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Potencjalne i rzeczywiste funkcje cennych przyrodniczo
terenów w obrębie dużego miasta – przykład Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego
Potential and virtual functions of valuable natural sites
within a large city – example of Dębnicko-Tyniecki
meadow area
Kamila Musiał
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Technologii,
Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej
Streszczenie. System przyrodniczy miasta tworzą tereny spełniające różne funkcje w jego
przestrzeni. Część z nich charakteryzuje się szczególnie cennymi walorami środowiska
przyrodniczego, przez co objęta jest prawną ochroną. Takie cenne przyrodniczo obszary
mogą być rozpatrywane wielorako. W opracowaniu podjęto próbę zdefiniowania pojęcia
oraz waloryzacji obszarów cennych przyrodniczo w obrębie dużego miasta, odnośnie ich
potencjalnych i rzeczywistych funkcji. Za przykład posłużył Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy, który jest chronionym obszarem w ramach europejskiej sieci Natura 2000, mieszczącym się w obrębie Krakowa. Na funkcje tego terenu składają się różne świadczenia
o charakterze ekologicznym, ekonomicznym oraz społeczno-kulturowym. Można założyć,
że najważniejsze wśród nich są funkcje ekologiczne, zwłaszcza dotyczące zachowania bioróżnorodności i ochrony specyficznego dla danych enklaw przyrodniczych krajobrazu
kulturowego. Ponadto w kształtowaniu przestrzeni miasta oraz najbliższego jego otoczenia nadal istotną, choć wydaje się zmniejszającą, rolę odgrywa rolnictwo, a stąd rolnicze
i ogrodnicze zagospodarowanie ziemi.
Słowa kluczowe: NATURA 2000, tereny cenne przyrodniczo, Kraków
Abstract. Natural environment of a city is made up of areas which fulfill various functions in its space. Some of them are characterized by particularly valuable natural sites,
hence are protected in the territory of Poland. Such valuable natural areas can be considered in many ways. The aim of the study was to define the concept and valorisation
of areas of outstanding natural values, within a large city, regarding their potential and
actual functions. As example was taken the Dębnicko-Tyniecki meadow area, protected
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within the European Natura 2000 network, located in Krakow. Its functions include ecological, economic and socio-cultural benefits for the inhabitants of the city. It may be
assumed that the most important in this aspect are ecological functions, in particular
those concerning the biodiversity conservation and protection of the cultural landscape.
Moreover, the agricultural and horticultural land development is still important for shaping the city’s space and its surrounding areas.
Keywords: NATURA 2000, functions of valuable natural sites, Krakow

Wstęp
Obszar Krakowa charakteryzuje się bogatą konfiguracją terenu, a poszczególne strefy
z zielenią miejską lub rolniczą stanowią często punkty widokowe, kształtując jednocześnie jego sylwetę. System przyrodniczy miasta tworzą tereny spełniające różne
funkcje w jego przestrzeni.Część z nich charakteryzuje się szczególnie dużymi walorami środowiska przyrodniczego, przez co objęta jest prawną ochroną. Różne są kryteria waloryzacji terenów cennych przyrodniczo, zalicza się do nich m.in. piękno krajobrazu, specyficzne użytkowanie gruntów, mikroklimat oraz zasoby przyrody ożywionej
i nieożywionej. Najczęściej przyjmuje się, że są to obszary cechujące się znaczącymi
wartościami naturalnymi, zarówno abiotycznymi, jak i biotycznymi, wrażliwymi na
przekształcenia lub nimi zagrożone. W powszechnym rozumieniu tereny cenne przyrodniczo traktuje się często jako synonim obszarów chronionych. Jest to związane
z tym, że najlepszym sposobem zachowania wartościowych przyrodniczo terenów jest
nadanie im statusu ochronnego. Głównym celem wyznaczania obszarów przyrodniczo cennych jest ochrona istniejących zasobów przyrody. Determinuje ona podejmowanie działalności rolniczej oraz innej aktywności gospodarczej, a także wpływa na
wybory dokonywane przez samorządy i mieszkańców tych obszarów (Zielińska, 2008;
Nowacka-Rejzner, 2011; Lipińska, 2013).
Obszary cenne przyrodniczo mogą być rozpatrywane wielorako. Poprzez pojęcie
funkcji danego obszaru czy przestrzeni produkcyjnej zajętej pod rolnictwo, infrastrukturę, mieszkalnictwo, rekreację, rozumie się każdorazowo mniejszą lub większą wiązkę
świadczeń lub korzyści o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym. Świadczenia te
mogą mieć charakter indywidualny, gdy np. opisuje się ogródki przydomowe. Suma tych
ogródków świadczy usługi dla społeczności lokalnej w zakresie upiększania, rekreacji
i ochrony klimatu danej miejscowości, jak również mikroregionu. Kolejno stopniując
znaczenie mniejszych lub większych, wyspecjalizowanych, dzikich, półnaturalnych
lub ukształtowanych sztucznie obszarów dochodzi się do zagadnienia ich wkładu,
a zatem znaczenia dla regionu, kraju, kontynentu czy całego globu. Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 880), wyróżnia kilka form ochrony przyrody
żywej i nieożywionej oraz krajobrazu, z czego na terenie Krakowa reprezentowane są
m.in.: 3 parki krajobrazowe, 5 rezerwatów przyrody oraz 3 obszary oficjalnie uznane
przez Komisję Europejską za tereny mające istotne znaczenie dla Wspólnoty (http://
krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody).Do obszarów Natura 2000 zaliczane są:
Łąki Nowohuckie (PLH120069), Skawiński obszar łąkowy (PLH120079) oraz DębnickoTyniecki obszar łąkowy (PLH120065). Ten ostatni jest największy pod względem
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areału, jaki budują m.in. różne zbiorowiska łąkowe na terenie Krakowa irozpościera
się na obszarze Kostrza, Skotników i Sidziny, które wchodzą w skład Dzielnicy VIII
o nazwie Dębniki.
Celem pracy była analiza potencjalnych i rzeczywistych funkcji cennych przyrodniczo terenów na obszarze Krakowa. Funkcje te konfrontowano z realiami przestrzeni przyrodniczej miasta, jak i najbliższych terenów otaczających, na przykładzie
Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego.

Materiał i metody
W opracowaniu o charakterze przeglądowym podjęto próbę zdefiniowania pojęcia oraz
waloryzacji obszarów cennych przyrodniczo w obrębie dużego miasta, na podstawie
pełnionych przez nie funkcji,na przykładzie wybranego obszaru specjalnej ochrony
siedlisk, w ramach sieci Natura 2000. Kwestia ta wydaje się istotna, ponieważ wśród
mieszkańców terenów chronionych, jak również władz samorządowych, program
Natura 2000często nadal spotyka się z brakiem akceptacji, a nierzadko także zrozumienia. Niezadowolenie budzą nie tylko same jego założenia, lecz także obawa, że
wprowadzenie programu zdecydowanie ograniczy możliwość działalności gospodarczej na poziomie gminy czy subregionu (Cent, Grodzińska-Jurczak, Nowak, 2010).
Jednak tego typu tereny chronione, np. na obszarze Krakowa, pełnią szereg funkcji,
w postaci różnych świadczeń dla mieszkańców miasta, które można pogrupować ogólnie jako: ekologiczne, ekonomiczne oraz tzw. społeczno-kulturowe. Do zilustrowania
założeń, warunkujących wyznaczanie terenów chronionych w mieście, jak również ich
funkcji posłużono się przykładem Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego, który jest
zlokalizowany w południowo-zachodniej części Krakowa i jest zarazem największym
obszarem Natura 2000 w granicach miasta (http://krakow.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody). Na przykładzie tego terenu starano się wyodrębnić jego funkcje mające
wymiar rzeczywisty, a więc realnie istniejący, jak i te o charakterze potencjalnym. Ten
drugi rodzaj zakłada, że przy wdrożeniu pewnych koncepcji czy wytycznych, uzyska się
nowe możliwości wykorzystania takiego obszaru dla potrzeb mieszkańców miasta lub
poszerzy te już istniejące.

Funkcje miejskich terenów cennych przyrodniczo
Obecnie coraz częściej stawiane są pytania odnośnie tego, czy i ewentualnie jakie
korzyści z istnienia cennych przyrodniczo obszarów może mieć miasto. Analizując
ten problem, wyróżnia się rozmaite funkcje terenów o dużych walorach przyrodniczych w obrębie aglomeracji miejskich, na które ogólnie składają się świadczenia
o charakterze ekologicznym, społeczno-kulturowym oraz ekonomicznym (ryc. 1). Do
funkcji ekologicznych zalicza się zachowanie bioróżnorodności na wysokim poziomie,
poprzez utrzymanie różnorodności gatunków roślin i dziko żyjących zwierząt. Może
być to uzyskane m.in. poprzez zapobieganie zakrzaczeniu terenu oraz zmniejszanie
zagrożeń pożarowych, dzięki przeprowadzeniu w zbiorowiskach łąkowych niezbędnych
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zabiegów pratotechnicznych, które zapobiegają akumulacji suchych traw i różnych
gatunków dwuliściennych. Istotne jest także podtrzymanie funkcji hydrologicznych
takich obszarów, gdzie istotną rolę pełnią właśnie użytki zielone. Dzieje się tak, ponieważ ich występowanie wiąże się z obecnością rzek i innych cieków wodnych, przez
co odgrywają ważną rolę w zakresie retencji wód opadowych oraz ochrony klimatu.
Za utrzymanie powyższych funkcji na właściwym poziomie odpowiada tzw. polityka
przestrzenna, która odnosi się do kształtowania systemu przyrodniczego i ochrony
wartości przyrodniczych, przez co ma na celu także kształtowanie krajobrazu kulturowego danego obszaru, który był tam utrwalony od wieków i świadczy o tożsamości
lokalnej. Pod warunkiem zachowania wyżej wymienionych przesłanek, szeroko ujmowana ekologia może pełnić realną, a zatem rzeczywistą funkcję w takich cennych przyrodniczo terenach miejskich.

Ryc. 1. Funkcje cennych przyrodniczo terenów położonych w obrębie dużego miasta
Fig. 1. Functions of valuable natural sites located within a large city
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Istotna wydaje się także społeczno-kulturowa rola miejskich terenów zielonych
o podwyższonych walorach przyrodniczych, w zakresie której oferowane mogą być
wielorakie świadczenia. Według tej koncepcji, do nadrzędnych celów zalicza się stworzenie takich warunków gospodarowania środowiskiem naturalnym, które spełnią
wymogi jego ochrony i zrównoważonego rozwoju, a także zapewnią wyższą jakość
życia mieszkańców i zwiększą jego atrakcyjność krajobrazową, przy zachowaniu
w miarę niezmienionego środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Może
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być to realizowane poprzez umożliwianie „mieszczuchom” kontaktu z przyrodą, co
służy jej bliższemu poznawaniu, zrozumieniu i poszanowaniu. Dzięki prowadzeniu
np. różnych akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, może być to także
podtrzymanie lub poprawa umiejętności rozpoznawania przedstawicieli lokalnej
fauny i flory, co służy uwrażliwianiu na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony. Zatem
w zakresie tej funkcji potencjalna rola terenów o wysokich walorach przyrodniczych
sprowadza się m.in. do ubogacania życia osobistego mieszkańców i jego humanizacji, poprzez czerpanie różnego rodzaju inspiracji, w tym także dla ludzi związanych
z kulturą i sztuką.
W zakres tzw. funkcji ekonomicznej wpisane jest zwiększenie dostępności do
terenów rekreacyjnych, także tych o potencjale do wykorzystania dla celów turystycznych. Może być to uzyskane przez właściwe realizowanie celów ekologicznych
na terenach przyrodniczo atrakcyjnych, jak również przez rekultywację obszarów
zdegradowanych, ale posiadających duży potencjał przyrodniczy, a następnie włączenie ich w strukturę miasta poprzez odpowiednie zagospodarowanie. Cenne przyrodniczo tereny położone w miastach lub wokół nich mogą ponadto stanowić istotne
ogniwo w zakresie zachowania ekstensywnych systemów produkcji rolnej. Posiadają
one też duży potencjał względem tzw. rezerwowej powierzchni dla ewentualnego
wspierania potrzeb żywieniowych miasta. Stanowi to istotną składową w zakresie
kształtowania otwartych, ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych i turystycznych,
które korzystnie wpływają na strukturę zagospodarowania przestrzeni miasta oraz
jego pozytywny wizerunek. Obejmuje to także w mniejszym lub większym stopniu
tzw. miejską agrokulturę (Sroka i Musiał, 2016), składającą się z miejskich oraz
podmiejskich rolnictwa i ogrodnictwa. Tworzy je zbiór różnorodnie zorganizowanych podmiotów rolniczych i mikrogospodarstw, które można ujmować podmiotowo
lub w sposób spersonalizowany, mając na względzie następujące kwestie: kto w nich
gospodaruje, czyją własność stanowią, jakiego typu produkcję prowadzą oraz kto jest
potencjalnym konsumentem produkowanej żywności. Można je także rozpatrywać
przedmiotowo, poszukując odpowiedzi na pytania: jakie zajmują tereny, jak są usytuowane chociażby w stosunku do centralnych części miasta czy elementów infrastruktury komunikacyjnej. Istotna jest tu także ocena mieszcząca się w kategorii produkcyjnej i ekonomicznej, a więc: jaką produkcję prowadzi się na tych terenach, czy tylko
roślinną, jaka jest ewentualnie jej struktura, czy także utrzymywane są zwierzęta
gospodarskie, a jeśli tak, to jakie gatunki i rasy. Ważne są także znajomość i ocena
intensywności gospodarowania i produkcji, chociażby z punktu widzenia poziomu
nakładów środków produkcji pochodzenia przemysłowego, a także i efekty, a zatem
efektywność produkcyjna i ekonomiczna. Miejska agrokultura, pełniąc liczne funkcje
środowiskowe, przyczynia się również do zwiększania różnorodności biologicznej,
poprawy mikroklimatu, a także przeciwdziała degradacji gleb oraz wód, wpisując
się tym samym także do szeroko ujmowanych funkcji ekologicznych. Zlokalizowane
na obrzeżach miast tereny rolnicze stanowią bardzo istotne komponenty sieci
przyrodniczej, głównie zielonych pierścieni i korytarzy ekologicznych. Utrzymanie
i restytucja ekstensywnie użytkowanych gruntów rolnych w obrębie zielonych stref,
stanowiących elementy wyłączone spod dalszej zabudowy, może odgrywać ważną
rolę kompozycyjno-strukturotwórczą miasta. Korytarze ekologiczne umożliwiają
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natomiast przemieszczanie wielu gatunków roślin i zwierząt, przez co mają ogromne
znaczenie dla funkcjonowania całych ekosystemów, w tym w obrębie terenów silnie
zurbanizowanych (Degórska, 2013; Sroka, 2014).Na miejską i podmiejską agrokulturę
składają się też różne formy gospodarowania ogrodniczego, często niekomercyjnego,
mającego charakter hobbystyczny. Ta sfera może spełniać potencjalnie ważne funkcje
dla terenów cennych przyrodniczo lub obszarów je otaczających, ponieważ szerokie
są możliwości ich wykorzystania, a zależą one w dużej mierze od zainteresowania tą
kwestią mieszkańców miasta.
Wśród rodzajów terenów zielonych, które zazwyczaj stanowią tzw. obszary postrolnicze wyodrębnione na terenach zurbanizowanych, według Sroki i Musiała (2016)
wyróżnia się kilka form:
– ogrody przydomowe o różnych rozmiarach i sposobach zagospodarowania, w tym
z zadrzewieniami i krzewami, w głównej mierze pokryte jednak roślinnością trawiastą lub mieszaną, wysoce zróżnicowaną pod względem gatunkowym;
– niewielkie sady i warzywniki utrzymywane na działkach przyzagrodowych, przydomowych, ale także na balkonach oraz dachach, zwłaszcza tych należących do
nowoczesnych domów i osiedli, tzw. apartamentowców; są to również specjalnie
przygotowane zielone ściany, porośnięte różnymi gatunkami roślin ozdobnych;
– ogrody lub ogródki działkowe, zajmujące większe powierzchnie i mogące stanowić
w niezbyt odległym czasie cenne tereny zajęte pod deficytową produkcję ogrodniczą, a w mniejszym stopniu pod hobbystyczną uprawę różnych roślin, zwłaszcza
ozdobnych, stanowiące swoiste enklawy różnorodności florystycznej, gdzie uprawom ogrodniczym towarzyszą: różne gatunki roślin ozdobnych, dziko rosnących
i ziół.
W wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej popularne są nowe formy zagospodarowania terenów zielonych miast i przedmieść, co w ostatnich latach przenika
także do Polski. Należą do nich różnorodne ogrody: edukacyjne, terapeutyczne, otwarte
ogrody społeczne czy specjalne kolekcjonerskie. Pojawia się tu także tzw. partyzantka
ogrodnicza, polegająca na zwykle krótkookresowym zagospodarowaniu na cele ogrodnicze terenów o niepielęgnowanej regularnie zieleni oraz na porzuconych przez rolników polach uprawnych. Te różnorodne formy ogrodniczego zagospodarowania terenu
stanowią przykład różnych form świadczeń, jakie otwarte przestrzenie zieleni i miejskiej agrokultury mogą nieść, zwłaszcza dla społeczności miejscowej.
Poza ogrodniczymi formami zagospodarowania ziemi na obszarze przedmieść oraz
dużych aglomeracji miejskich nadal relatywnie istotną powierzchnię stanowią użytki
typowo rolnicze. Ich udział w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynosi aż 60%
(Sroka i Musiał, 2016). Obok wskazanych już hobbystycznych działek ogrodniczych,
tworzą je także gospodarstwa rolne. Bardzo duża jest ich różnorodność, zarówno
pod względem sposobów zorganizowania, jak i funkcji, jakie pełnią, przez co mogą
być zorientowane zarówno rynkowo, produkcyjnie lub usługowo na miasta, jak i do
wewnątrz, na rodziny rolników. Są to typowe wiejskie gospodarstwa lub nowoczesne podmioty rolne zarządzane profesjonalnie. Jednak w wyniku rozszerzającej się
strefy zwartej zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej ich byt może być zagrożony.
Poczucie niepewności ekonomicznej nie sprzyja ich rozwojowi, a zatem i trwałości, co
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wpływa także na zagrożenie dla podtrzymania w przyszłości ich funkcji ekologicznych,
jak również społeczno-kulturowych. Tak więc uwidacznia się coraz większy rozdźwięk
pomiędzy potencjalnymi funkcjami terenów rolniczych i postrolniczych, obecnie
wchodzących w skład różnych typów obszarów chronionych w obrębie miast, a ich
funkcjami rzeczywistymi. Porzucanie pierwotnego użytkowania zmniejsza bioróżnorodność, a skrajna ekstensyfikacja produkcji sprawia, że gubią one kultywowane od lat
funkcje rodzinno-produkcyjne.

Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy jako przykład terenu
cennego przyrodniczo w obrębie Krakowa
Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na terenie Krakowa prowadzona jest
w dużej mierze na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy to największy tego typu teren w obrębie miasta, którego
powierzchnia wynosi 283 ha (Biuletyn Informacji Publicznej, 2011). Znajduje się on
na styku trzech jednostek geomorfologicznych: Pradoliny Wisły, izolowanych zrębów
Bramy Krakowskiej oraz Wysoczyzny Krakowskiej (Kondracki, 2009; Tarnawski, 2011).
Takie położenie sprawia, że jest to teren o bardzo zróżnicowanej rzeźbie i zmiennych
warunkach siedliskowych. Występują tutaj zrębowe wyniesienia znad holoceńskiej
terasy rzecznej, sięgającej w Kostrzu 259 m n.p.m. Tereny te związane są także z plejstoceńskimi utworami rzeczno-lodowcowymi (Kasperczyk i in., 2008). Gleby analizowanego terenu, towarzyszące dolinie Wisły, są na ogół podmokłe (hydrogeniczne),
co oznacza, że ich właściwości, jak również morfologia profilu, kształtowane są
przez nadmiar wody. Zalicza się do nich gleby organiczne, torfowe i murszowe (Skiba
i in., 2013).Poziom wody gruntowej występuje tu na głębokości około pół metra lub
niewiele głębiej.
Przedmiot ochrony stanowią różne typy siedlisk wymienione w Załączniku
I Dyrektywy Rady 92/43/EWG: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami należącymi do związków Nympheion oraz Potamion, murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea, zmienno-wilgotne łąki trzęślicowe ze związku
Molinioncaerulae oraz niżowe i górskie łąki świeże, użytkowane ekstensywnie, wchodzące w skład związku Arrhenatherionelatioris. Występują tu też górskie i nizinne
torfowiska zasadowe o charakterze młak i turzycowisk(Biuletyn Informacji Publicznej,
2011). Na omawianym terenie chronione są ponadto ginące populacje rzadkich
gatunków motyli z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), a także dwa gatunki
roślin, wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, tj. lipiennik Loesela
(Liparisloeselii), bylina należąca do rodziny storczykowatych (Orchidaceae) oraz starodub łąkowy (Angelica palustris),który jest rzadkim przedstawicielem rodziny selerowatych (Apiaceae) (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, 2014, poz. 1409). W obrębie
tego terenu wyróżnia się też inne formy ochrony przyrody: rezerwat „Skołczanka”,
chroniący rzadki gatunek motyla Minois dryas, a także użytek ekologiczny „Uroczysko
Kowadza”, z chronionymi zbiorowiskami muraw kserotermicznych. Obszar ten wchodzi również w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, który jest częścią
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych.
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Bliskość Wisły sprawiła, że naturalnie rozwijają się tu rozległe kompleksy łąkowe,
rozpościerające się na znacznych powierzchniach w otoczeniu porośniętych lasami
wapiennych wzgórz. Szczególnie interesujące wydają się zwłaszcza zmienno-wilgotne
łąki trzęślicowe ze związku Molinion caerulae, które zajmują powierzchnię około 45 ha
i charakteryzują się bardzo dużym bogactwem gatunkowym roślin. Wykształcają się
one na glebach organogenicznych i mineralnych, słabo kwaśnych do zasadowych,
z wyraźnym oglejeniem (Kącki i Załuski, 2004). Takie zbiorowiska łąkowe od wieków
mogły się rozwijać na tym obszarze, dzięki występowaniu specyficznych uwarunkowań hydrologicznych, wynikających ze zmiennego poziomu wód gruntowych. Na
wiosnę łąki są silnie podtopione, w lecie poziom wody gruntowej spada zwykle do
ponad metra, a następnie jesienią często są one ponownie zalewane – stąd też wynika
potrzeba ich koszenia raz w roku późnym latem. Ze względu na swoje małe wartości
gospodarcze siano tradycyjnie przeznaczano na ściółkę. Do niedawna były to obszary
typowo rolnicze, użytkowane kośnie i pastwiskowo, jednak obecnie z powodu braku
zwierząt gospodarskich w ich bezpośrednim sąsiedztwie ich użytkowanie w dużej
mierze zostało zarzucone. Łąki z Molinion są cenne pod kątem przyrodniczym ze
względu na występowanie chronionych gatunków bezkręgowców i roślin. Ich cechą
charakterystyczną jest duża liczba bylin, natomiast niewielka traw, gdzie gatunkiem dominującym jest trzęślica modra (Molinia caerulea), oryginalna trawa o małej
wartości paszowej. W ujęciu fitosocjologicznym związek ten posiada wiele gatunków
charakterystycznych, uważanych obecnie za stosunkowo rzadkie w skali kraju, przez
co są one objęte ochroną ścisłą lub zostały uznane za zagrożone. Należą do nich:
goździk pyszny (Dianthussuperbus), kruszczyk błotny (Epipactispalustris), goryczka
wąskolistna (Gentianapneumonanthe), mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus) oraz kosaciec syberyjski (Irissibirica) (Matuszkiewicz, 2002; Mirek i in., 2002;
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, 2014 poz. 1409; Musiał, 2012; Musiał i DulskaJeż, 2014).
Zbiorowiska roślinne, a zwłaszcza łąkowe, są bardzo czułymi wskaźnikami
warunków środowiskowych i dlatego podlegają przemianom wraz ze zmieniającymi
się warunkami zewnętrznymi. Specyficzną cechą łąk należących do związku Molinion
jest to, że wytworzyły się one w warunkach utrzymywanego wcześniej rolnictwa ekstensywnego, które charakteryzuje się rzadkim koszeniem oraz brakiem
nawożenia nawozami mineralnymi oraz niskimi dawkami nawozów naturalnych.
Obecnie obserwowane przeobrażenia, zachodzące w nich pod wpływem czynnika
antropogenicznego, są skutkiem przeprowadzanych w przeszłości melioracji, jak
też intensywnego użytkowania lub odwrotnie, zupełnego zaprzestania gospodarowania (ryc. 2). W zbiorowiskach łąkowych, które nie były użytkowane od kilku lat,
może dochodzić do przemian, polegających głównie na wypieraniu cennych, rzadkich gatunków. Dzieje się to w wyniku stopniowego osiedlania się np. rodzimych
roślin synantropijnych, których szkodliwość przejawia się w dużej ekspansywności,
prowadzącej do uproszczenia struktury gatunkowej fitocenoz, a w efekcie do zmniejszenia się bioróżnorodności. Spośród gatunków potrafiących wykorzystać niekorzystne warunki siedlisk łąkowych duże znaczenia posiada m.in. śmiałek darniowy
(Deschampsiacaespitosa). Jest on aktualnie bardzo rozpowszechniony w tego typu
zbiorowiskach, także na terenie Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego. Gatunek
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ten, dominując w runi, wykształca zbiorowisko słabo wyodrębnione pod względem
taksonomicznym, gdyż brak w nim wiernych gatunków charakterystycznych (Trąba,
2001; Kryszak i in., 2007).
Obszar ten użytkowany był do niedawna rolniczo, jednak w związku z tym, że
znalazł się w granicach Krakowa, zmienił się sposób jego wykorzystywania, co wpłynęło na istniejące tam zbiorowiska roślinne. Do degradacji terenów tradycyjnie rolniczych, obecnie „naturowych”, w obrębie tego obszaru przyczyniło się zarówno zaprzestanie koszenia, jak i osuszanie terenów zajmowanych przez zmienno-wilgotne łąki
trzęślicowe. Innym negatywnym czynnikiem wpływającym na spadek bioróżnorodności w poprzednich dekadach była także duża presja inwestycyjna, ukierunkowana na
rozwój zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim ich otoczeniu, i rozbudowa lokalnej
infrastruktury drogowej.

Ryc. 2. Następstwa porzucania rolniczego użytkowania ziemi
Fig. 2. Consequences of agricultural land use abandonment
Źródło: Opracowanie własne.
Source: Autor’s study.

Podsumowanie
Tereny zielone na obszarach miejskich, zwłaszcza te o dużych walorach przyrodniczych mają na ogół długookresowy charakter istnienia w przestrzeni przyrodniczej
miasta, a wcześniej w jego otoczeniu, co oznacza, że raz utworzone wpisują się na
stałe w życie lokalne. Nie są to terytoria wyizolowane czy zamknięte, lecz można
i należy z nich korzystać ze względu na ich różnorodne walory. Pełnią one całą wiązkę
funkcji, która łącznie wpływa na tworzenie pozytywnego wizerunku miasta. Do roli
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ekonomicznej takich terenów można zaliczyć np. miejską agrokulturę, wynikającą
z potrzeby zachowania ekstensywnego systemu produkcji rolnej. Pomimo że możliwości jej rozwoju wykazują pewien potencjał, realnie jest raczej słabo rozwinięta, przez co
niezbyt wyraźnie wpisuje się do rzeczywistych funkcji cennych przyrodniczo terenów.
Funkcje potencjalne należałoby odnieść również do roli dydaktyczno-edukacyjnej, jak
i rekreacyjnej czy turystycznej, ponieważ możliwości ich wykorzystania zawsze mogą
być zwiększone, np. dzięki utworzeniu nowych, bardziej interesujących ścieżek edukacyjnych czy szlaków turystycznych, które mogłyby zachęcać mieszkańców do świadomego obcowania z naturą. Do funkcji rzeczywistych zaliczyć można z kolei te z zakresu
szeroko pojmowanej ekologii, ponieważ warunkują je cechy przyrody zastane realnie,
określające w tym wypadku wyższe niż przeciętnie walory naturalne miejscowej flory
i fauny, np. opisywane przez dużą bioróżnorodność.
Z drugiej strony utrzymanie krajobrazu otwartego, cechującego się dużą atrakcyjnością przyrodniczą, wymaga uwzględniania jego walorów w działalności planistycznej, projektowej i realizacyjnej. Jednak na obszarze tak dużego miasta, jakim
jest Kraków, szczególnie wyraźnie widać presję inwestycyjną na takie tereny zielone,
przez co konieczne jest wzmocnienie ich ochrony, a jednocześnie zapewnienie im
spójności przestrzennej. Widoczne jest to również w obrębie Dębnicko-Tynieckiego
obszaru łąkowego, który przez swoje usytuowanie w dzielnicy Dębniki, zlokalizowanej
niedaleko centrum miasta, kusi różnych inwestorów do wpływania na zastaną tam
przyrodę.Ważną kwestią jest zachowanie bioróżnorodności w pewnych enklawach
obszarów już zurbanizowanych, które np. ze względu na położenie są także atrakcyjne
dla rozwoju zabudowy mieszkalnej czy infrastruktury drogowej. Problemem są tu duże
pola potencjalnych i rzeczywistych konfliktów interesów pomiędzy celami utylitarnymi lub biznesowymi a prowadzeniem zabiegów ochronnych. Nie wszystkie zatem
wartościowe pod względem cech środowiska przyrodniczego obszary w miastach są
i mogą być w przyszłości objęte formami ochrony. Ponadto część z nich do niedawna
stanowiły obszary użytkowane rolniczo, usytuowane na obrzeżach miasta, szczególnie jako łąki i pastwiska, a wycofywanie się produkcji zwierzęcej, zwłaszcza przeżuwaczy, poszerzyło strefę agresji dzikiej przyrody, powodując zagrożenie wynikające
z postępującej sukcesji w zbiorowiskach półnaturalnych i zanik części gatunków światłolubnych. Stąd, aby podtrzymać bogactwo przyrodnicze w obrębie dużego miasta,
godne rozważenia wydaje się przywrócenie w terenach chronionych ekstensywnego
chowu zwierząt gospodarskich i ich kulturowego wypasu, mającego pozytywny wpływ
na utrzymanie bioróżnorodności takich cennych przyrodniczo obszarów, a zatem
wprowadzenie na nieco większą skalę różnych form miejskiej agrokultury. Jednak
w obszarze Krakowa obserwowane jest stale narastające zjawisko porzucania rolniczego użytkowania ziemi, co wynika głównie z zaniechania produkcji przez istniejące
tu często tylko formalnie gospodarstwo rolne. Stanowi to duże zagrożenie dla zachowania w przyszłości ważnych dla mieszkańców miasta funkcji obszarów zielonych,
zwłaszcza określanych jako ekologiczne i społeczno-kulturowe.
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