
Inwentaryzacja Florystyczna  
•Na trasie planowanej obwodnicy wydzielono trzy typy siedlisk: 
•Typ I obszary siedlisk silnie przekształconych (są to obszary o niskim stopniu naturalności, mało cenne przyrodniczo - 
kompleksy pól uprawnych, nieużytki). 
•Typ II obszary potencjalnie cenne przyrodniczo o umiarkowanym stopniu przekształcenia (tereny podmokłe, 
ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska, kompleksy leśne). 
•typ III obszary cenne przyrodniczo (obszary chronione, obszary o znaczeniu wspólnotowym, siedliska o dużej 
bioróżnorodności). 

Inwentaryzacja Faunistyczna 

•Na trasie planowanej obwodnicy wydzielono trzy typy obszarów: 

•Typ I obszary silnie przekształcone (mało cenne przyrodniczo tereny zabudowane, pola uprawne). 
•Typ II obszary potencjalnie cenne przyrodniczo (tereny podmokłe, ekstensywne łąki i pastwiska oraz 
kompleksy leśne). 
• Typ III obszary cenne przyrodniczo (obszary chronione, oraz o dużej bioróżnorodności). 

Inwentaryzacja florystyczna i faunistyczna terenu 

Szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą (florystyczną i faunistyczną) objęto wariant I i III. Głównym celem inwentaryzacji 
było określenie wartości przyrodniczej miejsca inwestycji z wyszczególnieniem gatunków roślin i zwierząt tu 
występujących. 
W pierwszej kolejności zgromadzono dostępne materiały na temat terenu, po którym ma  przebiegać obwodnica w 
wariancie I i alternatywnym. Kolejno, zapoznano się z typami ekosystemów, potencjalną roślinnością, wykonano wstępną 
identyfikację typów siedlisk i zbiorowisk roślinnych,  zinwentaryzowano gatunki zwierząt, ostatecznie skupiono się na 
waloryzacji botanicznej najcenniejszych zbiorowisk roślinnych i określono wpływ inwestycji na te obszary.  
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W wariancie I dominują grunty rolne w większości użytkowane jako pola uprawne, w mniejszej części jako  nieużytki 
oraz łąki kośne. Wyróżniono dwa obszary typu III i pięć typu II (głównie doliny istniejących potoków) - obszary 
cenne przyrodniczo: 

 obszar cenny przyrodniczo ze względu na położenie w parku krajobrazowym [Km od 2+790,00 do 3+300,00]. Od 
ulicy Jurajskiej, wzdłuż ulicy Na Zielonki do Czerwonego Mostu (projektowanego skrzyżowania z ulica 
Wolbromską), obwodnica przebiegać będzie przez teren Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. 

 w km od 8+900 do 9+450 planowanej obwodnicy w miejscowości Węgrzce w dolinie potoku Sudół Dominikański 
zlokalizowane jest zbiorowisko  z panującą olszą czarną (Alnus glutinosa) i zaroślami szerokolistnych wierzb klasy 
Alnetea glutinosae (olsy i zarośla łozowe). Jest to naturalne obniżenie terenu, w którym gromadzą się wody 
opadowe, spływające ze wzniesień znajdujących się pomiędzy Węgrzcami a Bosutowem. 

W wariancie III również dominują pola uprawne z roślinnością segetalną oraz nieużytki z roślinnością synantropijną, 
gdzie w wyniku sukcesji wykształciło się piętro drzew i krzewów. W wariancie tym stwierdzono znacznie więcej obszarów 
cennych przyrodniczo (zaliczono do typu III) – 7 obszarów, głównie w dolinach cieków wodnych, również potencjalne 

siedliska centurii pospolitej (Centaurium erythraea), będącej pod ścisłą ochroną, siedlisko priorytetowe  (91E0), 
znajdujące się w dolinie potoku Sudół Prądnicki i w dolinie Babiczanki, siedliska derkacza, jarzębatki i gąsiorka 
(ptaki z załącznika nr 1 Dyrektywy Ptasiej). 
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Korytarze ekologiczne – obszar inwestycji nie przecina żadnych głównych korytarzy ekologicznych 

Wariant I 

Projektowana obwodnica przecina trzy lokalne lądowe korytarze ekologiczne L11 (Michałowice- Dziekanowice), L06 
(Januszowice - Wola Zachariaszowska) i L10  (Tonie – Dziekanowice) oraz cztery miejscowe lądowe korytarze 
ekologiczne: M36 (Dziekanowice - Batowice- lina kolejowa), M37 (Batowice - dol. Prądnika- lina kolejowa), M 33 
(Książnice – Dziekanowice - lina kolejowa) i M 29 (Bibice - Witkowice).  

Wariant III 

Wariant alternatywny przebiega przez następujące lądowe korytarze ekologiczne: 

Korytarze lokalne (4): 

L10 Tonie – Dziekanowice, L11 Michałowice – Dziekanowice, L09 Garlica Murowana – Zesławice, L01 Owczary - Zielonki 

Korytarze miejscowe (12): 

M35 Bosutów – Batowice, M36 Dziekanowice - Batowice- lina kolejowa, M37 Batowice - dol. Prądnika- lina kolejowa 

M33 Książnice - Dziekanowice- lina kolejowa, M40 Bosutów - Las Młodziejowicki 2, M39 Bosutów - Las Młodziejowicki 1 

M31 Bibice – Młodziejowice, M22 Michałowice - Wielki Dół, M21 Wola Zachariaszowska – Marszowiec, M24 Garlica 
Murowana – Zielonki, M17 Januszowice – Pękowice, M25 Pękowice – Tonie,  

Wodne korytarze ekologiczne (5): 

W2.0 (Dolina Dłubni), W1.3 (Dolina Bibiczanki), W1.0 (Dolina Prądnika), W1.4 (Dolina Sudołu Prądnickiego), W.1.2 
Dolina Garliczki 
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Działania ograniczające szkody: 

 Nasadzenia wzdłuż cieków wodnych – wzmocnienie, odtworzenie lokalnych korytarzy ekologicznych. 

 Zalecenia ochronne dla ptaków, płazów, gadów, ichtiofauny. 

 Proponowane przejścia dla zwierząt pod trasą północnej obwodnicy Krakowa i drogami serwisowymi – wariant I (7 
przejść) 

 

Symbol  
obiektu 

  

km  
obwodnicy 

  

Nazwa obiektu 
  

Przeszkoda 
  

Długość 
(szerokość 

dla ob. 
mostowych

) 
 [m] 

Skrajnia 
średnia 

 pod 
obiektem 

[m] 

Parametry obiektu 

Światło 
 poziome 

Światło 
pionowe 
(średnie) 

Wsp. 
ciasnoty 

WS 01 
1+909 

(rejon cieku) 

Wiadukt w ciągu POK 
nad ulicą Łokietka i 
potokiem Sudoł 

ul. Łokietka  
potok Sudoł 

35,5 3,0 - 6,0 150 4,50 19,01 

MD 04a 
ok. 4+308  

(rejon cieku) 

Most w ciągu drogi 
zbiorczej nad rzeką 
Prądnik Biały 

rzeka Prądnik 
Biały 

12,50 1,9 - 2,8 18,00 2,50 3,60 

P-06 ok. 5+530  Przepust drogowy 

Dla 
przeprowadzeni
a wód z rowów 

drogowych 

81,39 3,00 5,00 3,00 0,18 

WS 08 
ok. 6+920 

(rejon cieku) 

Wiadukt w ciągu POK 
nad potokiem 
Bibiczanka i ulicą 
Parkową 

potok 
Bibiczanka 

ul. Parkowa 
39,50 3,5 - 10,0 112,00 6,50 18,43 

P-10 ok. 7+926  Przepust drogowy 

Dla 
przeprowadzeni
a wód z rowów 

drogowych 

81,39 3,00 5,00 3,00 0,18 

P-12 ok. 8+980  Przepust drogowy 
dopływ 
Sudołu 

Dominik. 
81,39 3,00 5,00 3,00 0,18 

P-13 ok. 9+213 Przepust drogowy 
potok Sudoł 

Dominik. 
81,39 3,00 5,00 3,00 0,18 
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