Fot. 103 Bór na warpiach, w runie kokoryczka lekarska. Stan z dnia 2006.09.10
Fot. 104. Bór z lokalną dominacją orlicy pospolitej. Stan z dnia 2008.05.22
Fot. 105. Bór na warpiach. Ubożejące runo w starszej partii lasu. Stan z dnia 2010.08.05

Powierzchnia 00141 - Balin Mały, Wzgórze Wianek, pola, murawy w części szczytowej. Na
niektórych mapach to wzniesienie jest nazywane Pod Wiankiem. Powierzchnia obejmuje teren
wzniesienia pomiędzy odcinkiem ulicy Urocza a krawędzią lasu. Pod strony południowo-zachodniej
odcina ja droga prowadząca przez kompleks leśny do Cezarówki Dolnej. Ma ono wysokości 357m
n.p.m. i jest najwyższym wzniesieniem na całym obszarze objętym tym opracowaniem. Strome są
stoki o wystawie wschodniej, południowej i zachodniej. W ukształtowaniu terenu zwracają uwagę
tarasy, będące śladem po polach uprawnych. Obserwuje się postępującą inwazję nawłoci kanadyjskiej.
Część terenu, ale bardzo powoli zarasta krzewami. Znaczący wpływ na kształtowanie tutejszych
zbiorowisk roślinnych mają okresowe pożary traw. Tym nie mniej ze względu, między innymi na
stanowiska dziewięćsiłu bezłodygowego oraz storczyków jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo
fragmentów badanego obszaru.

Fot. 106 Widok z wierzchołka w kierunku zachodnim. Stan z dnia 2006.09.15
Fot. 107 Widok z wierzchołka w kierunku północnym. Stan z dnia 2006.09.15
Fot. 108 Widok z wierzchołka w kierunku północno-wschodnim. Stan z dnia 2006.09.15

Fot. 109. Widok w kierunku wschodnim, skorzystano z zoom-u. Stan z dnia 2006.09.15
Fot. 110 Widok w kierunku południowym. Stan z dnia 2008.07.01
Fot. 111 Rzeczywisty widok w kierunku wschodnim. Stan z dnia 2009.07.14
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Fot. 112 Podejście na stok wschodni. Stan z dnia 2004.06.05
Fot. 113 Zejście ze stoku zachodniego. Stan z dnia 2006.09.15
Fot. 114 Szczyt wzniesienia. Stan z dnia 2007.04.06

Fot. 115 Skutki pożaru na stoku zachodnim. Stan z dnia 2007.04.06
Fot. 116 Skutki pożaru w drzewostanie brzozowym na stoku północno-wschodnim. Stan z dnia 2007.04.06
Fot. 117 Skutki pożaru na stoku północnym. Stan z dnia 2007.04.06

Powierzchnia 00142 - Na NE od E części Cezarówki Dolnej, NW skraj kompleksu leśnego
Sośnica, na N od drogi do Balina Małego. Powierzchnia stanowi północną część Lasów Sośnica. Od
strony zachodniej jej część obejmuje terytorium Jaworzna - Cezarówki Dolnej. Zaliczany do niej teren
położony pomiędzy główną ulicą Cezarówki Dolnej, biegnącą przez lasy w kierunku ulicy Urocza
w Balinie, pod drugą idąc od zachodu drogę odbijającą w kierunku północno-wschodnim. Teren opada
łagodnie w kierunku zachodnim, kończąc się tutaj wyraźną doliną, źródliskiem, które zanim zostało
osuszone zasilało ciek płynący przez Cezarówkę Dolną. Jak wynika z analizy map, pierwotna misa
źródłowa znajdowała się w południowo-zachodnim zakątku powierzchni 136 w sektorze I. Gleby na
całym terenie są piaszczyste. Całość porasta las gospodarczy o charakterze boru mieszanego.

Fot 118 Droga graniczna od strony Cezarówki dolnej. Na lewo powierzchnia 142, na prawo 140.
Stan z dnia 2007.07.16
Fot. 119 Zachodni skraj powierzchni. Stan z dnia 2007.07.16
Fot. 120 Śmieci przy zachodnim skraju powierzchni. Stan z dnia 2010.07.15
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Fot. 121 Widok ogólny lasu. Stan z dnia 2007.07.16
Fot. 122 Widok ogólny zachodniej krawędzi lasu. Stan z dnia 2010.07.15
Fot. 123 Wysypisko śmieci przy wschodniej krawędzi powierzchni. Stan z dnia 2010.07.18

Powierzchnia 00143 - Balin Mały, Wzniesienie położone na S od wzgórza Wianek, pomiędzy
polnymi przedłużeniami ulic Urocza i Dębowa. Powierzchnia w rzeczywistości jest położona nieco na
południowy-wchód od Wianka. Jako wzniesienie zaznacza się wyraźnie w terenie. Część jego
północnego stoku jest zabudowa i wchodzi w skład powierzchni 127. Bliżej zabudowy znajdują się
pola uprawne. Poza tym mamy pojedyncze drzewa, luźne zarośla, murawy. W obrębie powierzchni
znajduje się wielki dół zasypywany śmieciami. Brak pewności czy są to warpie. Od strony
południowej wzgórze otacza droga, będąca wyraźną granicą powierzchni.

Fot. 124 Murawy przy podejściu od strony ulicy Wiśniowa. Stan z dnia 2009.07.30
Fot. 125 Murawy w partii podszczytowej od strony zachodniej. Stan z dnia 2009.07.30
Fot. 126 Zadrzewienie na szczycie wzniesienia. Stan z dnia 2009.07.30

Fot. 127 Widok w kierunku południowym. Stan z dnia 2009.07.30
Fot. 128 Widok w kierunku północnym. Stan z dnia 2009.07.30
Fot. 129 Widok w kierunku południowo-wschodnim. Stan z dnia 2009.07.30
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Fot. 130 Podejście na wzgórze od strony południowo-wschodniej. Stan z dnia 2011.09.07
Fot. 131 Szczyt wzniesienia. Stan z dnia 2011.09.07
Fot. 132 Granica pól uprawnych oraz nieużytku nawłocią od strony zachodniej. Stan z dnia 2011.09.07

Fot. 133, 134 Wysypisko śmieci od strony południowo-zachodniej. Stan z dnia 2004.05.20

Fot. 135, 136 Wysypisko śmieci w dole na szczycie wzniesienia. Stan z dnia 2011.09.07

Fot. 137 Zdziczała śliwa domowa. Stan z dnia 2011.09.07
Fot. 138, 139 Zdziczałe konopie włókniste. Stan z dnia 2011/09.07
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Powierzchnia 00145 - Na S od Balina Małego, Zespół pól uprawnych i muraw pomiędzy
polnymi przedłużeniami ulic Urocza i Dębowa, na S od wzgórza Wianek. Kolejna, jedna z czterech
największych powierzchni badawczych na tym obszarze. Najdłuższa przekątna ma nieco ponad 900m
długości. Od północy ogranicza ją polne przedłużenie ulicy Urocza, od południa polne przedłużenie
ulicy Dębowa, która jest tutaj zarazem granicę pomiędzy sektorami. Powierzchnię przecina także
wzdłuż najdłuższej osi polne przedłużenie ulicy Wiśniowa. Od poprzedniej powierzchni wyraźnie
ogranicza ją polna droga za którą zaczyna się obniżenie terenu. W części północnej jej początkiem jest
kres aktualnej zabudowy w rejonie ulic Wiśniowa i Urocza. Idąc od ulicy Uroczej teren łagodnie
obniża się w kierunku południowo wschodnim, by od środka podnieść się w kierunku wzgórza, które
góruje nad południowo-zachodnim krańcem powierzchni. Tutaj zdecydowaną granicę stanowi droga,
którą wchodzi się w cypel Żydowskiego Lasu nieopodal bramy wjazdowej do Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi. W obrębie powierzchni znajdują się liczne odłogi, nieliczne pola uprawne.
Są tez pojedyncze rozproszone warpie. Już w 1997 roku część odłogów w sąsiedztwie powierzchni
144 z sektora III została zalesiona sosną zwyczajną. Teraz jest to spory, gęsty zagajnik. Oczywiście na
obszarze całej powierzchni znajdują się liczne, różnej wielkości rozproszone wysypiska śmieci.
Większość z nich jest zlokalizowana w warpiach, które w tej sytuacji stanowią lejki, sprzyjające
spływaniu zanieczyszczeń do Górnośląskiego Zbiornika wód Podziemnych. O tym, że w najniżej
położonych miejscach tego terenu gromadzi się woda, świadczy występowanie w tej okolicy olszy
czarnej. Pomimo tego, iż większość terenu nie jest od wielu lat uprawiana, znaczne jego obszary nie
uległy zadrzewieniu.

Fot. 140 Pole uprawne od strony ulicy Uroczej na trawersie Wianka. Stan z dnia 2006.07.03
Fot. 141 Widok z rejonu wzgórza w kierunku północnym. W tle Wianek. Stan z dnia 2009.04.04
Fot. 142 Ta sama okolica w pełni lata. Stan z dnia 2010.08.05

Fot. 143 Szczyt wzniesienia o rzędnej 323m n.p.m. Stan z dnia 2007.03.15
Fot. 144 Wysypisko śmieci na szczycie tego wzniesienia. Stan z dnia 2007.03.26
Fot. 145 To samo wysypisko. Stan z dnia 2009.04.04
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Fot. 146 Plantacja wikliny w części południowej. Stan z dnia 2009.10.27
Fot. 147 Wysypisko śmieci na warpiach w przedłużeniu ulicy Wiśniowej. Stan z dnia 2010.08.08
Fot. 148 Zadrzewienie w części północnej, przy granicy z sektorem. Stan z dnia 2011.09.07

Powierzchnia 00146 - Na SW od Balina Małego, Kompleks pól uprawnych i muraw
położonych na S od kompleksu leśnego Sośnica po polne przedłużenie ulicy Dębowa. Teren składa się
z dwu wyraźnie wydębionych fragmentów przeciętych droga w osi które biegną ścieżka rowerowa
oraz ścieżka dydaktyczna. Część wschodnia to strony stok o wystawie zachodniej opadający
w kierunku wspomnianej drogi od cypla zwanego Żydowskim Lasem. Tutaj wschodnią granicą jest
wyraźna droga, wzdłuż której poprowadzono pierwszy wariant przyrodniczej ścieżki dydaktycznej. Na
jego powierzchni wciąż znajdują się terasy byłych pól uprawnych. Tutaj najbardziej zaznacza się
inwazja lasu. Cześć przylegająca do granicy sektora III w okolicy Żydowskiego Lasu jest początkowo
równinna, potem przechodząca w stromy stok. Bardzo stromy jest stok dochodzący do drogi będącej
obecna ścieżką dydaktyczna oraz szlakiem rowerowym. Zachodnią granicę powierzchni stanowi droga
prowadząca w głąb uroczyska Sośnica, czyli powierzchni 140, opodal znajdujących się tutaj
zabudowań. Na tym terenie w 1997 roku stwierdziłem istnienie niewielkiej młaki. Prawdopodobnie
było to lokalne źródło o zatrzymanym odpływie, zasilane czasem wodami opadowymi. Do dzisiaj
w tej okolicy występują rośliny związane z terenami podmokłymi. Już w 1997 roku w tym rejonie
posadzono sosnę zwyczajną w ramach zalesiania nieużytków, co może w przyszłości utrudniać
rozgraniczenie powierzchni. Teraz jest to w miarę gęsty drzewostan. Od pobliskiego, starszego lasu
różni się on regularnymi szeregami drzewek.

Fot. 149 Widok na powierzchnię w kierunku północnym z drogi granicznej dla sektorów. Stan z dnia 2006.07.04
Fot. 150 Widok w kierunku zachodnim ze wschodniego cypla powierzchni. Stan z dnia 2006.09.10
Fot. 151 Zarastanie wschodniej części powierzchni. Stan z dnia 2007.03.15
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