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Fot. 152 Zagajnik sosnowy przy zachodniej krawędzi powierzchni. Stan z dnia 2009.10.27 

  

Fot. 153 Stromy stok przy wschodniej krawędzi powierzchni. Stan z dnia 2009.10.27 

 

Rozdział 5 - Szczegółowy opis powierzchni badawczych w sektorze III 
 

Powierzchnia 00120 - Na N od Chrzanowa Kątów, Pasmo pól i łąk położonych po lewej 

stronie autostrady Katowice - Kraków, na W od wzgórza Rosowa Góra, pomiędzy polnym 

przedłużeniem ulicy Kasprzaka a laskiem Jagodowy Dół. Jedna z największych powierzchni 

badawczych wyznaczonych na tym obszarze. Maksymalna długość w osi północ-południe wynosi 

około 840m a w osi wschód – zachód około 980m. Pierwotnie obejmowała ona wyłącznie pasmo 

przyległe do autostrady A4, po drugą z dróg równoległych do niej do szerokości około 200m. Po 1997 

rozszerzyłem ją niemalże na całą wschodnią część tego sektora.  

Jest to kompleks pól uprawnych łagodnie obniżających się w kierunku południowych. Tylko 

nieliczne pola są jeszcze uprawiane, około 20% powierzchni.  Większość z nich została opanowana 

przez inwazyjne amerykańskie nawłocie. Tu i ówdzie pojawiają się celowe zadrzewienia. W części 

południowej oraz zachodniej samoistnie rozwijają się bardzo intensywnie zgrupowania krzewów 

zwane czyżniami. Póki co nie obserwuje się inwazji drzew na część centralną. Przy samym 

południowo-wschodnim krańcu powierzchni znajdował się kamieniołom Rosnera. Jego wyrobisko jest 

ciągle zagospodarowywane przez okoliczną ludność jako wysypisko śmieci. W przeważającej części 

tutejsze gleby są rędzinami. W części południowej na polach zalegają piaski. Wykopanie rowu wzdłuż 

południowej granicy, przeciwdziałającemu zalewaniu autostrady spowodowało pojawienie się tutaj 

niektórych gatunków siedlisk wilgotnych. 

 

     
 

Fot. 154 Droga w południowej części powierzchni. Stan z dnia 2010.06.07 

 

Fot. 155 Widok w kierunku północnym z drogi przecinającej powierzchnię. Stan z dnia 2010.06.07 

 

Fot. 156 Droga w południowej części powierzchni. Stan z dnia 2011.08.24 
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Fot. 157 Południowo-zachodni skraj powierzchni. W tle dymy znad płonącego Polmaru. Stan z dnia 2004.05.20 

 

Fot. 158 Ta sama okolica po odsłonięciu piaszczystego podłoża. Stan z dnia 2010.07.01 

 

Fot. 159 Odsłonięte skaliste podłoże w południowo-wschodniej części powierzchni. Stan z dnia 2009.04.04. 
 

     
 

Fot. 160, 161 Skład opon oraz śmietnik przy południowo-zachodnim skraju powierzchni. Stan z dnia 2009.04.04 

 

Fot. 162 Wysypisko gruzu przy południowo-wschodnim skraju powierzchni. Stan z dnia 2011.08.24 
 

  
 

Fot. 163 Pole uprawne w środkowej części powierzchni. Stan z dnia 2010.06.07 

 

Fot. 164 Samotna lipa wśród pól w południowej części. Stan z dnia 2010.08.07 

 

    
 

Fot. 165 Zarastające odłogi w północnej części powierzchni. Stan z dnia 2010.08.07. 

 

Fot. 166 Zarastające odłogi w północnej części powierzchni. Stan z dnia 2011.09.07 
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Powierzchnia 00121 - Na E od Cezarówki Dolnej, Balin Mały, Lasek Jagodowy Dół, 

położony po lewej stronie autostrady Katowice - Kraków, na trawersie wzgórza Wójtowa Góra, 

drzewostan liściasty z domieszką sosny, z przewagą Corylus avellana w warstwie krzewów. 

Powierzchnia stanowi stok wzniesienia, którego najwyższy punkt znajduje się w południowo-

wschodnim skraju. Opada stromym stokiem w kierunku północno-zachodnim i w pewnym 

uproszczeniu ma zarys trójkąta prostokątnego.  W drzewostanie dominuje, tak jak to zaznaczyłem       

w definicji sosna zwyczajna a w warstwie krzewów leszczyna. Niemalże cały obszar pokrywają 

bardzo rozległe warpie, ślad po dawnym górnictwie kruszcowym. Osobliwością florystyczną jest tutaj 

masowe występowanie przylaszczki pospolitej.  

 

     
 

Fot. 167 Najbardziej na zachód wysunięty  cypel powierzchni. Stan z dnia 2012.03.23 

 

Fot. 168 Południowo-zachodni skraj powierzchni. Stan z dnia 2010.04.12 

 

Fot. 169 Przylaszczka pospolita w centralnej części powierzchni. Stan z dnia 2010.04.12 

 

     
 

Fot. 170 Warpie w północnej części powierzchni. Stan z dnia 2009.04.04 

 

Fot. 171 Leszczyna na warpiach przy wschodniej krawędzi powierzchni. Stan z dnia 2009.04.04 

 

Fot. 172 Leszczyny na warpiach w zachodniej części powierzchni. Stan z dnia 2012.03.23 

 

     
 

Fot. 173 Ekoton przy południowej krawędzi powierzchni. Stan z dnia 2010.08.07 

 

Fot. 174 Masowe wystąpienie przylaszczki pospolitej w środkowej części powierzchni. Stan z dnia 2009.10.27 

 

Fot. 175 Północny kraniec powierzchni. Stan z dnia 2009.10.27 
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Powierzchnia 00122 - Balin Mały, na E od Cezarówki Dolnej, Pola uprawne i łąki położone 

po lewej stronie autostrady Katowice - Kraków, na trawersie wzgórza Wójtowa Góra, pomiędzy 

polnym przedłużeniem ulicy Dębowa i laskiem Jagodowy Dół. Docelowo teren ekologicznego 

składowiska odpadów. Realnie rzecz biorąc najdłuższa z wydzielonych powierzchni na tym terenie. 

Jej długość wynosi około 1,6km zaś maksymalna szerokość 400m.  Wpisuje się jednak w prostokąt 

mający około 1,3km, dlatego uznałem wyjątkowo, że nie ma powodu do dzielenia jej na dwie 

mniejsze. W sytuacji jednolitego zagospodarowania byłoby to mnożenie bytów ponad potrzebę. 

Powierzchnia stanowi dno doliny. W jej najbardziej wschodniej krawędzi znajduje się niewielki las, 

następnie idzie zagospodarowany odcinek składowiska odpadów ZGOK-u a potem odłogowane pola 

uprawne.  W podłożu występują dolomity kruszconośne przykryte po wierzchu piaskami. Las stanowi 

sztuczny drzewostan z dominacją dębu czerwonego, ale w jego runie pojawiły się storczyki z rodzaju 

kruszczyk. W niezagospodarowanej, zachodniej części powierzchni wciąż trwają zbiorowiska 

trawiaste z nielicznymi drzewami. Wysypisko śmieci, pierwotnie opisywane jako Ekologiczne 

Składowisko odpadów powstało pomimo wieloletnich protestów mieszkańców Balina. Tym nie mniej 

na długo przedtem cały ten teren pełnił funkcje lokalnego wysypiska śmieci. Wykorzystano w tym 

celu także warpie znajdujące się w północnej części. Jednocześnie było to najobfitsze stanowisko 

dziewięćsiłu bezłodygowego. W 1997 roku niemalże na całej powierzchni, wkrótce po zaprzestaniu 

upraw masowo wystąpiła centuria pospolita, która teraz właściwie zanikła. Samo oficjalne wysypisko 

jest od strony zachodniej rekultywowane, jednocześnie od strony wschodniej są uruchamiane kolejne 

kwatery. Tym nie mniej od czasu do czasu panuje tutaj bardzo nieprzyjemna atmosfera. Ponadto 

obrzeża wysypiska wciąż są wykorzystywane przez okoliczną ludność tak jak dawniej. 
 

     
 

Fot. 176 Widok powierzchni w kierunku zachodnim. Stan z dnia 2000.09.25 

 

Fot. 177 Zachodni skraj powierzchni. W tle las powierzchni 121. Stan z dnia 2000.09.25 

 

Fot. 178 Warpie w północnej części powierzchni. Stan z dnia 2000.09.25 

 

 

     
 

Fot. 179, 180 Wykopy pod wysypisko śmieci Stan z dnia 2003.09.23 

 

Fot. 181 Podkopane warpie przy północnej krawędzi powierzchni. Stan z dnia 2003.09.23 
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Fot. 182 Widok terenu zajmowanego przez wysypisko od strony wschodniej. Stan z dnia 2004.03.13 

 

Fot. 183 Odprowadzanie nadmiaru wody na zachodnią część powierzchni. Stan z dnia 2004.03.13 

 

Fot. 184 Wysypisko w pierwszym okresie działalności. Stan z dnia 2004.03.13 

 

     
 

Fot. 185. Widok na teren składowiska z południowo-zachodniej części. Stan z dnia 2009.04.04 

 

Fot. 186, 187 Widok wysypiska z miejsca położonego na wschód od biurowca. Stan z dnia 2009.10.27 oraz        

z dnia 2010.04.17 

 

     
 

Fot. 188, 189 W zagajniku położonym na wschód od wysypiska. Stan z dnia 2009.10.27 

 

Fot. 190 Najbardziej na wschód wysunięta część powierzchni. Stan z dnia 2010.04.17 

 

     
 

Fot. 191 Widok powierzchni od strony autostrady. Na prawo powierzchnia 121. Stan z dnia 2008.05.03 

 

Fot. 192 Wiąz górski od strony autostrady. Stan z dnia 2010.08.07 
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Fot. 193 Widok od strony autostrady. W tle Żydowski Las oraz powierzchnia 146. Stan z dnia 2009.10.27 

 

Fot. 194 Widok od strony autostrady. W tle Żydowski Las oraz powierzchnia 146. Stan z dnia 2010.07.06 

 

Powierzchnia 00126 - Balin Mały, Obszar zabudowy i międzyległych pól uprawnych 

pomiędzy ulicami Kasprzaka, Wyzwolenia i Dębowa. Powierzchnia obejmuje zwartą zabudowę w osi 

ulicy oraz część jeszcze nie zabudowanych północnych stoków wzniesienia. Jej długość nie 

przekracza 700m a szerokość 250m. Biegnie ona ukosem z południowego-wschodu w kierunku 

północno-zachodnim. Bardziej zwarta zabudowa znajduje się od strony zachodniej. Większość 

wolnych przestrzeni pomiędzy budynkami zajmują zwarte płaty inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej.  

Tym nie mniej i tutaj obserwuje się trend do stawiana coraz to nowszych domów, przy jednoczesnej 

eliminacji starszej zabudowy. Ponadto pomiędzy domami znajdują się liczne, tworzone na prywatny 

użytek wysypiska śmieci ze szczególnym udziałem gruzu oraz popiołów, co stwarza także specyficzne 

siedliska dla roślin.  

 

     
 

Fot. 195 Podejście od wschodniej części ulicy Okrężnej. Stan z dnia 2011.09.07 

 

Fot. 196 Widok ze wschodniej części ulicy Okrężnej w kierunku północnym. Stan z dnia 2011.09.07 

 

Fot. 197 Starszy dom przy wschodniej części ulicy Okrężna. Stan z dnia 2011.09.07 

 

Powierzchnia 00144 - Na S od Balina Małego, Pasmo boru położone na E od wzgórza 

Wianek, w osi ulicy Dębowa. Jest to drzewostan mieszany z przewagą sosny zwyczajnej. Z drzew 

liściastych dominuje dąb czerwony oraz brzoza brodawkowata. Teren obniża się łagodnie w kierunku 

południowo-zachodnim. Większe obniżenie biegnie także środkiem terenu. W części północnej 

warstwa krzewów jest zwarta, w części południowej bardziej luźna. Mniej więcej w połowie 

powierzchni znajdują się resztki fundamentów. Grunt jest piaszczysty. Obrzeża powierzchni pełnią 

rolę lokalnych wysypisk śmieci. Ponadto z roślin chronionych dominują tutaj kruszczyki. Ciekawostką 

jest istniejący przy północno-wschodnim skraju płat trzciny pospolitej, świadczący o płytko 

zalegającym źródle wody. W warstwie krzewów pojawiają się czeremcha amerykańska, kruszyna 

pospolita, szakłak zwyczajny oraz dereń świdwa.  

 

 

 


