego Potentilla
micrantha chronionego i zagrożonego w Polsce. Jego populacja zajmuje 5 arów w obrębie 12 arów
porośniętych leszczyną pospolitą. Kolejny obiekt predysponowany do ochrony stanowi składająca się z ponad
150 okazów graba pospolitego Carpinus betulus aleja drzew, o wartości historycznej, zlokalizowana w okolicy
ul. Podchorążych na działkach o numerach: 257/2, 257/3, 59/1, 59/2, 14/3, 14/4. Proponowaną formą ochrony
jest pomnik przyrody.

Ryc. 117. Proponowane granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Zimne Doły”, użytek ekologiczny i
pomnik przyrody
Na badanym terenie występuje różnorodne, dynamiczne zagospodarowanie, które ma wpływ na
występujące rośliny, zwierzęta i zbiorowiska roślinne. W celu zachowania wartości przyrodniczej wąwozu
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konieczne jest ograniczenie dalszej zabudowy w obrębie doliny wskazanej do ochrony. Należy zachować
naturalny, różnorodny charakter roślinności tam występującej. Bezwzględnie należy utrzymać zabiegi ochrony
czynnej polegającej na koszeniu i spasaniu roślinności zielnej. Łąki są siedliskami półnaturalnymi utrzymującymi
się dzięki działalności człowieka, brak użytkowania prowadzi na drodze sukcesji naturalnej do zmian składu
roślinności, a w konsekwencji do zaniku gatunków typowych dla łąk. Należy również zachować istniejące
warunki hydrologiczne poprzez ochronę cieku zasilającego obszary podmokłe. Dobrym rozwiązaniem byłoby
zrenaturalizowanie zbiorników, poprzez złagodzenie przebiegu skarp oraz umożliwienie rozwoju roślinności
wodnej. Takie działania mają znaczenie dla rozwoju płazów i podnoszenia walorów krajobrazowych okolicy.
Ze względu na duże wartości przyrodnicze tego miejsca oraz silną presję antropogeniczną (zabudowa
jednorodzinna z ogrodami przydomowymi, pracownicze ogrody działkowe i ciągi komunikacyjne o różnym
nasileniu ruchu), nie należy pozostawiać tego miejsca niechronionym. Brak działań przyczyni się do dalszej
sukcesji roślinności na terenie wilgotnych łąk i pogłębi degradację brzegów wąwozu w wyniku presji
urbanizacyjnej. Konsekwencją będzie zniszczenie istniejących walorów przyrodniczych, zmniejszenie
występowania populacji cennych gatunków roślin i zwierząt np. ślimaka żółtego, gąsiorka, jarzębatki, wójcika.
Niewątpliwie największym zagrożeniem jest brak podejmowania jakichkolwiek działań. Szybko przebiegająca
sukcesja ekologiczna i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych z roku na rok zmieniają stan siedlisk.
Założenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Lublina, w
tym mpzp. wyznaczają działania ochronne w obszarach predysponowanych do ochrony i są spójne z wynikiem
raportu. Zakładają powoływanie różnych form ochrony w najcenniejszych terenach. Są to tereny objęte
ochroną planistyczną w postaci zieleni łęgowej, zieleni urządzonej i strefy ESOCH. Zwraca się również uwagę na
konieczność połączenia (kontynuacja) doliny na terenach poza granicami miasta. Na badanym obszarze
Zimnych Dołów wyznaczono tereny zieleni w formie: zieleni urządzonej (ZP), zieleni łęgowej (ZŁ), oraz terenów
wód powierzchniowych (W). Zieleń łęgową zaliczono do inwestycji zrealizowanych, ze względu na preferowany
naturalny charakter doliny Konopniczanki (ryc. 118). Nadal nie powstał tu jednak teren chroniony w rozumieniu
Ustawy o ochronie przyrody. Na obszarze Zimnych Dołów występuje największa ilość terenów zrealizowanych
na podstawie miejscowych planów reprezentują: drogi dojazdowe (KDD), zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna (M4). Układ urbanistyczny jest zwarty i regularny. Dalsza realizacja obowiązujących mpzp,
spowoduje zagęszczanie zabudowy i dalszą presję urbanizacyjną.
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Ryc. 118. Rozmieszczenie i zasięg form zagospodarowania terenu mające wpływ na zachowanie
walorów przyrodniczo – krajobrazowych - prognoza przy założeniu obecnie obowiązującego mpzp
Na ryc. 118 przedstawiono rozmieszczenie i zasięg form zagospodarowania terenu mające wpływ na
zachowanie walorów przyrodniczo – krajobrazowych - prognoza przy założeniu obecnie obowiązującego mpzp.
Stanowi to olbrzymie niebezpieczeństwo dla cennych gatunków roślin i zwierząt, podobnie jak już to wcześniej
wspominano opisując inne wąwozy. Dlatego za ważne uznano ochronę części terenu wąwozu jako zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego „Zimne Doły”, oznaczonego jako ZN, na ryc. 119. Natomiast na terenach jeszcze
nie zainwestowanych proponuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej ZI, kształtowanej zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju. Co w tym przypadku rozumiane jest jako renaturalizacja terenów nadrzecznych.
Zachowanie zieleni łęgowej w dolinie Konopniczanki wraz z nakazem zachowania lub wprowadzania roślinności
rodzimej, charakterystycznej dla tego siedliska. Ważnym aspektem w propozycjach zagospodarowania tych
terenów jest unikanie fragmentacji terenów zieleni, przerywania korytarzy ekologicznych, ich zamykanie
i odcinanie od obszarów zewnętrznych poza granicami analizowanych terenów, co ma miejsce teraz m.in.
poprzez ogrodzenia dochodzą do granicy cieku lub jego doliny. Powoduje to powstawanie zamkniętych wysp
i płatów ekologicznych bez możliwości wymiany puli genowej, bezpośrednio wpływa to na bioróżnorodność i
zanikanie gatunków. Za bardzo ważne należy zatem uznać zachowanie korytarza ekologicznego jakim jest cała
dolina Konopniczanki, zachowanie istniejących tam zbiorowisk roślinnych a także częściowa renaturalizacja tych
terenów.
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Ryc. 119. Proponowane formy zagospodarowania na terenie Zimnych Dołów służące zachowaniu
walorów przyrodniczo krajobrazowych (objaśnienia: ZN Teren zieleni objęty formami ochrony przyrody
zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, ZI Tereny zieleni izolacyjnej, pozostałe oznaczenia zgodne z zapisami
mpzp)

9.3. Wskazania planistyczne
Analizując stan planistyczny, należy stwierdzić, że badane wąwozy posiadaja obowiązujące plany
miejscowe od 2002 i 2005 r. dlatego też przeznaczenie tych terenów jest już określone (ale nie wszędzie
zrealizowane). Jedynie północny fragment obszaru wąwozu Górki Czechowskie (powyżej projektowanej
ul. Zelwerowicza) nie posiada obowiązującego planu miejscowego. Obszary cenne przyrodniczo wynikające
z raportu w przeważającej części pokrywają się z terenami ochrony planistycznej (zał. 10, zał. 11, zał. 12) jako
różnego rodzaju formy zieleni urządzonej, zieleni izolacyjnej, zieleni łęgowej, ogrodów działkowych, czy też
jako zieleń towarzysząca zabudowie, jak również jako strefa Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych
(ESOCH) w mieście. Aspekt ten potwierdza wprowadzoną w poprzednich latach ochronę planistyczną w
miejscowych planach.
Wszystkie trzy obszary charakteryzują się różnym stopniem realizacji założeń planistycznych. Najmniej
zrealizowanych ustaleń planistycznych stwierdza się w rejonie wąwozu Lipnik. Jest to spowodowane niewielkim
dotychczasowym zainwestowaniem analizowanego terenu. Najwięcej zaś w rejonie wąwozu Zimne Doły, gdzie
zainwestowanie jest w zasadzie zakończone. Zagospodarowywanie obszaru wąwozu Górek Czechowskich jest
obecnie realizowane na podstawie obowiązujących planów.
Wynikiem raportu jest wskazanie obszarów predysponowanych do ochrony, na których występują
najcenniejsze walory przyrodnicze. Zostały one zinwentaryzowane w terenie. Raport jest więc inwentaryzacją
stanu istniejącego zarówno elementów przyrodniczych jak i elementów planistycznych. Granice wynikowe
obszarów predysponowanych do ochrony nie są wiążące i mogą ulegać zmianom. Powołanie do życia Zespołu

302 | S t r o n a

Raport z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej wąwozów: nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły
wraz z analizą urbanistyczną

przyrodniczo – krajobrazowego czy użytku ekologicznego leży w gestii rady gminy, która uchwala granice,
zakazy i nakazy obowiązujące w tych obszarach.

9.4. Uwarunkowania formalno-prawne
Raport zawiera rekomendacje dla utworzenia czterech obszarów chronionych: dwóch zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych - „Górki Czechowskie” i „Zimne Doły” , dwóch użytków ekologicznych - „Lipnik”
i „Zimne Doły” oraz trzech pomników przyrody. Projekt powołania obszarów chronionych jest zgodny
z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące
na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne. Użytkami ekologicznymi są zasługujące na
ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne
zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty
nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz
stanowiska rzadkich roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego
przebywania.
Zgodnie z art. 44.1 ustawy o ochronie przyrody ustanowienie pomnika przyrody, użytku ekologicznego lub
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Projekt uchwały wymaga
uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Uchwała rady gminy określa nazwę
danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby
ustalenia dotyczące jego szczególnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części.
Według z art. 45.1 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do pomnika przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone
następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych,
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi,
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w ty torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk
i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
z racjonalna gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych utworzonych
w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych,
11) umieszczanie tablic reklamowych
Według Gruszeckiego (2010), jak większość zakazów nie mają one charakteru bezwzględnego i w pewnych
sytuacjach ich obowiązywanie jest wyłączone.
Dokumentami wdrażającymi zasady ochrony środowiska w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego są (ryc. 120):
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opracowanie ekofizjograficzne – dokumentacja wyjściowa do projektu planu miejscowego, której
celem jest analiza środowiska, identyfikacja problemów i analiza możliwości zmian środowiska.
W opracowaniu ekofizjograficznym przedstawia się elementy przyrodnicze występujące na
analizowanym terenie oraz ich wzajemne relacje. Celem tego opracowania jest wskazanie możliwości
i ograniczeń inwestycyjnych z uwzględnieniem zachowania trwałości procesów przyrodniczych
występujących na danym terenie,
prognoza oddziaływania na środowisko – jest prognozą skutków wpływu ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze, dokumentacja, w której analizowane
są wpływy projektowanych zapisów na środowisko i zdrowie ludzi (Wróblewska 2018)

Ryc. 120. Schemat powiązań pomiędzy dokumentami w procesie uchwalania planu miejscowego (kolor
czerwony – dokumentacja, kolor zielony – podstawa prawna)(Wróblewska 2018)
Raport nie może być traktowany jako wiążący dokument planistyczny. Jest specjalistycznym
opracowaniem eksperckim. Jak wynika z ryc. 120 niniejszy raport nie mieści się w procedurze procesu
związanego z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może od stanowić punkt
wyjścia do sporządzania opracowań ekofizjograficznych w przypadku zmian mpzp oraz prognoz
oddziaływania na środowisko. Stanowi także propozycję utworzenia nowych terenów chronionych w celu
zachowania ich wysokich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. W raporcie zgodnie z zaleceniami
Wydziału Planowania UM odnoszono się jedynie do istniejącego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego m. Lublin.
Raport powstał w wyniku realizacji zadania „Zachowanie różnorodności biologicznej miasta Lublin
poprzez ochronę wybranych wąwozów – etap I i II”.
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