Fot. 198 Płat boru od strony zachodniej. Stan z dnia 2006.06.26
Fot. 199 „Kącik wypoczynkowy” od strony południowo-wschodniej. Stan z dnia 2010.06.07
Fot. 200 Fundamenty w środkowej części powierzchni. Stan z dnia 2009.07.30

Fot. 201 Zwarty drzewostan w części północnej. Stan z dnia 2011.09.07
Fot. 202 Luźny drzewostan w części południowej. Stan z dnia 2011.09.07
Fot. 203 Droga przecinająca w poprzek część południową. Stan z dnia 2009.07.30

Fot. 204 Płat z pokrzywą zwyczajną od strony północnej. Stan z dnia 2010.06.07
Fot. 205 Płat z trzciną pospolitą Stan z dnia 2011.09.07
Fot. 206 Dziki bez czarny w części środkowej. Stan z dnia 2011.09.07

Rozdział 6 - Szczegółowy opis powierzchni badawczych w sektorze IV
Powierzchnia 00042 - Chrzanów, Przy skrzyżowaniu autostrady Katowice - Kraków, odcinek
autostrady A-4, z drogą do Balina. Tylko północna część tej powierzchni należy do omawianego
obszaru badań. Obejmuje ona tereny pomiędzy rozjazdami autostrady, nader często koszone.
Następnie raczej opuszczony ogród działkowy oraz miejsce po szybie Aleksander kopalni Trzebionka.
Granicą zachodnią jest aleja złożona z drzew liściastych, głownie klonów zwyczajnych o barwnych
liściach. Miejsce to jest ponadto z racji dogodnego dojazdu traktowane jako lokalne wysypisko śmieci.
Flora tego terenu jest uboga, póki co gatunków chronionych nie stwierdziłem.
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Fot. 207 Budynek szybu Aleksander. Stan z dnia 2009.08.20
Fot. 208 Wyjście ewakuacyjne z szybu Aleksander Stan z dnia 2009.08.20
Fot. 209 Klon jawor, korony drzew z alei granicznej. Stan z dnia 2009.08.20

Fot. 210, 211, 212 Teren po obiektach szybu Aleksander. Stan z dnia 2011.05.10

Fot. 213, 214 Tereny zielne położone na wschód od byłego szybu. Stan z dnia 2011.05.10
Fot. 215 Rozgałęziona lipa drobnolistna w sąsiedztwie pozostałego budynku Stan z dnia 2011.05.10

Fot. 216 Widok alei w kierunku południowym, nasza powierzchnia jest po lewej stronie. Stan z dnia 2011.05.10
Fot. 217 Widok zakrętu drogi, nasza powierzchnia jest po prawej stronnie. Stan z dnia 2011.05.10
Fot. 218 Pola droga przecinająca powierzchnię w północnej części. Stan z dnia 2011.05.10
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Powierzchnia 00117 - Balin Radki, Obszar zabudowy i pól uprawnych położonych na N od
autostrady Katowice - Kraków po ulicę Warpie wyłącznie. Teren jest od wschodu ograniczony droga
a od zachodu zbiega do samego dna doliny. W części południowej jest to autostrada A4, tutaj znajduje
się jej najwyższy orograficznie punkt. Część północna to ulica Warpie, do której przylega niewielkie
pole uprawne. . Część południowa powierzchni jest słabo zabudowana, zajęta przez już zlikwidowane
ogrody. W części północnej przez cały okres PRL-u istniała tuczarnia trzody chlewnej. Spore ilości
gnojowicy, które niegdyś spłynęły do tutejszych gleb wciąż oddziałują na środowisko i kształtują
istniejące zespoły roślinne. Teraz działa firma Magbud, jeden z liczących się w Polsce producentów
styropianu. W związku z jej rozbudową w części południowej wyburzono kilka obiektów
i wyrównano plac. Na całym terenie dominują gatunki siedlisk ruderalnych, w tym roślinność
nitrofilna. Nie brak jednak enklaw roślin muraw kserotermicznych oraz uciekinierów z ogrodów.

Fot. 219 Widok z południowo-wschodniego cypla powierzchni. Stan z dnia 2009.08.20
Fot. 220 Polna droga biegnąca na wschód od Magbudu. Stan z dnia 2010.07.01
Fot. 221 Dno doliny w południowej części powierzchni. Stan z dnia 2010.07.01

Fot. 222, 223, 224 Zbiorowiska roślinne w południowej części powierzchni. Stan z dnia 2011.08.11

Fot. 225 Wysypisko śmieci przy alei w rejonie granicy z szybem Aleksander. Stan z dnia 2011.05.10
Fot. 226, 227 Po prawej wschodnia część granicy powierzchni 117. Stan z dnia 2011.08.11
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Fot. 228, 229 Dno doliny we wschodniej części powierzchni. Stan z dnia 2011.08.11
Fot. 230 Zachodnie ogrodzenie terenu firmy Magbud. Stan z dnia 2011.08.11

Fot. 231 Północno-zachodni skraj ogrodzenia Magbudu Stan z dnia 2007.04.06
Fot. 232 Widok firmy Magbud z ulicy Warpie. Stan z dnia 2011.08.11
Fot. 233 Zburzone obiekty na południe od firmy Magbud. Stan z dnia 2011.08.11

Powierzchnia 00118 - Balin Radki, Wzgórze Rosowa Góra położone na W od obszaru
zabudowy, po lewej stronie autostrady Katowice – Kraków. Tę nazwę dla tego miejsca uzyskałem
w 1985 roku od Mieczysława Mazarakiego, kiedy po raz pierwszy je odwiedziłem. Pewne ustalenia
wskazują na to, że właściwy szczyt Rosowej Góry znajduje się w sektorze III w obrębie powierzchni
120 przy jej południowej krawędzi. Obecnie, analizując poziomice można przyjąć, że zniknął on
w pasie autostrady A4. Druga opcja zakłada, że tym szczytem powinien być najbardziej południowowschodni fragment powierzchni 121. Szczyt wzniesienia na wszystkich mapach nazywany jest Lasek
Warpie. Inna nazwą, która występuje tutaj na powierzchni lasku na mapach Geoportalu jest Szkotnica.
Na mapie w skali 1:25000 publikowanej na stronie Wojskowego Instytutu Geograficznego ta okolica
nazywana jest Wielkie Goje. Na mapie w skali 1:100000 dla tej okolicy nie podaje się szczególnych
nazw. Tutaj też na południe od lasku zaznaczono wzniesienie o wysokości 332m n.p.m., które
identyfikuję z dzisiejszą Boroniową Górą na Kątach. Ponieważ nie sposób nazwy tego terenu
rozstrzygnąć jednoznacznie w ujęciu przyjętym dla potrzeb tej pracy oraz publikacji internetowych,
oraz folderów promocyjnych pozostaję przy pierwotnym ustaleniu. Powierzchnia obejmuje strome,
wschodnie stoki wzniesienia idąc od pobocza autostrady po północną krawędź lasu. Szczyt zajmuje
drzewostan sosnowy z pewną domieszką gatunków liściastych zmierzających do przekształcenia go
w grąd. Tym nie mniej w runie lasu znajdują się liczne płaty wilgociolubnej trzęślicy modrej.
Prawdopodobnie ma to związek z kieszeniami wodnymi, które sprzyjają gromadzeniu wód
opadowych. Tutaj znajduje się największe skupisko roślin chronionych w tym sektorze. Dno lasu
kształtują liczne warpie, hałdy a od strony wschodniej niewielki kamieniołom. Od zachodu do
powierzchni wliczam teren położony pomiędzy autostradą oraz równoległą doń drogą. Poprowadzono
ją równolegle do starej drogi, która obecnie jest zakrzaczonym holwegiem. Cała ta część powierzchni
jest obecnie silnie zarośnięta krzewami. Od strony zachodniej kończy się ona bardzo stromą skarpą
o wystawie zachodniej. Ponadto wzdłuż głównych dróg są lokowane wysypiska śmieci.

34

Fot 234 Droga równoległa do autostrady od strony wschodniej. Stan z dnia 2011.08.23
Fot. 235 Wschodni stok powierzchni. Stan z dnia 2011.08.23
Fot. 236 Jedno z byłych pól uprawnych przy wschodnim krańcu powierzchni. Stan z dnia 2011.08.23

Fot. 237 Warpie w wnętrzu lasu. Stan z dnia 2007.04.06
Fot. 238 Warpie w wnętrzu lasu Stan z dnia 2008.07.06.
Fot. 239 Warpie we wnętrzu Stan z dnia 2011.08.23

Fot. 240 Fragment polany śródleśnej. Stan z dnia 2009.08.25
Fot. 241 Fragment polany śródleśnej. Stan z dnia 2010.06.07
Fot. 242 Fragment polany śródleśnej. Stan z dnia 2011.08.23

Fot. 243, 244, 245 Wysypiska śmieci przy południowo-zachodnim skraju powierzchni. Stan z dnia 2007.04.06
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Fot. 246, 247 Wysypiska śmieci przy południowo-zachodnim skraju lasu. Stan z dnia 2008.07.06
Fot. 248 Wysypisko śmieci przy południowo-zachodnim skraju lasu. Stan z dnia 2009.08.20

Fot. 249 Głogi na skarpie lasu od strony północno-wschodniej. Stan z dnia 2011.08.23
Fot. 250 Drzewostan z dominacja lipy drobnolistnej od strony wschodniej lasu. Stan z dnia 2011.08.23
Fot. 251 Drzewostan sosnowy we wschodniej części lasu. Stan z dnia 2011.08.23

Fot. 252 Pobocze autostrady na trawersie lasu. Widok w kierunku wschodnim. Stan z dnia 2009.08.20
Fot. 253 Warpie z jesionem wyniosłym przy południowo-zachodniej krawędzi lasu. Stan z dnia 2009.08.25
Fot. 254 Stromy stok powierzchni od strony zachodniej. Stan z dnia 2010.06.07

Powierzchnia 00119 - Na W od Balina Radek, Pola uprawne położone na N i NW od wzgórza
Rosowa Góra położonego na W od obszaru zabudowy. Powierzchnia swoim kształtem przypomina
odwrócone serce. Od strony wschodniej i zachodniej jest ograniczona wyraźnymi drogami.
Południowo-wschodni kraniec zaczyna się przy ogrodzeniu terenu zajmowanego obecnie przez
Magbud. Tutaj też znajduje się kilka wciąż uprawianych pól uprawnych. Tam gdzie zaniechano upraw
pojawiły się łany nawłoci. W osi byłych miedz oraz starszych dróg rozwijają się skupiska krzewów.
Drzew praktycznie brak. Oznacza to, że procesy sukcesji w kierunku lasu przebiegają tutaj bardzo
wolno, tak jak na większej części otwartych przestrzeni na całym obszarze objętym tym
opracowaniem. Tym nie mniej pomiędzy łanami nawłoci trafiają się już nerecznice samcze.
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