Fot. 255 Najbardziej na północ wysunięty kraniec powierzchni. Stan z dnia 2006.09.15
Fot. 256, 257 Południowo-zachodni kraniec powierzchni. Stan z dnia 2006.09.15

Fot. 258, 259 Wschodni skraj powierzchni. Stan z dnia 2007.04.06
Fot. 260 Zaorane pole. Stan z dnia 2007.04.06

Fot. 261 Wschodni skraj powierzchni. Stan z dnia 2008.07.06
Fot. 262, 263 Widok tych samych miejsc co na zdjęciach 258, 260. Stan z dnia 2008.07.06

Fot. 264 Widok przez zarośla w kierunku północno-wschodnim. Stan z dnia 2011.08.23
Fot. 265 Widok na zachodnią krawędź z kierunku północnego na południe. Stan z dnia 2011.08.23
Fot. 266 Zarastająca droga w zachodniej części powierzchni. Stan z dnia 2011.08.23
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Powierzchnia 00123 - Balin, Obszar zabudowy po lewej stronie ulicy Chrzanowskiej
pomiędzy ulicami Warpie i Wolności. Przeciętna długość powierzchni wynosi 400m a szerokość
w części północnej około 160m. W części północnej z powierzchni wyłączam ogrodzony teren składu
budowlanego. W osi ulicy jest to zawarta zabudowa z zadbanymi ogrodami. Wzdłuż ulicy ciągnie się
rów z wodą. Powyżej zabudowy do powierzchni wliczam jeszcze niezabudowane strome stoki
o wystawie wschodniej. Dominuje roślinność synantropijna oraz wilgociolubna.

Fot 267 Teren powierzchni po prawej stronie drogi. Stan z dnia 2011.08.17
Fot. 268 Nieużytki w północnej części powierzchni. Stan z dnia 2011.08.17
Fot. 269 Rów przydrożny w północnej części powierzchni. Stan z dnia 2011.08.17

Powierzchnia 00124 - Balin, Pola uprawne, murawy i śmietniki na wzniesieniu położonym na
S od ulicy Wyzwolenia, na E od ulicy Kasprzaka. Wzniesienie nazywa się Kielich i jako powierzchnia
obejmuje tylko szczytową równinę. W części północnej znajdował się spory kamieniołom traktowany
przez okoliczna ludność jako wysypisko śmieci. Teraz jest on częściowo rekultywowany. Na
powierzchni pojawiła się ponadto roślinność błotna.

Fot. 270 Widok północnej krawędzi powierzchni. W tle zabudowana powierzchni 125 Stan z dnia 2004.03.17
Fot. 271, 272 Tytułowe wysypiska śmieci przy północnej krawędzi wzniesienia. Stan z dnia 2004.03.17

Fot. 273, 274, 275 Widok zasypywanego kamieniołomu ze zdjęcia 271 Stan z dnia 2006.07.03
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Fot. 276, 277, 278 Północna krawędź powierzchni. Stan z dnia 2011.08.17

Fot. 279, 280 Widok ze wschodniej krawędzi w kierunku południowym. Stan z dnia 2011.08.17
Fot. 281 Skupisko sadźca konopiastego przy południowej krawędzi powierzchni.

Powierzchnia 00125 - Balin, Obszar zabudowy położony na S od ulicy Wyzwolenia, na E od
ulicy Kasprzaka. Powierzchnia ta otacza od północy i południa szczytowe partie wzgórza Kielich.
Granica południową jest skrzyżowanie z ulicą Warpie. Od strony północnej charakterystycznymi
obiektami są dwie wielkie młaki przecięte pasmami zabudowy. Dlatego są to największe ostoje
roślinności bagiennej na całym badanym obszarze. Południowa krawędź wschodniej młaki stanowi
wyraźną granicę z powierzchnia 124. Poza tym nie brak tutaj ostoi roślinności muraw, zarośli
śródpolnych. Większa część terenu to zadbane ogródki przydomowe, do których dostęp jest siłą rzeczy
ograniczony, co również może mieć wpływ na podanie rzeczywistej flory tego terenu. Młaka
zachodnia jest jednym z przystanków na przyrodniczej. Nie chodziło tutaj o jawne przypadki
antropopresji ale fakt, że stanowi ona na tym terenie obrzeżenie zlewni Chechła. Ponad 90%
powierzchni całego badanego obszaru należy poprzez Śmidrę do zlewni Przemszy, nawet, jeśli spora
część dolin jest obecnie sucha.

Fot. 282 Początek ulicy Marcina Kasprzaka. Stan z dnia 2006.09.15
Fot. 283 Zasilanie zachodniej młaki poprzez przerzut pomiędzy zlewniami. Stan z dnia 2007.04.06
Fot. 284 Młaka wschodnia od strony ulicy Wyzwolenia. Stan z dnia 2008.07.06
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Fot. 285, 286, 287 Młaka zachodnia widziana od strony ulicy Kasprzaka. Stan z dnia 2008.07.06

Fot. 288 Wykorzystywanie zachodniej młaki jako wysypiska biomasy. Stan z dnia 2011.08.11
Fot. 289 Zabudowa przy północno-zachodniej krawędzi zachodniej młaki. Stan z dnia 2011.08.11

Rozdział 7 - Pierwsza waloryzacja

Wykonana w 1996 roku Waloryzacja Przyrodnicza Miasta i Gminy Chrzanów wykazała, że na
terenie objętym niniejszym opracowaniem brak miejsc o bardzo wysokich walorach przyrodniczych
(kolor pomarańczowy). Jest kilka miejsc (kolor żółty) o wysokich walorach przyrodniczych.
Dominuja części kompleksów leśnych oraz szczytowe partie wzgórza Wianek. Cenne przyrodniczo
(kolor zielony) są pozostałe kompleksy leśne. Przeważająca część terenu to obszar o przeciętnych
walorach przyrodniczych. Najmniej jest (kolor fioletowy) terenów silnie przekształconych,
teoretycznie pozbawionych walorów przyrodniczych. Przez badany obszar nie przebiegają granice
stref chronionego krajobrazu oraz Terczyńskiego Parku Krajobrazowego. Warto zauważyć, że na
cytowanej mapie nie zaznaczono silnie przekształconego terenu zajmowanego obecnie przez
Hurtimex.
Rekonesans wykonany ostatnio wykazuje, że znacznie skurczył się obszar o przeciętnych
walorach przyrodniczych. Powiększyły się tereny o wysokich walorach przyrodniczych. Ze względu
na objęcie od 2004 roku przylaszczki pospolitej ścisłą ochroną gatunkową miejsca jej występowania
powinny awansować. Z drugiej strony przybyło miejsc przekształconych, a nawet zdegradowanych
chociażby pod postacią wysypiska śmieci ZGOK-u.
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