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I. CZĘŚĆ TEKSTOWA 

1. WSTĘP 

 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza dla obszaru doliny rzeki Mlecznej na 

odcinku od ul. Maratońskiej do ul. Mieszka I oraz pomiędzy ulicami Starokrakowską 

i Wierzbicką wykonana została w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta 

Radomia, a firmą Handlowo Usługową „BIODATA” Michał Kocik (Umowa Nr 

BZP.272.387.2012.MRS z dnia 23.04.2012 r.).  

 

Niniejsze opracowanie oparte jest na przeprowadzonych w okresie wiosna-lato-

jesień 2012 r. inwentaryzacjach terenowych środowiska przyrodniczego ww. obszaru, 

w tym przede wszystkim gatunków flory i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem 

roślin i zwierząt chronionych i rzadkich, a także zbiorowisk roślinnych oraz wybranych 

elementów przyrody nieożywionej, takich jak: gleby, czy głazy narzutowe.  

 

Niniejsze opracowanie analizuje uwarunkowania przyrodnicze ww. obszaru 

doliny rzeki Mlecznej dla potrzeb ochrony przyrody oraz zagospodarowania 

przestrzennego. Przeprowadzone inwentaryzacje jednoznacznie wskazują, jakimi 

walorami przyrodniczymi w zakresie środowiska nieożywionego, siedlisk, flory i fauny 

dysponuje przestrzeń inwentaryzowanego obszaru, jak kształtuje się jej ekologiczny 

system przestrzenny zapewniający równowagę ekologiczną oraz które z obszarów 

zasługują na ochronę. 
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2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA TERENU 

 

2.1. Położenie i granice obszaru opracowania 
(MK) 

 

Obszar opracowania zajmuje powierzchnię około 370 ha i położony jest w centralnej 

części Radomia w dzielnicach: Żakowice, Borki, Zamłynie, Stare Miasto, Śródmieście, 

Kaptur, Obozisko, Koniówka, Os. Michałów, Józefów i Firlej. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, przedmiotowy obszar podzielono na 

7 mniejszych obszarów, których granice wyznaczają poszczególne ulice: 

1 – obszar pomiędzy ulicami Maratońską, a Gen. Leopolda Okulickiego. Obszar ten 

pod względem zagospodarowania przestrzennego obejmuje koryto rzeki 

Mlecznej wraz z terenami otwartymi i zadrzewieniami położonymi w jej dolinie, 

a także kompleksy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Piotrówka 

wraz z historycznym grodziskiem; 

2 – obszar pomiędzy ulicami Gen. Leopolda Okulickiego, Limanowskiego,  

a Stanisława Wernera, obejmującym głównie park miejski, tzw. „Stary Ogród”, 

przez który przepływa rzeka Mleczna; 

3 – obszar pomiędzy ulicami Stanisława Wernera i Szarych Szeregów, a Stefana 

Czarnieckiego, obejmujący tereny otwarte i zadrzewienia wzdłuż koryta rzeki 

Mlecznej; 

4 – obszar pomiędzy ulicami Stefana Czarnieckiego i Folwarczną, a Warszawską 

i Janiszewską, obejmujący głównie rozległe tereny otwarte wraz z fragmentem 

zadrzewionego koryta rzeki Mlecznej; 

5 – obszar pomiędzy ulicami Warszawską i Władysława Łokietka, a Juliana 

Aleksandrowicza, obejmujący tereny otwarte wraz z ujętym w wały 

przeciwpowodziowe korytem rzeki Mlecznej; 

6 – obszar pomiędzy ulicami Juliana Aleksandrowicza, Ofiar Firleja, Konrada Vietha 

i Mieszka I, obejmujący ujęte w wykopie koryto rzeki Mlecznej wraz z terenami 

otwartymi oraz lasami i zadrzewieniami występującymi w jej dolinie; 

7 – obszar pomiędzy ulicami Starokrakowską, a Wierzbicką, obejmujący tereny 

otwarte wraz z zadrzewieniami wzdłuż rzeki Mlecznej. 
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Fot. 1. Rzeka Mleczna w obszarze 1. (MM) 

 

Ryc. 1. Granice obszarów 1 i 2. 



 

Strona | 9  

 

 

 

Ryc. 2. Granice obszarów 3 i 4. 
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Ryc. 3. Granice obszarów 5 i 6. 
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Ryc. 4. Granice obszaru 7. 

 
Fot. 2. Rzeka Mleczna w obszarze 7 – tzw. „Potok Południowy”. (MM) 
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2.2. Charakterystyka fizjograficzna terenu 
 (SG) 

 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski (Kondracki, 2002) omawiany 

obszar położony jest w obrębie: 

 prowincji Niż Środkowoeuropejski, 

 podprowincji Niziny Środkowopolskie,  

 makroregionie Wzniesienia Południowomazowieckie,  

 mezoregionie Równina Radomska. 

 

Równina Radomska rozciąga się na południowy-wschód od Doliny Białobrzeskiej 

i leży pomiędzy Równiną Kozienicką (od północy), a Garbem Gielniowskim 

i Przedgórzem Iłżeckim (od południa) oraz Małopolskim Przełomem Wisły (od 

południowego-wschodu), obejmując powierzchnię około 3640 km2.  

Pod względem geomorfologicznym jest to równina denudacyjna  

o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych, pod którą występują utwory 

trzeciorzędu i warstwy kredowe i jurajskie, zapadające ku północo – wschodowi. 

Równinę przecinają płytkie doliny rzek Radomki, Iłżanki i Krępianki wraz z dopływami.  

 

 

2.3. Struktura własnościowa terenu oraz struktura 
użytkowania terenu 
(SG) 
 
Struktura własnościowa terenu 
Strukturę własności gruntów dla obszaru opracowania sporządzono na 

podstawie wypisów z rejestru ewidencji gruntów stan na październik 2012 r.  

Największą powierzchnię (229,29 ha) zajmują grunty osób fizycznych, co 

stanowi niemalże 62% powierzchni obszaru opracowania. Znaczącą powierzchnię 

zajmują także grunty gminy i powiatu Radom - 63,82 ha, tj. 17,15% pow. 

analizowanego obszaru. Również grunty Skarbu Państwa, będące w zarządzie różnych 

państwowych jednostek organizacyjnych stanowią dość dużą powierzchnię na obszarze 

opracowania - 16,14 ha, w tym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 
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- 5,83 ha. Grunty pozostałych form własności zajmują od kilkudziesięciu arów do około 

sześciu hektarów. 

 

Tabela 1. Struktura własnościowa gruntów doliny rzeki Mleczna. 

Powierzchnia 
L.p. Właściciel nieruchomości 

[ha] [%] 

1. Osoba fizyczna 229,29 61,62 

2. 
Gmina i miasto na prawach 

powiatu - Radom 63,82 17,15 

3. Skarb Państwa 16,14 4,34 

4. Przedsiębiorstwa 8,48 2,28 

5. Województwo mazowieckie 5,89 1,58 

6. 
Skarb Państwa - PGLLP 
Nadleśnictwo Radom 5,83 1,57 

7. 
Zespół Szkół Technicznych w 

Radomiu 2,21 0,60 

8. Szkolne Schroniska Młodzieżowe 0,57 0,15 

9. 
Stowarzyszenie Centrum 

Młodzieży ARKA w Radomiu 0,47 0,13 

10. 
Zgromadzenie Zakonne Córek 

Maryi Niepokalanej 0,44 0,12 

11. 
Dom Zakonny Zgromadzenia 

Synów Niepokalanego Poczęcia 0,04 0,01 

12. 
Kościół Chrześcijan Wiary 

Ewangelicznej Zbór w Radomiu 0,08 0,02 

13. 
Parafia rzymsko-katolicka pw. św. 

Wacława 0,04 0,01 

14. Nieustalony 19,03 5,11 

15. Brak danych 19,74 5,31 

Suma 372,08 100 

 
Struktura użytkowania terenu 
W krajobrazie obszaru opracowania można wyróżnić zarówno tereny 

o charakterze wielkomiejskim i przemysłowym, jak i tereny o charakterze typowo 

wiejskim. Świadczy o tym struktura użytkowania terenu – łąki stanowią nieomal 39% 

powierzchni obszaru opracowania, użytki rolne nieco ponad 21%, natomiast użytki 

leśne niemalże 8%. Tereny zabudowane stanowią 13% powierzchni obszaru 

opracowania.  

Grunty orne i lasy przeważają na południe od ulicy Ofiar Firleja, natomiast 

największym udziałem łąk charakteryzuje się część obszaru opracowania pomiędzy 

ulicą Starokrakowską i Wierzbickiego, fragment na północny wschód od ulicy 
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Maratońskiej oraz na wschód od Lasu Kapturskiego. Tereny zabudowane zlokalizowane 

są w centralnej części miasta w obrębie obszaru opracowania, przede wszystkim na 

południe od ul. Okulickiego. 

 

Tabela 2. Struktura użytkowania terenu doliny rzeki Mleczna.  

Powierzchnia 
L.p. Forma 

użytkowania terenu 
Oznaczenia 

[ha] [%] 

1. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej B 24,6127 6,61 

2. Tereny niezabudowane Bp 5,8421 1,57 

3. Tereny zieleni Bz 16,7287 4,49 

4. Tereny zabudowy 
przemysłowej Ba 11,2257 3,01 

5. Inne tereny zabudowane Bi 12,9397 3,47 

Ls 5,8281 1,56 
Ls VI 22,6183 6,08 6. Lasy i grunty leśne 

Ogółem 28,4464 7,65 
Ps IV 2,0452 0,55 
Ps V 7,4959 2,01 
Ps VI 0,8307 0,22 

7. Pastwiska 

Ogółem 10,3718 2,78 
Ł III 1,0325 0,27 
Ł IV 108,3983 29,15 
Ł V 12,7685 3,43 
Ł VI 22,3604 6,01 

8. Łąki 

Ogółem 144,5597 38,87 
R III 0,6043 0,16 
R IV 7,7904 2,09 
R V 31,2809 8,41 
R VI 38,9665 10,47 

9. Grunty rolne 

Ogółem 78,6421 21,14 

10. Nieużytki N 10,5516 2,83 

11. Wody powierzchniowe W, Wp 13,3421 3,58 
12. Drogi Dr 14,4218 3,87 
13. Tereny różne Tr 0,1635 0,04 

Suma 371,8479 100 
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Struktura użytkowania terenu doliny rzeki Mleczna

Tereny 
różne Grunty 

orne

Lasy i grunty 
leśne

Wody 
stojące

Drogi
Wody 

płynące

Tereny 
zieleniTereny 

zabudowy 
przemysłowej

Tereny 
zabudowy 

mieszkaniowej
Tereny 

zabudowy 
inne

Łąki

Tereny 
niezabudowane

Nieużytki

Tereny 
niezabudowane

 

Ryc. 5. Struktura użytkowania terenu opracowania. 

 

 

2.4. Warunki klimatyczne 
(AM) 
 
Dolina rzeki Mlecznej, jak i cały obszar miasta Radomia, znajduje się  

w obszarze klimatycznym Wschodniomałopolskim (Woś, 1999).  

Warunki klimatyczne panujące na omawianym obszarze: 

1)  stosunkowo chłodny klimat, ze średnią roczną temperaturą powietrza 

wynoszącą 7,8oC. Średnia temperatura w styczniu (najchłodniejszym 

miesiącu) wynosi -2,4 (Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia, 

2009) lub -3.5°C (SUIKZP, 2011), natomiast średnia temperatura lipca 

(najcieplejszego miesiąca), wg powyższych źródeł wynosi odpowiednio +17,4 

lub + 18.4°C; 

2) około 45 dni mroźnych w roku;  

3) 110 – 125 dni z przymrozkami; 

4) okres występowania pokrywy śnieżnej dochodzący do 75 dni; 

5) okres wegetacyjny trwający 210 – 220 dni; 
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6) początek okresu wegetacyjnego 1 – 5 kwietnia; koniec okresu wegetacyjnego 

25 październikiem – 1 listopada; 

7) średnia wilgotność powietrza wynosząca ok. 78 - 82%, przy czym najniższa 

wilgotność występuje wiosną (72 – 78%), a najwyższa w zimie (do 89%)  

8) średnie roczne zachmurzenie nieba wynoszące 6,6 stopnia pokrycia w 11-

stopniowej skali, z maksimum zachmurzenia w miesiącach listopad – grudzień 

(8,0) i minimum we wrześniu (5,3); 

9) przeciętna roczna suma opadów wynosząca 605 mm (Program Ochrony 

Środowiska dla Miasta Radomia, 2009), przy najwyższej sumie opadów 

w lipcu i najniższej w lutym; 

10) przeważające wiatry zachodnie (20%), północno-zachodnie (I2%) 

i południowo-zachodnie (12%), przy znacznym udziale wiatrów południowo-

wschodnich (11 %) oraz okresów ciszy (15,5%), średnioroczna prędkość 

wiatrów wynosi ok. 3,2 m/s; 

11) zamglenie notowane głównie w miesiącach jesiennych i zimowych, 

z maksimum we wrześniu i minimum w czerwcu; mgły powstają najczęściej w 

dolinach rzek - Mlecznej i Kosówki oraz nad zbiornikami wodnymi (np zalew 

Borki), a także obszarami wilgotnych łąk i zbiorowisk wodno-bagiennych; 

mgły najczęściej mają charakter radiacyjny, tj. tworzą się w wyniku spadku 

temperatury powietrza spowodowanego procesami wypromieniowania ciepła 

z przyziemnej warstwy powietrza. Z chwilą, kiedy temperatura powietrza 

spadnie poniżej temperatury punktu rosy tego powietrza, w powietrzu 

rozpoczynają się procesy kondensacji i powstaje mgła lub zamglenie. 

 

 

2.5. Demografia 
 

 Na obszarze opracowania zameldowanych na pobyt stały jest 1529 osób. 

W lecie można zaobserwować zdecydowany wzrost liczby przebywających osób 

na terenie ogródków działkowych. Związane jest to prawdopodobnie 

z uprawianiem aktywnego wypoczynku i potrzebą przebywania w spokojnym 

otoczeniu. 
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Tabela 3. Liczba zameldowanych osób na pobyt stały w obszarze opracowania. 

L.p. Ulica Liczba zameldowanych osób na 
pobyt stały 

1 Adama Asnyka 5 

2 Aleksandra Fredry 0 

3 Aleksandra Kostki 
Napierskiego 

43 

4 Bednarska 38 

5 Bolesława 
Limanowskiego 

74 

6 Dębowa 118 

7 Garbarska 121 

8 Gen Leopolda 
Okulickiego 

79 

9 św. Floriana 108 

10 św. Wacława 63 

11 Jana Pentza 38 

12 Jaworowa 14 

13 
 

Klementyny 7 

14 Konopna 41 

15 Malinowa 8 

16 Odrzańska 2 

17 Piotrówka 105 

18 Piwna 74 

19 Plac Stare Miasto 201 

20 Przechodnia 93 

21 Redutowa 63 

22 Staromiejska 77 

23 Trzcinowa 73 

24 Warszawska 24 

25 Wierzbicka 8 

26 Zgodna 52 

              Suma 1529 

Źródło: Urząd Miejski w Radomiu – Referat Ewidencji Ludności 
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2.6. Przemysł i gospodarka 
 

Na opisywanym terenie znajdują się następujące firmy i instytucje: 

- Kacprzak Radomir. Sklep meblowy, ul. Dębowa 14; 

- Trafica sp.j. Hurtownia odzieży używanej, ul. Dębowa 4; 

- Elza. Sklep i pracownia sukien ślubnych, komunijnych, ul. Bolesława 

Limanowskiego 44; 

- Pc-Dream. Serwis komputerowy, ul. Plac Stare Miasto 25; 

- Reflex Sp. z o.o., ul. Wałowa 45; 

- VDS s.c. Agencja reklamowa,  ul. Staromiejska 8/12; 

- Rzemiosło Sp. z o.o. ZPChr, ul. Generała Leopolda Okulickiego 39; 

- Radimp. Zakład wyrobów sanitarnych, ul. Generała Leopolda Okulickiego 8; 

- Geostar Usługi Geologiczne, Geodezyjne i Górnicze , ul. Trzcinowa 18; 

- Komandor S.A. Salon firmowy, ul. Warszawska 120; 

- Katakumby, Plac Stare Miasto 11 

- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym, ul. Staromiejska 7; 

- Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha, ul. 

Bolesława Limanowskiego 42; 

- Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wacława, Plac Stare Miasto 13; 

- Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Filia, ul. Mokra 2; 

- Zespół Szkół Technicznych, ul. Bolesława Limanowskiego 26/30; 

- Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi 

Niepokalanej, ul. Staromiejska 9; 

- Gimnazjum nr 1 Publiczne, ul. Staromiejska 11; 

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Plac Stare Miasto 10; 

- Przedszkole nr 13 Publiczne, ul. Garbarska 59/67. 

3. METODYKA INWENTARYZACJI PRZYRODNICZYCH 

 

Inwentaryzacja florystyczna, fitosocjologiczna oraz glebowa 

Inwentaryzację flory i zbiorowisk fitosocjologicznych przedmiotowego obszaru 

prowadzono w okresie od maja do września 2012 r. obejmującym główny sezon 

wegetacyjny (z uwagi na fakt podpisania umowy w dniu 23 kwietnia inwentaryzacja 
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nie objęła aspektu flory wczesnowiosennej, co z uwagi na charakter siedlisk 

występujących na przedmiotowym obszarze nie powinno mieć wpływu na rozpoznanie 

flory podlegającej ochronie). 

W toku prac terenowych starano się rozpoznać uwarunkowania florystyczne 

i siedliskowe na całym objętym zakresem opracowania obszarze, jednak z uwagi na 

prywatną własność niektórych fragmentów obszaru (ogrodzenie) niewielkie 

powierzchnie obszaru zostały pominięte. Należy zauważyć, że w większości obszarów, 

na które nie udało się dostać występowała roślinność antropogeniczna (głównie 

przydomowe ogrody). 

W trakcie kilkukrotnych kontroli (7 kontroli) sporządzono spis gatunków roślin 

naczyniowych, z wyszczególnieniem gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych. 

Dokonano także rozpoznania zbiorowisk roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem 

siedlisk zamieszczonych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej z 1992 r.  

Poszczególne zbiorowiska roślinne określano wykonując zdjęcia 

fitosocjologiczne metodą Braun – Blanqueta (łącznie wykonano 70 zdjęć 

fitosocjologicznych). 

Badania glebowe zostały wykonane w oparciu o wykonane profile (odkrywki) 

glebowe oraz analizę naturalnych odsłonięć (np skarpy) i wszelkiego rodzaju wykopów 

ukazujących profil gleby.  

W toku prac terenowych posługiwano się odbiornikami GPS: MobileMapper CX 

i MobileMapper 10 oraz arkuszami map topograficznych i ortofotomap w skali 1:10000 

i 1:25000. Dziki odbiornikowi GPS ustalano dokładną lokalizację stanowisk gatunków 

chronionych i zagrożonych oraz wyznaczano granice płatów zbiorowisk roślinnych.  

Wyróżnione w terenie typy zbiorowisk roślinnych oraz stwierdzone gatunki 

roślin chronionych i rzadkich zostały udokumentowane fotograficznie. 

 

Badania faunistyczne 

Metodykę prowadzenia inwentaryzacji faunistycznych dla poszczególnych grup 

zwierząt omówiono w osobnych podrozdziałach.  

Wszystkie stwierdzenia gatunków zwierząt podlegających ochronie gatunkowej 

lub rzadkich zostały udokumentowane fotograficznie (DSLR, teleobiektyw 100-400 

mm) oraz zlokalizowane przy użyciu odbiornika GPS MobileMapper CX. 
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4. SZATA ROŚLINNA 

 

4.1. Stan zbadania szaty roślinnej obszaru opracowania 
 

Szata roślinna terenu opracowania nie była wcześniej badana i brak jest 

materiałów publikowanych poświęconych temu zagadnieniu.  

Prace botaniczne wykonane w ramach niniejszego opracowania stanowią, więc 

pierwszy usystematyzowany materiał dotyczący charakterystyki flory oraz roślinności 

niniejszego terenu  

 

 

4.2. Potencjalna roślinność naturalna 
 

Potencjalna roślinność naturalna stanowi hipotetyczny stan, w którym brak jest 

działalności człowieka a na stan roślinności wpływ ma jedynie siedlisko i klimat. 

Roślinność ta w procesie sukcesji naturalnej osiągnie stadium klimaksu tj. końcowego, 

stabilnego stadium rozwoju roślinności i gleby, osiągającego równowagę produkcji, 

dekompozycji i liczby gatunków, a co najważniejsze zdolna jest do regeneracji po 

zaburzeniu. 

Podstawowym typem potencjalnej roślinności naturalnej, który przeważa na 

terenie objętym pracami są, ciągnące się wzdłuż rzeki Mlecznej, potencjalne siedliska 

niżowych łęgów jesionowo-olszowych (Fraxino-Alnetum). 

Część obszaru zdominowana obecnie przez łąki świeże rozmieszczone poza 

bezpośrednim wpływem wód rzeki Mlecznej stanowi potencjalne miejsce 

występowania grądu subkontynentalnego lipowo-grabowego (Tilio-Carpinetum) 

w części północnej obszar zajęty jest przez zbliżony do naturalnego stanu drzewostan 

boru mieszanego (Pino-Quercetum). 

Na piaszczystych wywyższeniach w zachodniej i północnej części doliny 

Mlecznej istnieją warunki dogodne dla rozwoju zespołu suboceanicznego boru 

świeżego (Leucobryo-Pinetum). 
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4.3. Charakterystyka naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk i 
zespołów roślinnych 
 

Opis zbiorowisk przygotowany został na podstawie Przewodnika do oznaczania 

zbiorowisk roślinnych Polski Władysława Matuszkiewicza (2008).  

Wykaz wyróżnionych zespołów i zbiorowisk roślinnych (układ systematyczny wg 

W. Matuszkiewicza - 2008). 

 

Antropogeniczne, nitrofilne zbiorowiska pól uprawnych 
i jednorocznych roślin terenów ruderalnych 

Stelarietea mediae R. Tx. et Prsg, 1950 
 
Zbiorowiska półnaturalne I naturalne - nieleśne 

Do zbiorowisk półnaturalnych oraz zbliżonych do naturalnych, nieleśnych należy 

zaliczyć: 

Zbiorowiska szuwarowe 
Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942 
 Phragmitetalia Koch 1926 
  Phragmition Koch 1926 
   Phragmitetum australis (Gams 1927) Schmale 1939 
  Magnocaricion Koch. 1926  
   Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Lib. 1931 
   Caricetum ripariae Soó 1928 
 

 

Murawy psammofilne (napiaskowe) 
Koelerio glaucae – Corynephoretea canescentis   
Klika in Klika et novak 1941 1942 
 Corynephorietalia canescentis  R. Tx. 1937 
  Corynephorion canescentis  Klika 1934 

 
Zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe 
Molinio – Arrhenatheretea R. Tx. 1937 
Plantaginietalia majoris  R. Tx. (1943) 1950 
  Polygonion avicularis  Br.-Bl. 1931 ex Aich. 1933 
  Lolio – Polygonetum arenastri Br.-Bl. 1930 em Lohm 1975 
 Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 
  Filipendulion ulmariae SEGAL 1966 
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 Arrhenatheretalia PAWŁ. 1928 
  Arrhenatherion elatioris (BR.-BL. 1925) KOCH 1926 

                            
 

          Zbiorowiska leśne i zaroślowe 
Alnetea Glutinosae Br. Bl. et R.Tx. 1943 
 Alnetalia glutinosae  R. Tx.  1937 
  Alnion glutinosae  (Malc. 1929) Meijer Drees 1936 
   Ribeso nigri - Alnetum Sol.-Górn. (1975)1987 
 

Vaccinio-Piceetea Br. Bl. 1939 
 Cladonio-Vaccinietalia  Kiell. – Lund 1967 
  Dicrano – Pinion  Libb. 1933 
     Dicrano – Pinenion  Seibert in Oberd. (ed.). 1992 

   Leucobryo-Pinetum  W.Mat. (1962) W.Mat. et J.Mat. 197 
   Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 
   Querco roboris - Pinetum (W.Mat. 1981) J. Mat. 1988 
 

Querco – Fagetea  Br. Bl. et  Vlieg. 1937 
 Fagetalia sylvaticae  Pawł. in Pawł., Sokoł. Et Wall. 1928 
  Alno - Ulmion  Br.-Bl. et R.Tx. 1943 
     Alnenion glutinosao-incanae Oberd. 1953 
                Zbiorowiska łęgów niżowych 
   Fraxino - Alnetum W. Mat. 1952 
Zbiorowiska łąkowe i zaroślowe 
Najliczniej reprezentowane są fitocenozy z klasy Molinio-Arrhenatheretea. Są to 

półnaturalne i antropogeniczne darniowe zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe na mezo- 

i eutroficznych niezabagnionych glebach mineralnych i organiczno-mineralnych, lub na 

zmineralizowanych i podsuszonych murszach wytworzonych z torfu niskiego. 

Rozmieszczenie ich ma charakter mozaikowy. Występują najliczniej na 4, 5, 6 i 7 

obszarze tj. w północnej części opracowania oraz w enklawie pomiędzy ulicami 

Starokrakowską i Wierzbicką.  

Natomiast w obszarze 1 fragmenty łąk przenikają się z wilgotniejszymi 

i zabagnionymi zbiorowiskami szuwarowymi. 

Z w/w klasy na terenie badań największa powierzchnię mają zbiorowiska 

należące do związku Arrhenatherion elatioris. Większość łąk ulega procesowi zarastania 

poprzez zaniechanie wykaszania. Zbiorowiska te są mimo wszystko wciąż bogate 

florystycznie. Najczęstsze gatunki to np. rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, 



 

Strona | 23  

 

 

świerzbnica polna Knautia arvensis, pasternak zwyczajny Pastinaca sativa, dzwonek 

rozpierzchły Campanula patula, przytulia pospolita Gallium molugo, bodziszek łąkowy 

Geranium pratense. Zbiorowiska te często przenikają się ze zbiorowiskiem Filipendulion 

należącym do tej samej klasy tworząc mozaikowy kompleks łąk 

Arrhenatherion/Filipendulion. Obszary, w których mozaika ta występuje w największym 

stopniu to obszar nr 4 i 6 oraz 7. 

W obszarze nr 7 Występuje najbardziej zbliżona do naturalnej fitocenoza łąk 

należące do związku Filipedulion ulmariae tj. łąk ziołoroślowych z pełnikiem europejskim 

Trollius europaeus oraz krwiściągiem lekarskim Sanguisorba officinalis. Poza cennymi 

walorami przyrodniczymi od strony botanicznej łąka ta stanowi bazę pokarmową dla 

modraszka telejusa. Łąka ta występuje w widłach okresowo płynących potoków 

dających początek Mlecznej. Łąka ta przynajmniej od kilku lat jest nieskoszona, by 

utrzymać jej niepowtarzalny charakter wymaga koszenia, co kilka lat (2-4 lat), by 

zapobiec sukcesji w kierunku zbiorowisk leśnych i zaroślowych. Gatunki obecne na tej 

łące to wiązówka błotna Filipendula ulmaria, tojeść pospolita Lysimachia vulgaris, 

krwawnica pospolita Lythrum salicaria, czyściec błotny Stachys palustris, mięta 

długolistna Mentha longifolia i inne. 

Kolejnym zbiorowiskiem, w którym warunki hydrologiczne odgrywają jeszcze 

silniejszą rolę jest zbiorowisko eutroficznej łąki wilgotnej należącej do związku Calthion 

palustris występuje ono w otoczeniu okresowo zalewanego oczka wodnego w obszarze 

nr 4. Charakterystyczne gatunki dla tego zbiorowiska to knieć błotna Caltha palustris, 

sit rozpierzchły Juncus conglomeratus, sit skupiony Juncus effusus, rdest wężownik 

Polygonum bistora, kuklik zwisły Geum rivale. 

Kolejnym syntaksonem, który posiada naturalny lub antropogeniczny charakter 

jest szuwar wielkoturzycowy Magnocaricion. Na wilgotnych miejscach tworzą go 

wysokie rośliny bagienne, najczęściej wielkie turzyce. W obrębie tych grup 

fitocenotycznych w pobliżu rzeki i wód płynących dominuje szuwar mozgowy 

Phalaridetum arundinaceae (obszar 1, 5 i 6) występujący w postaci większych płatów – 

lokalnie występuje również wzdłuż całej długości rzeki w postaci podłużnych wąskich 

pasów, natomiast w obszarach wód stagnujących w miejscach lokalnych obniżeń 

bezodpływowych (w obszarze 4 i 5) występują zbiorowiska torfowiskotwórcze 

z przewagą takich gatunków jak np. turzyca błotna Carex acutifomis, turzyca 

dzióbkowata Carex rostrata, turzyca zaostrzona Carex gracilis. W opisywanych 

obszarach fitocenozy te nie występują w postaci „czystych” typowo wykształconych 
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płatów, lecz jako kombinacja Magnocaricion/Filipendulion – w obszarze 4 na Koniówce 

i 5 na południe od szpitala oraz Phragmition/Magnocaricion – również w obszarze 4 oraz 

6 i obszarze 1. 

Związek Phragmition występuje w postaci płatu w obszarze nr 4 na zachodnim 

brzegu rzeki Mleczna. 

Zbiorowiska psammofilne należące do rzędu Corynephorion canescentis, 

zlokalizowane są na obszarach wyższej położonych w dalszej odległości od doliny, 

głownie w obszarze 4 – Na Konikówce oraz 6 czyli w Józefowie. Są to murawy 

szczotlichowe z panującymi niskimi, kępkowymi trawami. Najczęściej można tu spotkać: 

szczotlichę siwa Corynephorus canescens, kostrzewę owczą Festuca ovina, nicennicę 

drobną Filago minima, jasieńca piaskowego Jasione montana, liczne chrobotki Cladonia 

sp. oraz przetaczniki Veronica sp. Rozpoczynają one pierwotną i wtórna sukcesję 

roślinności na glebach piaszczystych w początkowym stadium rozwoju. W obydwa płaty 

tego zbiorowiska wkracza sosna zwyczajna Pinus silvestis (w północnej części obszaru 

opracowania, czyli w obszarze nr 6 (Józefów) widoczny jest jeszcze układ porzuconych 

pól i ugorów, na których wykształciło się to zbiorowisko. Pomiędzy tym zbiorowiskiem 

istnieją do tej pory trzy małe obszary upraw rolnych. 

 

Zbiorowiska półnaturalne i naturalne - leśne i zaroślowe 

Największym zbiorowiskiem leśnym występującym na omawianym obszarze jest 

suboceaniczny bór świeży Leucobryo Pientum. Jest to bór sosnowy charakterystyczny 

dla ubogich siedlisk zajmujący gleby przepuszczalne - bielicowe lub piaszczyste gleby 

inicjalne o niskim poziomie wód gruntowych. Jest on stosunkowo ubogi florystycznie, w 

typowych postaciach gatunkiem charakterystycznym jest śmiałek pogięty Deschampsia 

flexuosa. Zbiorowisko to zlokalizowane jest w obszarze nr 6 ( Józefów) zajmuje 

powierzchnie ok. 14 ha. Jest ono silnie zniekształcone na wskutek antropopresji. 

W pobliżu boru świeżego występuje na niewielkiej powierzchni silnie 

zdegradowane siedlisko suchego boru chrobotkowego Cladonio Pinetum. 

Charakteryzuje się niskim i rozrzedzonym drzewostanem, słabo wykształconą warstwą 

zielną oraz zwartą warstwa przyziemną złożoną przeważnie z porostów 

(w przedstawianej lokalizacji jest to głównie chrobotek leśny Cladonia sylvatica. 

Kolejnym zbiorowiskiem leśnym obecnym na omawianym terenie jest 

kontynentalny bór mieszany Querco roboris – Pinetum. Jest to fitocenoza położona 
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w 6 obszarze w dzielnicy Firlej w pobliżu cmentarza komunalnego na piaszczystych 

glebach bielicowych. Na omawianym obszarze stanowi ona drzewostan brzozowo – 

sosnowy z wyraźnym udziałem Robinii grochodrzew  Robinia pseudoacacia. W Polsce 

zajmuje najczęściej słabo zbielicowane gleby gliniasto–piaszczyste na niżu w obszarze 

subkontynentalnym, zasadniczo bezświerkowym i bezbukowym. Dominuje tu sosna 

zwyczajna Pinus sylvestris. Warstwa podszytu jest w tym przypadku mocno 

zniekształcona, występują zarówno gatunki chronione kruszyna pospolita Frangula 

alnus jak i jarząb szwedzki Sorbus intermedia, który stanowi przykład rośliny 

zawleczonej prawdopodobnie z pobliskiego cmentarza a więc nie jest to jego naturalne 

stanowisko. Runo typowych borów mieszanych jest bujnie rozwinięte, w jego skład 

wchodzą zarówno gatunki charakterystyczne dla borów klasy Vaccinio-Piceetea, jak 

i lasów liściastych Querco-Fagetea. W istniejącym fragmencie runo jest silnie 

zdegradowane przez antropopresje min. z powodu pożarów ściółki. Warstwa mszysta 

jest różnie rozwinięta.  

Lasy liściaste na badanym terenie reprezentowane są przede wszystkim przez 

zespół należący do rzędu Fagetalia sylvaticae z klasy Querco-Fagetea. Są to fragmenty 

łęgów jesionowo-olszowych, łęgi Fraxino-Alnetum z grupy zbiorowisk łęgów niżowych. 

Fitocenoza lęgu jesionowo-olszowego jest związana z dolinami wolno płynących 

cieków. W miejscach takich łęgi zajmują różne typy gleb hydrogenicznych, 

semihydrogenicznych lub napływowych, mogą to być gleby: mułowe lub torfowo-

mułowe, murszowe i murszowate, mady rzeczne, zwykle właściwe lub próchniczne. Jest 

to wilgotne zbiorowisko z panującą olszą czarną Alnus glutinosa i domieszką jesionu 

Fraxinus excelsior. W niższym piętrze drzewostanu lub w warstwie krzewów panuje 

czeremcha zwyczajna Padus avium. Jako gatunki domieszkowe pojawiają się klony: 

zwyczajny Acer platanoides i jawor A. pseudoplatanus. Warstwa krzewów wykształca 

się rozmaicie: od znacznego zwarcia po niemal całkowity brak. Oprócz podrostów olszy 

i jesionu spotykane są tu: porzeczka czarna Ribes nigrum, leszczyna pospolita Corylus 

avellana, trzmielina zwyczajna Euonymus europaea, bez czarny Sambucus nigra i inne. 

Warstwa runa, zazwyczaj bujna i zwarta, jest tworzona przez gatunki właściwe nie 

tylko dla lasów łęgowych, lecz przechodzące ze zbiorowisk olsowych i bagiennych. 

Skład runa jest dość zmienny, zwykle dominujący jest jednak udział gatunków leśnych. 

Do częstych składników runa należą np.: pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, 

podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, 

kostrzewa olbrzymia Festuca gigantea, przytulia czepna Galium aparine. Znaczący jest 
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także udział roślin typowych dla wilgotnych łąk, jak np. knieć błotna Caltha palustris, 

a w płatach zabagnionych także gatunków bagiennych, jak np. trzcina pospolita 

Phragmites australis. W terenie badań występują dwa płaty w obszarze nr 6 silnie 

zniekształcone nasadzeniami topól euroamerykańskich, w których dodatkowo 

ekspansywnie pojawił się klon jesionolistny. Dodatkowo siedlisko w 2012 roku zostało 

zdegradowane wzdłuż koryta rzecznego poprzez prace ziemne w zakresie poszerzania 

koryta rzeki na długości prawie 2 km. 

Kolejnym syntaksonem dla formacji drzew liściastych są zbiorowiska należące do 

klasy Salicetea purpureae. Są to zbiorowiska należące do grupy Salici Populetum Łęgi 

Wierzbowo Topolowe wg obecnej nomenklatury rozdziela się te zbiorowiska na 

odrębne dwa zespoły: Salicetum albo fragilis Nadrzeczny łęg wierzbowy oraz 

Populetum albae nadrzeczny łęg topolowy. 

Zbiorowisko nadrzecznego łęgu wierzbowego Salicetum albo fragilis w fazie 

inicjalnej znajduje się w obszarze nr 1 w obniżeniu okresowo zalewanym. Drzewostan 

ten tworzy wyłącznie wierzba biała Salix alba i krucha S. fragilis. Oba gatunki 

wyodrębniają się z warstwy krzewiastej również tworzonej przez wierzby oraz 

czeremchę pospolitą Padus avium. Ze względu na znaczny stopień stagnacji wody 

i zabagnienia terenu siedlisko to przypomina zarośla typu łozowisko. 

Zbiorowisko nadrzecznego łęgu topolowego to zbiorowisko, w którym dominują 

topola biała i topola czarna, wierzby biała Salix alba i krucha S. fragilis oraz wiązy: 

szypułkowy Ulmus laevis i zwyczajny U. minor, dąb szypułkowy Quercus robur i olsza 

czarna Alnus glutinosa. Warstwa krzewów wykształca się słabo, a runo jest bujne 

i wielowarstwowe. W przypadku tego siedliska na omawianym obszarze występują 

szczątkowe fragmenty reprezentowane przez grupy drzew, najczęściej są to wierzba 

biała i wiąz pospolity zdegradowane udziałem klony jesionolistnego. Występują one 

wzdłuż rzeki w postaci wąskich pasów w obszarze nr 1, 4 i 5. W obszarze nr 1 

występuje kilkuhektarowe zbiorowisko łęgu wtórnie wykształcone poprzez nasadzenia 

topól euroamerykańskich i topoli czarnej. Wokół którego porastają zadrzewienia wiązu 

pospolitego i wierzby białej. W runie drzewostanu występuje chmiel zwyczajny 

Humulus lupulus, kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, jednak dominuje pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica tworząc zwarte płaty uniemożliwiające dalsze przemiany 

sukcesyjne w runie leśnym. 
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4.4. Typy siedlisk przyrodniczych 
 

Spośród zbiorowisk roślinnych występujących na inwentaryzowanym obszarze 

2 znajdują się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000. Są 

to następujące typy siedlisk: 

 

- łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum – kod * 91E0. 

* oznacza: siedliska priorytetowe 

- śródlądowe bory chrobotkowe kod 91T0 

 

Oba siedliska są silnie antropogenicznie zniekształcone. 

 

 

4.5. Charakterystyka przyrodnicza lasów terenu opracowania 
 
Lasem nazywamy grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 10 arów, pokryty 

roślinnością leśną (uprawami leśnymi) tj. drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub 

teren przejściowo tej roślinności pozbawiony: 

 Przeznaczony do produkcji leśnej lub 

 Stanowiący rezerwat przyrody 

 Jest wpisany do rejestru zabytków. 

W obszarze opracowania lasy spełniające wszystkie trzy kryteria zajmują 

powierzchnie 28,44 ha. Jest to powierzchnia wg powszechnej ewidencji gruntów 

i budynków. 

Na terenie opracowania istnieje o wiele więcej obszarów leśnych spełniających 

warunki definicji jednak, bez statusu ochronnego lub posiadające inne przeznaczenie 

wg ewidencji. Powierzchnia tych zbiorowisk leśnych w granicy opracowania wynosi 

łącznie około 73,59 ha. 

Lasy wg ewidencji gruntów zlokalizowane są w 6 obszarze, czyli dzielnicy 

Józefów i Firlej. Ich przynależność fitosocjologiczna została opisana w rozdziale 4.3. 
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Są to drzewostany sosnowe na siedlisku boru świeżego i boru mieszanego 

świeżego. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna w wieku 30 – 60 lat. 

Las w części południowej stanowi lita sośnina na siedlisku boru świeżego 

położonego na inicjalnej glebie piaszczystej o niskim poziomie wody gruntowej. 

Gatunkiem domieszkowym jest brzoza brodawkowata w ilości ok. 5%. Warstwa 

podszytu jest słabo wykształcona i zajmuje jedynie 5-10 % pow. Gatunki porastające 

warstwę podszytu w tym obszarze to: jałowiec, czeremcha amerykańska, dąb 

szypułkowy, jarzębina. Runo jest również nieliczne z dominującym trzcinnikiem 

piaskowym i śmiałkiem darniowym. Na powierzchni 5-10% pozostały obszar pokrywa 

ściółka leśna. 

Las w części północnej stanowi bardziej zróżnicowany typologicznie obszar. 

W części przylegającej do cmentarza komunalnego występują siedliska boru 

mieszanego świeżego gdzie głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna z nielicznym 

udziałem brzozy oraz kępowym umiejscowieniem grochodrzewu.  

Warstwę podszytu stanowi jarzębina, robinia grochodrzew oraz czeremcha 

amerykańska. Z gatunków runa występuje licznie sałatnik leśny, przeniec gajowy, 

śmiałek darniowy oraz stanowiska chronionego mchu rokietnika pospolitego. 

W kierunku południowym w obniżeniu występuje siedlisko lasu mieszanego świeżego 

z liczniejszym udziałem brzozy w drzewostanie głównym oraz ze stanowiskami 

kruszyny pospolitej w podszycie. W miejscu obniżenia na żyźniejszym siedlisku 

drzewostan jest obecnie przebudowywany rębnią gniazdową. Aby w pełni wykorzystać 

możliwości produkcyjne siedliska gatunki wykorzystane do nasadzeń to dąb 

szypułkowy i buk zwyczajny. 

W obniżeniu przy samej rzece występuje szczątkowe siedlisko olsu jesionowego z olszą 

czarną i klonem zwyczajnym oraz brzozą brodawkowatą tworzącymi piętro 

drzewostanu oraz bogatym podszytem składającym się z następujących gatunków: klon 

zwyczajny, czeremcha pospolita, porzeczka czarna, bez czarny, olsza czarna, dąb 

szypułkowy, jesion wyniosły. Spośród gatunków runa najliczniejszym gatunkiem na tym  

siedlisku jest mozga trzcinowata. Oprócz tego występuje chmiel zwyczajny, pokrzywa 

zwyczajna, a z ciekawszych gatunków pasożytnicza roślina kanianka pospolita.  

Z uwagi na zadrzewienia spełniające kryteria definicji lasu jednak mające inne 

przeznaczenie niż do produkcji leśnej zaleca się przeklasyfikowanie tych gruntów na 

użytki leśne, co ma korzystny w pływ na zarządzanie obszarami będącymi de facto 
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lasami (Wyeliminuje możliwość niszczenia cennych siedlisk poza jakąkolwiek kontrolą. 

Patrz działka zgniotkowa !!). 

Lasy w granicach opracowania poddane są licznym zagrożeniom przede 

wszystkim antropogenicznym są to:  

Podpalanie ściółki leśnej; 

Zaśmiecanie; 

Wybieranie piasku;  

Zaśmiecanie; 

Wydeptywanie a przede wszystkim rozjeżdżanie runa pojazdami kołowymi. 

 

Lasy, ze względu na swoją lokalizację w granicach administracyjnych miasta 

Radom, które liczy więcej niż 50 tys. mieszkańców spełniają kryteria ustawy o lasach 

w zakresie uznania ich za ochronne. 

Z ustawy o lasach wynika, iż: 

W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający 

ciągłe spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności 

poprzez: 

1. zachowanie trwałości lasów w drodze: 

- dbałości o stan zdrowotny i sanitarny lasów, 

- preferowania naturalnego odnowienia lasu, 

- ograniczania regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami, 

- odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów 

nieleśnych, 

- ograniczania trwałego odwadniania bagien śródleśnych do przypadków, 

w których wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz wykluczają niekorzystny wpływ 

tego zabiegu na stosunki wodne w lasach ochronnych, 

2. zagospodarowanie i ochronę lasów w drodze: 

- kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami 

siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności biologicznej i zwiększania 

odporności lasu na czynniki destrukcyjne, 

- stosowania indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony 

poszczególnych drzewostanów, 

- ustalania etatu cięć według potrzeb hodowlanych lasu, 
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- ograniczania stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk leśnych 

oraz prowadzenia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób zapewniający 

w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej, 

- zakazu pozyskiwania żywicy i karpiny. 

 

Tabela 4. Udział powierzchniowy siedlisk. 

L.p. Siedlisko Pow. ha % udział 

1.  Bśw 13,04 45,85 

 BMśw 12,10 42,55 

2. LMśw 3,17 11,15 

6. OlJ 0,13 0,45 
 

Razem: 28,44 100 

 

Fot. 3 Skutki antropopresji w drzewostanie sosnowym (drzewostan po pożarze ściółki leśnej). 
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5. FLORA ROŚLIN NACZYNIOWYCH  

(MK, AM) 

 

Na obszarze objętym badaniami występuje 386 gatunków roślin naczyniowych.  

W/w gatunki ze względu na zajmowane siedlisko podzielone zostały na grupy 

siedliskowe. Najliczniej reprezentowane są gatunki synantropijne (S) – 139, co stanowi 

36,01 % całej flory badanego obszaru, a następnie łąkowe (Ł) – 86 oraz leśno–zaroślowe 

(L) – 80. Obecne są także: gatunki szuwarowe i bagienne (Sz i B) - 17, muraw 

napiaskowych (Pia) - 15, muraw kserotermicznych i ciepłolubnych zbiorowisk 

okrajkowych (K) - 15, ubogich muraw i psiar (M i P) – 12, nadwodne i siedlisk okresowo 

zalewanych (mulistych) (N) – 8. W terenie badań nieliczne są grupy gatunków 

torfowiskowych (T) - 6, wysokogórskich ziołorośli i traworośli (Z i T) – 1, źródlisk 

i wyleżysk (Z i W) – 1 

W przypadku 7 gatunków trudno ustalić przynależności fitosocjologiczną, 

oznaczono je skrótem: (Nie).  

Szczegółowy wykaz gatunków wraz z przynależnością do danej grupy zawiera 

tabela nr 7.  
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Ryc.6. Procentowy udział grup siedliskowych we florze badanego terenu. 
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W oparciu o „Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” 

(Matuszkiewicz 2007) w składzie zbadanej flory wyodrębniono gatunki 

charakterystyczne (w sensie fitosocjologicznym) dla poszczególnych syntaksonów (klas 

roślinności). Największą grupę stanowią gatunki o nieokreślonej przynależności 

syntaksonomicznej (in) – 80 gatunków. Spośród tych, których przynależność można 

określić najliczniej reprezentowana jest klasa Molinio-Arrhenatheretea (Mo-Ar) – 72 

gatunków, a następnie Artemisietea vulgaris (Art) – 49 gatunków oraz Stelarietea 

mediae (St) – 47 gatunków (patrz tab. 9). 

 

Tabela 5. Liczba gatunków charakterystycznych dla poszczególnych grup 
syntaksonomicznych. 

Klasy zespołów Symbol Liczba 
Alnetea glutinosae Aln 6 

Agropyretea intermedio-repentis Agr-rep 5 

Artemisietea vulgaris Art 47 

Betulo-Adenostyletea Bet-Ad 2 

Bidentetea tripartiti Bt 5 

Epilobietea angustifolii Epil 12 

Festuco-Brometea F-B 10 

Kohlerio glaucae-Corynephoretea canescentis Koe-Cor 15 

Montio-Cardaminetea Mon-Ca 1 

Molinio-Arrhenatheretea Mo-Ar 74 

Nardo-Callunetea Na-Cal 12 

Phragmitetea Ph 17 

Quercetea robori-petraeae Qu-pet 2 

Querco-Fagetea Q-F 31 

Rhamno-Prunetea Rh-Pr 10 

Stelarietea mediae St 42 

Salicetea purpureae Salic 8 

Scheuchzerio-Caricetea SchC 6 

Trifolio-Geranietea sanguinei Tr-Ge 4 

Thlaspietea rotundifolii Thir 1 

Vaccinio-Piceetea V-P 6 

inne in 70 
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Aktualny obraz szaty roślinnej Miasta Radom jest przede wynikiem działalności 

człowieka. czyli synantropizacji.   

Na miejscach zmienionych przez człowieka rozwijają się nowe typy zbiorowisk 

roślinnych. Zaliczamy do nich zbiorowiska na wpół naturalne i synantropijne. W nich 

występują gatunki rodzime (apofity) i przybysze obcy (antropofity), którzy znaleźli się 

na danym obszarze dzięki zawleczeniu ich przez człowieka. Obie te grupy określa się 

wspólnym terminem roślin synantropijnych. W analizie flory synantropijnej przyjęto 

klasyfikację roślin synantropijnych zaproponowaną przez Kornasia (1977), będącą 

rozwinięciem i uzupełnieniem koncepcji Thellunga (Tabela 7).  

 

Tabela 6. Udział grup geograficzno-historycznych w badanej florze. 

Grupa geograficzno-

historyczna 

Liczba 

gatunków 

I. Gatunki rodzime 

Apofity 

Natyfity 

II. Antropofity  

     Metafity 

 Archeofity 

 Kenofity  

a) epekofity  

b) hemiagriofity 

c) holoagriofity 

     Diafity 

 Ergazjofigofity 

 Efemerofity 

 

250 

61 

 

 

36 

 

11 

8 

3 

 

13 

3 

 

Kryteriami podziału powyższego są: pochodzenie składnika (rodzime czy obce), 

czas przybycia i stopień zadomowienia. Klasyfikacja ta nadal jest przedmiotem dyskusji 

i istnieje wiele jej modyfikacji. Pozycja danego gatunku synantropijnego w systemie 

klasyfikacyjnym może zmieniać się w czasie, np. gatunek zadomowiony początkowo na 

siedliskach antropogenicznych może z czasem przenikać do siedlisk półnaturalnych 

i naturalnych. Spośród gatunków występujących na analizowanym terenie 312 z nich to 
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gatunki rodzime, w tym 61 to natyfity (gatunki występujące wyłącznie na siedliskach 

naturalnych i na półnaturalnych), a pozostałe to apofity (gatunki występujące na 

siedliskach naturalnych i antropogenicznych). Pozostałe 76 gatunków to antropofity. 

 

Tabela 7. Szczegółowy wykaz gatunków roślin naczyniowych stwierdzonych na obszarze 
objętym pracami inwentaryzacyjnymi. 

Ochrona 
ścisła 
(CH) 

Lp. 

Nazwa łacińska Nazwa polska 
Grupa 

siedliskowa Klasa 

Podział 
geogr.-

hist. 
częściowa 

(ch) 
1 

Acer negundo 
Klon jesionolistny 
(Jesioklon)             S in K-hem   

2 
Acer platanoides  

Klon pospolity (K. 
zwyczajny)           L Q-F Ap   

3 Acer pseudoplatanus  Klon jawor (Jawor)             L Q-F Ap   
4 Achillea millefolium  Krwawnik pospolity           Ł Mo-Ar Ap   
5 

Acinos arvensis  
Czyścica drobnokwiatowa     
        K F-B Ap   

6 Aegopodium 
podagraria  

Podagrycznik pospolity         
      L Q-F Ap   

7 Aesculus 
hippocastanum  

Kasztanowiec pospolity (K. 
zwyczajny, K. biały)       S in Erg   

8 Agrimonia eupatoria  Rzepik pospolity               K Tr-Ge Ap   
9 

Agrostis canina  
Mietlica psia (M. 
wąskoliściowa)       T SchC Ap   

10 Agrostis capillaris  Mietlica pospolita               M i P Na-Cal Ap   
11 Agrostis stolonifera  Mietlica rozłogowa               Ł Mo-Ar Ap   
12 

Ajuga reptans  
Dąbrówka rozłogowa             
  L in Ap   

13 
Alchemilla monticola  

Przywrotnik pasterski           
    Ł Mo-Ar Ap   

14 Alisma plantago-
aquatica  

Żabieniec babka wodna         
    Sz i B Ph Nat   

15 Alliaria petiolata  Czosnaczek pospolity       S Art Ap   
16 Allium oleraceum Czosnek zielonawy K F-B Ap   
17 Alnus glutinosa Olsza czarna             L Aln Ap   
18 

Alopecurus aequalis  
Wyczyniec czerwonożółty     
          N Bt Ap   

19 
Alopecurus geniculatus  

Wyczyniec kolankowy           
    Ł Mo-Ar Nat   

20 Alopecurus pratensis  Wyczyniec łąkowy               Ł Mo-Ar Ap   
21 Anagallis arvensis  Kurzyślad polny               S St Arch   
22 

Anchusa arvensis  
Farbownik (Krzywoszyj) 
polny         S St Arch   

23 Anemone nemorosa  Zawilec gajowy               L Q-F Nat   
24 Angelica sylvestris  Dzięgiel leśny               Ł Mo-Ar Ap   
25 Anthemis arvensis  Rumian polny               S St Arch   
26 Anthoxanthum 

aristatum Tomka oścista S St Ap   
27 Anthoxanthum Tomka wonna           Ł in Ap   
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odoratum  
28 Anthriscus sylvestris  Trybula leśna             S Art Ap   
29 

Apera spica-venti  
Miotła (Mietlica) zbożowa      
  S St Arch   

30 
Arabidopsis thaliana  

Rzodkiewnik pospolity           
  S St Ap   

31 Arctium lappa  Łopian większy               S Art Ap   
32 Arctium minus  Łopian mniejszy             S Art Ap   
33 

Arctium tomentosum  
Łopian pajęczynowaty           
    S Art Ap   

34 
Arenaria serpyllifolia  

Piaskowiec macierzankowy   
            Nie in Ap   

35 
Armeria elongata 

Zawciąg pospolity 
wydłużony Pia Koe-Cor Ap   

36 Armoracia rusticana  Chrzan pospolity     S Art Arch   
37 Arrhenatherum elatius  Rajgras wyniosły         Ł Mo-Ar Ap   
38 Artemisia absinthium  Bylica piołun               S Art Ap   
39 Artemisia campestris  Bylica polna               K F-B Ap   
40 Artemisia vulgaris  Bylica pospolita               S Art Ap   
41 Athyrium filix-femina  Wietlica samicza             L in Ap   
42 Avena sativa  Owies zwyczajny S in Erg   
43 Ballota nigra  Mierznica czarna               S Art Arch   
44 Barbarea vulgaris  Gorczycznik pospolity             S in Ap   
45 Bellis perennis  Stokrotka pospolita              Ł Mo-Ar Ap   
46 

Berberis vulgaris 
Berberys pospolity, 
(Berberys zwyczajny) L Rh-Pr Nat   

47 Berteroa incana Pyleniec pospolity             S Art Ap   
48 

Berula erecta  
Potocznik wąskolistny           
  Sz i B Ph Nat   

49 Betula pendula  Brzoza brodawkowata S Epil Ap   
50 Bidens cernua Uczep zwisły               N Bt Ap   
51 Briza media  Drżączka średnia               Ł in Ap   
52 Bromus hordeaceus  Stokłosa miękka               Ł Mo-Ar Ap   
53 Bromus inermis  Stokłosa bezostna              S F-B Ap   
54 Bromus tectorum  Stokłosa dachowa               S St Arch   
55 Calamagrostis 

arundinacea  
Trzcinnik leśny             

L in Nat   
56 Calamagrostis epigejos  Trzcinnik piaskowy             S Epil Ap   
57 

Calluna vulgaris  
Wrzos pospolity (W. 
zwyczajny)         M i P Na-Cal Nat   

58 Caltha palustris Knieć błotna               Ł Mo-Ar Ap   
59 Calystegia sepium Kielisznik zaroślowy L Salic Nat   
60 Campanula patula  Dzwonek rozpierzchły           Ł Mo-Ar Ap   
61 Campanula 

rapunculoides  
Dzwonek jednostronny (Dz. 
rapunkułokształtny)           K Tr-Ge Ap   

62 Cannabis sativa  Konopie siewne  S Art Efem   
63 Capsella bursa pastoris Tasznik pospolity Ł in Arch   
64 Cardamine amara  Rzeżucha gorzka               Z i W Mon-Ca Ap   
65 Cardamine pratensis  Rzeżucha łąkowa           Ł Mo-Ar Nat   
66 Carduus acanthoides  Oset nastroszony               S Art Arch   
67 Carex acutiformis  Turzyca błotna               Sz i B Ph Nat   
68 Carex caryophyllea  Turzyca wiosenna               K F-B Ap   
69 

Carex ericetorum  
Turzyca wrzosowiskowa        
      M i P Na-Cal Nat   
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70 Carex flava  Turzyca żółta               T SchC Ap   
71 Carex gracilis  Turzyca zaostrzona              Sz i B Ph Ap   
72 Carex hirta  Turzyca owłosiona              Ł Mo-Ar Ap   
73 Carex leporina  Turzyca zajęcza               Ł SchC Ap   
74 Carex nigra  Turzyca pospolita               T in Ap   
75 

Carex pilulifera  
Turzyca pigułkowata             
  M i P Na-Cal Ap   

76 Carex spicata  Turzyca ściśniona               S in Ap   
77 Carex sylvatica  Turzyca leśna               L Q-F Ap   
78 Carex vulpina  Turzyca lisia               Sz i B Ph Ap   
79 

Carpinus betulus  
Grab pospolity (G. 
zwyczajny)           L Q-F Nat   

80 Carum carvi  Kminek zwyczajny               Ł Mo-Ar Ap   
81 Centaurea cyanus  Chaber bławatek               S St Arch   
82 Centaurea jacea  Chaber łąkowy               Ł Mo-Ar Ap   
83 Centaurea scabiosa  Chaber driakiewnik              K F-B Ap   
84 Cerastium arvense  Rogownica polna           S Agr-rep Ap   
85 Cerastium 

holosteoides  
Rogownica pospolita           

Ł Mo-Ar Ap   
86 Cerastium 

semidecandrum  
Rogownica pięciopręcikowa 
              Pia Koe-Cor Ap   

87 
Cerasus avium  

Wiśnia ptasia (W. dzika, 
Czereśnia, Trześnia)     L Q-F Ap   

88 Chaenomelesjaponica Pigwowiec japoński Nie in Erg   
89 Chaerophyllum 

aromaticum  
Świerząbek korzenny             
  S Art Ap   

90 Chamaenerion 
angustifolium  

Wierzbówka kiprzyca             
S Epil Ap   

91 
Chamomilla suaveolens  

Rumianek bezpromieniowy   
          Ł Mo-Ar Epek   

92 
Chelidonium majus  

Glistnik jaskółcze ziele           
  S Art Ap   

93 
Chenopodium album  

Komosa biała (Lebioda)         
    S St Ap   

94 Chrysosplenium 
alternifolium  

Śledziennica skrętolistna (Ś. 
naprzemianlistna)           L Q-F Nat   

95 Cichorium intybus  Cykoria podróżnik              S Art Arch   
96 Cirsium arvense  Ostrożeń polny             S Art Ap   
97 Cirsium oleraceum  Ostrożeń warzywny Ł Mo-Ar Ap   
98 Cirsium palustre Ostrożeń błotny Ł Mo-Ar Ap   
99 

Cirsium vulgare  
Ostrożeń lancetowaty           
  S Art Ap   

100 
Comarum palustre  

Siedmiopalecznik błotny       
        T SchC Ap   

101 Convolvulus arvensis  Powój polny               S Agr-rep Ap   
102 

Conyza canadensis  
Konyza (Przymiotno) 
kanadyjska           S St Epek   

103 Cornus sanguinea  Dereń świdwa               L Rh-Pr Nat   
104 Coronilla varia  Cieciorka pstra               K Tr-Ge Ap   
105 

Corylus avellana  
Leszczyna pospolita (Orzech 
laskowy)           L Q-F Ap   

106 Corynephorus 
canescens 

Szczotlicha siwa           
Pia Koe-Cor Ap   

107 Crataegus monogyna  Głóg jednoszyjkowy               L Rh-Pr Ap   
108 Crepis biennis  Pępawa dwuletnia               Ł Mo-Ar Ap   
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109 Crepis tectorum  Pępawa dachowa               S St Ap   
110 

Cynosurus cristatus  
Grzebienica pospolita             
  Ł Mo-Ar Nat   

111 
Dactylis glomerata  

Kupkówka (Rżniączka) 
pospolita             Ł Mo-Ar Ap   

112 Daucus carota  Marchew zwyczajna               Ł Mo-Ar Ap   
113 Deschampsia 

caespitosa  
Śmiałek darniowy           

Ł Mo-Ar Ap   
114 Deschampsia flexuosa  Śmiałek pogięty             L in Nat   
115 

Dianthus deltoides  
Goździk kropkowany (G. 
widełkowaty)           K F-B Nat   

116 Dianthus superbus Goździk pyszny Ł Mo-Ar Nat CH 
117 Dryopteris carthusiana  Nerecznica krótkoostna        L in Ap   
118 Dryopteris dilatata Nerecznica szerokolistna L V-P Nat   
119 Dryopteris filix-mas  Nerecznica samcza             L Q-F Nat   
120 

Echinochloa crus-galli  
Chwastnica jednostronna     
      S St Arch   

121 
Echinocystis lobata  

Kolczurka (Echinocystis) 
klapowana   S in Erg   

122 
Echium vulgare  

Żmijowiec zwyczajny             
  S Art Ap   

123 Eleocharis palustris  Ponikło błotne         Sz i B Ph Nat   
124 Elymus repens  Perz właściwy             S Agr-rep Ap   
125 

Epilobium hirsutum  
Wierzbownica kosmata         
      S Art Ap   

126 
Epilobium montanum  

Wierzbownica górska             
  S Art Nat   

127 
Epilobium parviflorum  

Wierzbownica 
drobnokwiatowa               S Art Ap   

128 Equisetum arvense Skrzyp polny               Ł Agr-rep Ap   
129 Equisetum fluviatile Skrzyp bagienny Sz i B Mo-Ar Nat   
130 Equisetum palustre  Skrzyp błotny              Ł in Ap   
131 Equisetum sylvaticum  Skrzyp leśny               L in Nat   
132 Erigeron annuus  Przymiotno białe             S Art Epek   
133 Erysimum 

cheiranthoides  
Pszonak drobnokwiatowy     
          S Rh-Pr Ap   

134 Euonymus europaea  Trzmielina pospolita               L F-B Nat   
135 

Euphorbia cyparissias  
Wilczomlecz (Ostromlecz) 
sosnka             K Ph Ap   

136 
Euphorbia esula  

Wilczomlecz (Ostromlecz) 
lancetowaty             S in Ap   

137 
Fallopia convolvulus  

Rdestówka (Rdest) 
powojowata         S St Arch   

138 Festuca gigantea  Kostrzewa olbrzymia             L Q-F Ap   
139 Festuca ovina  Kostrzewa owcza           Pia Koe-Cor Ap   
140 Festuca pratensis  Kostrzewa łąkowa              Ł Mo-Ar Ap   
141 

Festuca rubra  
Kostrzewa czerwona (K. 
czerwonawa)       Ł Mo-Ar Ap   

142 Filago arvensis  Nicennica polna               Pia Koe-Cor Ap   
143 Filago minima  Nicennica drobna             Pia Koe-Cor Ap   
144 Filipendula ulmaria  Wiązówka błotna             Ł Mo-Ar Nat   
145 Fragaria vesca  Poziomka pospolita               S Epil Ap   
146 Frangula alnus  Kruszyna pospolita               L in Ap ch 
147 Fraxinus excelsior  Jesion wyniosły              L Q-F Ap   
148 Fraxinus Jesion pensylwański L Q-F K-hem   
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pennsylvanica 
149 Galeobdolon luteum  Gajowiec żółty               L Q-F Nat   
150 

Galeopsis pubescens  
Poziewnik miękkowłosy         
      S Art Natp   

151 Galeopsis tetrahit  Poziewnik szorstki               S in Ap   
152 

Galinsoga ciliata  
Żółtlica owłosiona (Ż. 
włochata)     S St Epek   

153 
Galinsoga parviflora  

Żółtlica drobnokwiatowa       
        S St Epek   

154 Galium aparine  Przytulia czepna               S Art Ap   
155 Galium mollugo  Przytulia pospolita           Ł Mo-Ar Ap   
156 Galium palustre  Przytulia błotna               Sz i B Ph Ap   
157 Galium schultesii Przytulia Schultesa           L Tr-Ge Nat   
158 Galium verum  Przytulia właściwa           K Q-F Ap   
159 Geranium pratense  Bodziszek łąkowy               Ł Mo-Ar Ap   
160 Geranium pusillum  Bodziszek drobny         S St Arch   
161 Geranium robertianum  Bodziszek cuchnący               S Art Ap   
162 Geum rivale Kuklik zwisły Ł Art Nat   
163 Geum urbanum  Kuklik pospolity               S Mo-Ar Ap   
164 

Glechoma hederacea  
Bluszczyk kurdybanek           
    S Art Ap   

165 Glyceria fluitans  Manna jadalna           Sz i B Ph Ap   
166 

Glyceria maxima  
Manna mielec (M. wodna)       
  Sz i B Ph Ap   

167 Gnaphalium sylvaticum  Szarota leśna               S Epil Ap   
168 Gnaphalium uliginosum  Szarota błotna               N St Ap   
169 

Helianthus tuberosus  
Słonecznik bulwiasty 
(Topinambur) S in Epek   

170 Helichrysum arenarium Kocanki piaskowe K Koe-Cor Ap ch 
171 Heracleum 

sphondylium  
Barszcz zwyczajny           

Ł Mo-Ar Ap   
172 Hieracium lachenalii  Jastrzębiec Lachenala           M i P Na-Cal Ap   
173 Hieracium murorum Jastrzębiec leśny               L Qu-pet Ap   
174 

Hieracium pilosella  
Jastrzębiec kosmaczek          
    M i P Na-Cal Ap   

175 
Hieracium umbellatum  

Jastrzębiec baldaszkowaty   
            M i P Na-Cal Ap   

176 Hierochloë odorata Turówka wonna (Żubrówka) Ł in Nat ch 
177 Holcus lanatus  Kłosówka wełnista              Ł Mo-Ar Ap   
178 Holcus mollis  Kłosówka miękka               L Qu-pet Ap   
179 Humulus lupulus  Chmiel zwyczajny               L in Ap   
180 

Hypericum maculatum  
Dziurawiec czteroboczny (D. 
czterograniasty)           Z i T Bet-Ad Ap   

181 
Hypericum perforatum  

Dziurawiec zwyczajny           
    Nie in Ap   

182 
Hypochoeris radicata  

Prosienicznik szorstki             
  Pia Koe-Cor Ap   

183 
Impatiens glandulifera  

Niecierpek gruczołowaty (N. 
Roylego)           S Art Epek   

184 
Impatiens parviflora  

Niecierpek drobnokwiatowy 
              S Art K-hol   

185 Iris pseudacorus  Kosaciec żółty               Sz i B Ph Nat   
186 Jasione montana  Jasieniec piaskowy              Pia Koe-Cor Ap   
187 Juglans regia  Orzech włoski               S in Erg   
188 Juncus articulatus  Sit członowaty         T SchC Ap   
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189 Juncus conglomeratus  Sit skupiony           Ł Mo-Ar Nat   
190 Juncus effusus  Sit rozpierzchły               Ł Mo-Ar Ap   
191 Juncus tenuis  Sit chudy               Ł Mo-Ar K-hem   
192 Juniperus communis  Jałowiec pospolity               Nie in Ap   
193 Knautia arvensis  Świerzbnica polna         Ł Mo-Ar Ap   
194 Lactuca serriola  Sałata kompasowa  S St Arch   
195 Lamium aIbum  Jasnota biała   S Art Arch   
196 Lamium purpureum  Jasnota purpurowa S St Arch   
197 Lapsana communis  Łoczyga pospolita S St Ap   
198 Lathyrus pratensis  Groszek łąkowy (G. żółty)   Ł Mo-Ar Ap   
199 Leontodon autumnalis  Brodawnik jesienny              Ł Mo-Ar Ap   
200 Leonurus cardiaca  Serdecznik pospolity               S Art Arch   
201 Leucanthemum 

vulgare  
Jastrun (Złocień) właściwy     
    Ł Mo-Ar Ap   

202 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity L Rh-Pr Efem   
203 Linaria vulgaris  Lnica pospolita               S Art Ap   
204 Lolium multiflorum  Życica wielokwiatowa        S in K-hem   
205 

Lolium perenne  
Życica trwała („Rajgras 
angielski”)           Ł Mo-Ar Ap   

206 Lotus corniculatus  Komonica zwyczajna              Ł Mo-Ar Ap   
207 Luzula campestris  Kosmatka polna            M i P Na-Cal Ap   
208 Luzula pilosa  Kosmatka owłosiona             L in Ap   
209 Lychnis flos-cuculi  Firletka poszarpana               Ł Mo-Ar Ap   
210 Lycopus europaeus  Karbieniec pospolity               L Aln Ap   
211 Lysimachia 

nummularia  
Tojeść rozesłana               

Ł Mo-Ar Ap   
212 

Lysimachia vulgaris  
Tojeść pospolita (T. 
zwyczajna)           Ł Mo-Ar Ap   

213 
Lythrum salicaria  

Krwawnica pospolita             
  Ł Mo-Ar Ap   

214 Maianthemum bifolium Konwalijka dwulistna L in Ap   
215 Malus sylvestris Jabłoń dzika L Rh-Pr Ap   
216 Malva neglecta  Ślaz zaniedbany               S St Arch   
217 Matricaria maritima 

subsp. inodora 
Maruna nadmorska 
bezwonna           S St Arch   

218 Matteuccia 
struthiopteris 

Pióropusznik strusi 
Ł Q-F Nat CH inne 

219 Medicago lupulina  Lucerna nerkowata               S in K-hem   
220 Medicago sativa  Lucerna siewna           S in Ap   
221 

Medicago xvaria  
Lucerna pośrednia (L. 
piaskowa)           S in Epek   

222 Melampyrum 
nemorosum 

Pszeniec gajowy 
L Q-F Ap   

223 Melampyrum pratense  Pszeniec zwyczajny               L V-P Ap   
224 Melandrium album  Bniec biały             S Art Ap   
225 Melica nutans Perłówka zwisła L Q-F Nat   
226 Melilotus officinalis  Nostrzyk żółty            S Art Ap   
227 

Mentha aquatica  
Mięta nadwodna (M. wodna) 
          N in Ap   

228 Mentha arvensis  Mięta polna               S in Ap   
229 Mentha xverticillata  Mięta okręgowa               N in Ap   
230 Milium effusum Prosownica rozpierzchła           L Q-F Ap   
231 Moehringia trinervia  Możylinek trójnerwowy L in Nat   
232 Molinia caerulea  Trzęślica modra (T. Ł Mo-Ar Nat   
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jednokolankowa)     
233 Mycelis muralis  Sałatnik leśny             L in Ap   
234 

Myosotis arvensis  
Niezapominajka polna           
  S St Arch   

235 Myosotis palustris Niezapominajka błotna         Ł Mo-Ar Ap   
236 

Myosotis stricta  
Niezapominajka piaskowa     
  Pia in Nat   

237 
Myosoton aquaticum  

Kościenica (Kościeniec) 
wodna           S Art Ap   

238 
Nardus stricta  

Bliźniczka psia trawka (B. 
wyprostowana)         M i P Na-Cal Nat   

239 Odontites serotina  Zagorzałek późny         S in Ap   
240 Oenothera biennis  Wiesiołek dwuletni           S Art Ap   
241 Ornithogallum collinum Śniedek cienkolistny K F-B Nat CH 
242 

Padus avium  
Czeremcha zwyczajna           
    L Q-F Nat   

243 
Padus serotina  

Czeremcha amerykańska       
      S in K-hol   

244 Papaver rhoeas  Mak polny               S St Arch   
245 

Parthenocissus inserta  
Winobluszcz zaroślowy         
  S in K-hem   

246 Peucedanum palustre  Gorysz błotny             Sz i B Ph Ap   
247 Phalaris arundinacea  Mozga trzcinowata               Sz i B Ph Erg   
248 Philadelphus 

coronarius  
Jaśminowiec WONNY 

S in K-hem   
249 

Phleum pratense  
Tymotka łąkowa (Brzanka 
pastewna)           Ł Mo-Ar Ap   

250 Phragmites australis  Trzcina pospolita         Sz i B Ph Ap   
251 Picea abies Świerk pospolity L V-P Nat   
252 

Picris hieracioides  
Goryczel jastrzębcowaty (G. 
jastrzębcowy)           S Art Ap   

253 Pimpinella saxifraga Biedrzeniec mniejszy Ł Q-F Nat   
254 Pinus sylvestris  Sosna zwyczajna L V-P Nat   
255 Plantago lanceolata  Babka lancetowata               Ł Mo-Ar Ap   
256 Plantago major  Babka zwyczajna           S in Ap   
257 

Poa annua  
Wiechlina (Wyklina) roczna    
        S in Ap   

258 
Poa palustris  

Wiechlina (Wyklina) błotna     
        Sz i B Ph Ap   

259 
Poa pratensis  

Wiechlina (Wyklina) łąkowa   
      Ł Mo-Ar Ap   

260 
Polygala vulgaris  

Krzyżownica zwyczajna (K. 
pospolita)       M i P Na-Cal Nat   

261 Polygonum aviculare Rdest ptasi               S St Ap   
262 Polygonum bistorta  Rdest wężownik               Ł Mo-Ar Ap   
263 Polygonum hydropiper Rdest ostrogorzki               N Bt Ap   
264 Polygonum minus  Rdest mniejszy              N Bt Ap   
265 Polygonum persicaria  Rdest plamisty               S in Ap   
266 Populus alba  Topola biała (Białodrzew)    L Salic Ap   
267 

Populus nigra  
Topola czarna (T. 
nadwiślańska; Sokora)         L Salic Ap   

268 Populus simonii Topola chińska (T. Simona) Nie in Erg   
269 Populus tremula  Topola osika (Osika) S Epil Ap   
270 Populus x 

euramericana 'Robusta 
Topola euroamerykańska 
bujna Nie in Erg   
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271 Populus x 
euramericana 
'Serotina' 

Topola euroamerykańska 
późna 

Nie in Erg   
272 Potentilla anserina  Pięciornik gęsi               Ł Mo-Ar Ap   
273 Potentilla arenaria Pięciornik piaskowy              K F-B Ap   
274 

Potentilla reptans  
Pięciornik rozłogowy             
  Ł Mo-Ar Ap   

275 Prunella vulgaris  Głowienka pospolita               Ł Mo-Ar Ap   
276 Prunus domestica  Śliwa domowa               S in Erg   
277 

Prunus spinosa  
Śliwa tarnina (Tarnina)           
  L Rh-Pr Ap   

278 Pteridium aquilinum  Orlica pospolita             L in Ap   
279 Pulmonaria obscura Miodunka ćma L Q-F Nat   
280 Pyrus communis  Grusza pospolita               L in Ap   
281 Quercus petraea  Dąb bezszypułkowy             L in Ap   
282 Quercus robur Dąb szypułkowy            L Q-F Nat   
283 Quercus rubra  Dąb czerwony               S in K-hol   
284 Ranunculus acris  Jaskier ostry           Ł in Ap   
285 Ranunculus auricomus  Jaskier różnolistny           L Q-F Ap   
286 

Ranunculus repens  
Jaskier rozłogowy 
(J.rozesłany) Ł Mo-Ar Ap   

287 Raphanus 
raphanistrum  

Rzodkiew świrzepa               
S St Arch   

288 Reyonoutria japonica Rdestowiec japoński S Art Agr   
289 Rhinanthus serotinus Szelężnik większy             S St Ap   
290 Ribes nigrum  Porzeczka czarna               L Aln Ap ch 
291 

Robinia pseudoacacia  
Robinia (Grochodrzew) 
akacjowa (R. biała)         S in Epek   

292 Rorippa palustris  Rzepicha błotna             N Bt Ap   
293 Rorippa sylvestris  Rzepicha leśna             Ł Mo-Ar Ap   
294 Rosa canina  Róża dzika               L Rh-Pr Ap   
295 Rosa pendulina Róża alpejska L Bet-Ad Nat   
296 Rubus caesius  Jeżyna popielica               S Art Ap   
297 Rubus hirtus Jeżyna gruczołowata S Epil Nat   
298 Rubus idaeus  Malina właściwa              S Epil Ap   
299 Rubus plicatus  Jeżyna fałdowana           L Rh-Pr Ap   
300 

Rudbeckia laciniata  
Rudbekia (Rotacznica) naga 
(R. sieczna) S Art Epek   

301 Rumex acetosa  Szczaw zwyczajny Ł Mo-Ar Ap   
302 Rumex acetosella  Szczaw polny Pia Koe-Cor Ap   
303 Rumex crispus  Szczaw kędzierzawy Ł Mo-Ar Ap   
304 Rumex obtusifolius Szczaw tępolistny S Art Ap   
305 Sagina procumbens  Karmnik rozesłany Ł Mo-Ar Ap   
306 Salix alba  Wierzba biała L Salic Ap   
307 Salix caprea  Wierzba iwa S Epil Ap   
308 Salix cinerea  Wierzba szara (Łoza) L Aln Ap   
309 Salix fragilis  Wierzba krucha L Salic Ap   
310 Salix purpurea  Wierzba purpurowa (Wiklina) L Salic Nat   
311 

Salix triandra  
Wierzba trójpręcikowa (W. 
migdałowa) L Salic Ap   

312 Salix viminalis  Wierzba wiciowa (Witwa) L Salic Nat   
313 

Sambucus nigra  
Bez czarny (Dziki bez 
czarny) S Epil Ap   

314 Sambucus racemosa Bez koralowy S Epil Ap   
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315 Sanguisorba officinalis Krwiściąg lekarski Ł Mo-Ar Nat   
316 Saponaria officinalis  Mydlnica lekarska S Art Ap   
317 Sarothamnus scoparius  Żarnowiec miotlasty L Rh-Pr Ap   
318 Scirpus sylvaticus  Sitowie leśne Ł Mo-Ar Ap   
319 Scleranthus annuus  Czerwiec roczny S St Arch   
320 Scleranthus perennis  Czerwiec trwały Pia Koe-Cor Ap   
321 Scrophularia nodosa  Trędownik bulwiasty L Q-F Ap   
322 Scutellaria galericulata  Tarczyca pospolita Sz i B Ph Ap   
323 Sedum acre  Rozchodnik ostry Pia Koe-Cor Ap   
324 Senecio jacobaea  Starzec Jakubek K in Ap   
325 Senecio vernalis  Starzec wiosenny Pia Koe-Cor Epek   
326 Senecio vulgaris  Starzec zwyczajny S in Arch   
327 Setaria pumila  Włośnica sina S St Arch   
328 Setaria viridis  Włośnica zielona S St Arch   
329 Sinapis arvensis  Gorczyca polna (Ognicha) S St Arch   
330 Sisymbrium officinale  Stulisz lekarski S St Arch   
331 Solanum dulcamara  Psianka słodkogórz L Aln Ap   
332 Solidago gigantea  Nawłoć późna (N. olbrzymia) S Art K-hem   
333 Solidago virgaurea  Nawłoć pospolita Ł Thlr Nat   
334 Sonchus arvensis  Mlecz polny S St Ap   
335 

Sorbus aucuparia 
Jarząb pospolity (J. 
zwyczajny) L in Ap   

336 Sorbus intermedia Jarząb szwedzki L in Efem CH inne 
337 Spergula arvensis  Sporek polny S St Arch   
338 Stachys palustris  Czyściec błotny Ł Mo-Ar Ap   
339 Stachys sylvatica Czyściec leśny L Q-F Nat   
340 Stellaria graminea  Gwiazdnica trawiasta Ł in Ap   
341 Stellaria holostea  Gwiazdnica wielkokwiatowa L Q-F Nat   
342 Stellaria media  Gwiazdnica pospolita S St Ap   
343 Stellaria palustris  Gwiazdnica błotna (G. sina) T SchC Ap   
344 Succisa pratensis  Czarcikęs łąkowy Ł Mo-Ar Nat   
345 

Symphoricarpos albus  
Śnieguliczka biała (Ś. 
białojagodowa) S in Erg   

346 Symphytum officinale Żywokost lekarski L Aln Ap   
347 Syringa vulgaris  Lilak pospolity S in Erg   
348 Tanacetum vulgare  Wrotycz pospolity S Art Ap   
349 Taraxacum officinale  Mniszek pospolity Ł Mo-Ar Ap   
350 Thlaspi arvense  Tobołki polne S St Arch   
351 Thuja occidentalis Żywotnik zachodni S in Erg   
352 Thymus pulegioides  Macierzanka zwyczajna S in Ap   
353 Thymus serpyllum  Macierzanka piaskowa Pia Koe-Cor Nat   
354 Tilia cordata  Lipa drobnolistna L Q-F Ap   
355 Torilis japonica  Kłobuczka pospolita S Art Ap   
356 Tragopogon pratensis Kozibród łąkowy Ł Mo-Ar Ap   
357 

Trientalis europaea  
Siódmaczek leśny (S. 
europejski) L V-P Ap   

358 Trifolium arvense  Koniczyna polna Pia Koe-Cor Ap   
359 Trifolium dubium  Koniczyna drobnogłówkowa Ł Mo-Ar Ap   
360 Trifolium hybridum  Koniczyna białoróżowa Ł Mo-Ar Nat   
361 Trifolium pratense  Koniczyna łąkowa Ł Mo-Ar Ap   
362 

Trifolium repens  
Koniczyna biała (K. 
rozesłana) Ł Mo-Ar Ap   

363 Trollius europaeus Pełnik europejski Ł Mo-Ar Ap CH 
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364 Tussilago farfara  Podbiał pospolity S Agr-rep Ap   
365 Typha latifolia  Pałka szerokolistna Sz i B Ph Nat   
366 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy L Q-F Nat   
367 Ulmus minor  Wiąz pospolity (W. polny) L Q-F Ap   
368 Urtica dioica  Pokrzywa zwyczajna S Art Ap   
369 Vaccinium myrtillus Borówka czarna L V-P Ap   
370 Valeriana officinalis  Kozłek lekarski Ł Mo-Ar Ap   
371 Verbascum nigrum  Dziewanna pospolita S Epil Ap   
372 Verbascum thapsus  Dziewanna drobnokwiatowa S in Ap   
373 Veronica arvensis  Przetacznik polny S in Ap   
374 Veronica chamaedrys Przetacznik ożankowy Ł in Ap   
375 Veronica hederifolia  Przetacznik bluszczykowy S St Arch   
376 Veronica officinalis  Przetacznik leśny M i P Na-Cal Ap   
377 Veronica serpyllifolia  Przetacznik macierzankowy S Art Ap   
378 Vicia angustifolia  Wyka wąskolistna S St Arch   
379 Vicia cracca  Wyka ptasia Ł Mo-Ar Ap   
380 Vicia hirsuta  Wyka drobnokwiatowa S St Arch   
381 Vicia tetrasperma  Wyka czteronasienna S St Arch   
382 Vicia villosa  Wyka kosmata S St Ap   
383 Viola arvensis  Fiołek polny S St Arch   
384 Viola canina  Fiołek psi M i P Na-Cal Nat   
385 Viola reichenbachiana Fiołek leśny L Q-F Ap   
386 Viola riviniana Fiołek Rivina L in Ap  
387 Cuscuta europaea Kanianka pospolita L Art Ap   

 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:  
Grupa siedliskowa: S - gatunki synantropijne, L - gatunki leśno–zaroślowe, Ł - gatunki 

łąkowe, K - gatunki muraw kserotermicznych i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych, Pia - gatunki 
muraw napiaskowych, T - gatunki torfowiskowe, Sz i B - gatunki szuwarowe i bagienne, N - gatunki 
nadwodne i siedlisk okresowo zalewanych (mulistych), W - gatunki wodne, M i P - gatunki ubogich muraw 
i psiar, Szcz - gatunki szczelin skalnych, Z i T - gatunki wysokogórskich ziołorośli i traworośli, Z i W - 
gatunki źródlisk i wyleżysk, Nie – gatunki o nieustalonej przynależności fitosocjologicznej. 

 
Klasy zespołów: Aln – Alnetea glutinosae, Agr-rep - Agropyretea intermedio-repentis, Art – 

Artemisietea vulgaris, Aspl - Asplenietea rupestria, Ast - Asteretea tripolium, Bet-Ad - Betulo-
Adenostyletea, Bt – Bidentetea tripartiti, Cakil - Cakiletea maritime, Epil – Epilobietea angustifolii, Er-Pin - 
Erico-Pinetea, F-B – Festuco-Brometea, IsN – Isoëto-Nanojuncetea, Junc - Juncetea trifidi, Koe-Cor - 
Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, Lem – Lemnetea minoris, Lit – Littorelletea uniflorae, Mon-
Ca - Montio-Cardaminetea, Mo-Ar – Molinio-Arrhenatheretea, Na-Cal – Nardo-Callunetea, Ox-Sph – 
Oxycocco-Sphagnetea, Ph – Phragmitetea, Pot – Potametea, Qu-pet - Quercetea robori-petraeae, Q-F – 
Querco-Fagetea, Rh-Pr – Rhamno-Prunetea, St - Stelarietea mediae, Sesl - Seslerietea variae, Salic – 
Salicetea purpureae, SchC – Scheuchzerio-Caricetea, Tr-Ge – Trifolio-Geranietea sanguinei, Thlr – 
Thlaspietea rotundifolii, Utri – Utricularietea intermedio-minoris, Viol - Violetea calaminariae, V-P – 
Vaccinio-Piceetea, in – inne. 

 
Podział geograficzno–historyczny: GATUNKI RODZIME: Nat – natyfit, Ap – apofit;  

ANTROPOFITY: Arch – archeofit, Epek – epekofit, K-hem - hemiagriofit, K-hol - holoagriofit, Efem - 
efemerofit, Erg – ergazjofigofit. 

 
Ochrona gatunkowa: CH - ochrona ścisła, ch - ochrona częściowa. CH – inne Ochrona ścisła / 

częsciowa na sztucznym /zastępczym siedlisku. 
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5.1. Występowanie chronionych, rzadkich i zagrożonych 
gatunków roślin i grzybów 

 

Na badanym występują następujące gatunki roślin objęte ochroną ścisłą:  

1. Pełnik europejski Trollius europaeus  

2. Goździk pyszny Dianthus superbus 

3. Śniedek cienkolistny Ornithogallum collinym  

 

Spośród gatunków objętych ochroną częściową na omawianym terenie 

występują:  

2. Kruszyna pospolita Frangula alnus,  

3. Porzeczka czarna Ribes nigrum, 

5. Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, 

7. Turówka wonna Hierochloë odorata 

8. Rokietnik pospolity Pleurozium schreberii – chroniony gatunek mszaka. 

 

Na badanym obszarze stwierdzono występowanie dwóch gatunków grzybów i 

porostów podlegających ochronie ścisłej, są to:  

1. Purchawica olbrzymia Calvatia gigantea  

2. Chrobotek leśny Cladonia sylvestris 

 

Żaden z gatunków nie został wymieniony w załączniku nr 3 (tzw. gatunki 

naturowe) do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia, jako obszary Natura 2000. Ponadto nie stwierdzono gatunków rzadkich 

ani zagrożonych w skali kraju czy też regionu.  
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Fot. 4. Śniedek cienkolistny. (MK) 
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Fot. 5. Turówka wonna. (MK) 
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Fot. 6. Purchawica olbrzymia. (AM) 

 
Fot. 7. Chrobotek leśny. (AM) 
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Fot. 8. Porzeczka czarna. (MK) 

 

Fot. 9. Goździk pyszny. (MK) 
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Fot. 10. Kocanki piaskowe. (AM) 
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Fot. 11. Pełnik europejski. (AM) 

 
Fot. 12. Kruszyna pospolita. (MK) 
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5.2. Drzewa pomnikowe i drzewa spełniające warunki do 
objęcia ochroną 
(MK, MM) 

 

Zgodnie z definicją określoną w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009, z Nr 151, poz. 1220), pomnikami przyrody są 

pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej 

wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz 

odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów: 

 okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych; 

 źródła, wodospady, wywierzyska; 

 skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Zgodnie z ww. art. 40 ust. 2 na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to 

zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają 

ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu. 

 

5.2.1. Pomniki przyrody istniejące 

 

Na omawianym obszarze nie występują ustanowione pomniki przyrody (wg 

rejestru pomników przyrody; Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie). 

 

5.2.2. Drzewa proponowane do objęcia ochroną pomnikową 

 

Podczas prowadzenia prac terenowych zwracano szczególną uwagę na twory 

przyrody żywej i nieożywionej, które ze względu na swoje walory powinny zostać 

objęte ochroną indywidualną w formie pomnika przyrody. Nie stwierdzono na 

omawianym obszarze głazów narzutowych, które mogłyby stanowić pomnik przyrody. 

Natomiast na omawianym obszarze występują okazałe egzemplarze wierzby białej 

Salix alba, które ze względu na swoje rozmiary (obwód), oraz walory krajobrazowe  

i przyrodnicze, proponuje się do objęcia ochroną, jako pomniki przyrody. 

1) 1 wierzba biała Salix alba rosnąca w południowej części parku miejskiego 

„Stary Ogród”, na prawym brzegu parkowego stawu. Obwód pnia mierzony 
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na wysokości 130 cm wynosi 360 cm, wysokość - około 20 m;. Na drzewie 

zawieszona jest budka lęgowa dla ptaków. 

Fot. 13 i 14. Wierzba biała w parku miejskim „Stary Ogród”. (MM) 

 

2) grupa 10 wierzb białych Salix alba rosnących wzdłuż dawnego koryta rzeki 

Mlecznej w południowej części obszaru 7, o wymiarach: 

 nr 1 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 400 cm; wysokość – 20 m; 

Uwagi: występują owocniki czyrenia ogniowego Phellinus igniarius; ślady 

żerowania larw wonnicy piżmówki Aromia moschata; płytka dziupla z próchnem i 

ekskrementami drobnych próchnojadów; 

 nr 2 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 295 cm, wysokość – 15 m; 

Uwagi: złamany pień na wysokości 15 m; obłamany konar; występują owocniki 

żółciaka siarkowego Laetiporus sulphureus; 

 nr 3 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 319 cm, wysokość – 20 m; 

Uwagi: dziupla szczelinowa w szyi korzeniowej, zasiedlona przez mrówki 

dendrofilne Lasius spp.; 

 nr 4 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 300 cm, wysokość – 18 m; 

Uwagi:  występują owocniki czyrenia ogniowego Phellinus igniarius; 
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 nr 5 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 290 cm, wysokość – 18 m; 

Uwagi: występują owocniki czyrenia ogniowego Phellinus igniarius; obszerna, 

płytka dziupla; ślady po przybitej drewnianej drabince; 

 nr 6 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 293 cm, wysokość – 18 m; 

Uwagi: ślady po przybitej drewnianej drabince; 

 nr 7 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 418 cm, wysokość – 16 m; 

Uwagi: występują owocniki czyrenia ogniowego Phellinus igniarius; 

 nr 8 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 372 cm, wysokość – 16 m; 

Uwagi: występują owocniki czyrenia ogniowego Phellinus igniarius; 

 nr 9 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 287 cm, wysokość – 14 m; 

Uwagi: złamana; niewielka dziupla w szyi korzeniowej; 

 nr 10 obw. pnia mierzony na wysokości 130 cm – 325 cm, wysokość – 17 m; 

Uwagi: w połowie uschnięta; 

 
Fot. 15 i 16. Wierzba biała nr 1. (MM) 
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Fot. 17. Wierzby białe nr 2 i 3. (MM)                      Fot. 18. Wierzba biała nr 3. (MM) 

 
Fot. 19. Wierzby białe nr 4 i 5. (MM)                       Fot. 20. Wierzba biała nr 6. (MM) 
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Fot. 21 i 22. Wierzba biała nr 7. Widoczne owocniki czyrenia ogniowego. (MM) 

 
Fot. 23 i 24. Wierzba biała nr 8. (MM) 
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Fot. 25 i 26. Wierzba biała nr 9. (MM) 

 
Fot. 27 i 28. Wierzba biała nr 10. (MM) 
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Objęcie ochroną pomnikową wierzby białej w parku miejskim „Stary Ogród”, 

uzasadnione jest tylko i wyłącznie znacznymi rozmiarami drzewa i pięknym pokrojem 

solitera o rozłożystej, symetrycznie ukształtowanej koronie.  

 

Objęcie ochroną pomnikową grupy 10 wierzb rosnących przy efemerycznym 

korycie rzeki Mlecznej (tzw. „Potok Południowy”) uzasadnione jest zarówno z uwagi na 

rozmiary każdego z tych drzew, wyróżniające tą grupę wśród zadrzewień 

występujących na omawianym obszarze, jak i ze względu na dobry stan zachowania 

całej grupy (jako liniowego zadrzewienia), i jej naturalny, „łęgowy” charakter. Nie 

wiadomo ile owe wierzby mają lat (na pewno kilkadziesiąt) i czy są pozostałością 

naturalnych zadrzewień występujących dawniej w dolinie rzeki Mlecznej. Układ w jakim 

rosną wzdłuż koryta wskazuje raczej, ze były to drzewa sadzone przez człowieka. 

Najprawdopodobniej wierzby takie mogły występować wzdłuż całej rz. Mlecznej na 

omawianym obszarze, o czym świadczy obecność pojedynczych wierzb białych (mniej 

okazałych) w obszarze 1, 5 i 6. 

 Należy podkreślić, że pomimo licznych uszkodzeń – obłamań konarów oraz 

występowania grzybów silnie rozkładających drewno – żółciaka siarkowego i czyrenia 

ogniowego, ogólny stan fitosanitarny przedmiotowych wierzb nie stanowi 

przeciwwskazania do objęcia ich ochroną w formie grupowego pomnika przyrody. 

Drzewa te stanowią ponadto miejsce życia różnych organizmów, w tym ptaków 

(głównie dziuplaków) oraz owadów saproksylicznych (nie stwierdzono tu owadów 

chronionych). Przedmiotowa grupa 10 wierzb jest bardzo cennym elementem 

przyrodniczym i krajobrazowym w obszarze 7, który wraz z niewielkimi płatami młodego 

łęgu wierzbowego oraz płatami łąki zmiennowilgotnej zasługuje na zachowanie 

i ochronę. 

 
 

5.3. Potrzeby ochrony flory w świetle istniejących zagrożeń 
 
Najistotniejszym stwierdzonym zagrożeniem dla flory oraz zbiorowisk roślinnych 

występujących na terenie opracowania jest postępująca degradacja oraz dewastacja 

całych fitocenoz.  

Proces degeneracji, polegający na zniekształcaniu struktury gatunkowej 

właściwej dla naturalnych i seminaturalnych fitocenoz pod wpływem spontanicznej 
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sukcesji ekologicznej, wynika najczęściej z zaprzestania użytkowania terenów 

otwartych (łąk) oraz przenikaniu gatunków obcych (w tym inwazyjnych) z obszarów 

zabudowy mieszkaniowej i terenów ogródków działkowych. Dla przykładu, w obszarach 

1 i 3 spotyka się jednorodne płaty roślinności inwazyjnej (m. in. rdestowca 

ostrokończystego, nawłoci, topinamburu), w których nastąpił całkowity zanik gatunków 

flory charakterystycznych dla łąk świeżych, zmiennowilgotnych i ziołoroślowych 

występujących w dolinach rzecznych, w tym płatowo w dolinie rzeki Mlecznej. 

Proces dewastacji fitocenoz polegający na całkowitym zniszczeniu powierzchni 

aktywnej biologicznie, lub wystąpieniu czynników trwale zmieniających warunki 

siedliskowe w danym obszarze, wynika najczęściej z celowej działalności ludzkiej, 

obejmującej m. in.: 

 intensywnie postępującą zmianę form użytkowania terenu; 

 postępującą zabudowę w obszarach o dużej bioróżnorodności; 

 osuszanie terenów wilgotnych; 

  wandalizm (celowe podpalenia, których liczne ślady obserwowano 

w obszarach 1 i 6). 

 

W celu zachowania fitocenoz, zwłaszcza seminaturalnych obszarów łąkowych 

zależnych od stałego użytkowania łąkarskiego (najlepiej ekstensywnego), obszary te 

powinny podlegać ochronie czynnej obejmującej stałe utrzymaniu dotychczasowego 

gospodarowania obszarami lub jego odtworzenie. Zaniechanie użytkowania łąk 

stopniowo powoduje degenerację i zanik cennych zbiorowisk łąkowych.  

Zachowanie fitocenoz higrofilnych z całym bogactwem gatunkowym flory (oraz 

fauny) zależne jest w bardzo dużej mierze od utrzymania odpowiedniego reżimu 

wodnego w danym obszarze. Odwadnianie obszarów podmokłych (turzycowiska, 

trzcinowiska, łąki wilgotne i zmiennowilgotne – wszystkie występujące płatowo lub 

fragmentarycznie w dolinie rzeki Mlecznej), powoduje przesuszenie zbiorowisk 

roślinnych i błyskawiczne uruchomienie procesu degeneracji fitocenoz. 

Zbiorowiska zakrzewień i zadrzewień na ogół ulegają dewastacji, związanej 

z wycinaniem drzew i krzewów, ich niszczeniem (w tym podpaleniami). 

 

Podsumowując powyższe, należy zauważyć, że właściwa minimalizacja 

opisanych zagrożeń wymaga wdrożenia systemu obszarów chronionych (np. użytków 
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ekologicznych) obejmujących najlepiej zachowane, charakterystyczne dla danego 

siedliska fitocenozy, płaty cennych zbiorowisk roślinnych (np. ze względu na rzadkość, 

specyficzne warunki siedliskowe) lub stanowiących siedlisko rzadkich, chronionych 

gatunków flory.  

Równolegle należy dążyć do zachowania powiązań ekologicznych miedzy tymi 

obszarami oraz zachowania lub odtworzenia właściwych stosunków wodnych, 

właściwego gospodarowania gruntami (ekstensywne wykaszanie zbiorowisk łąkowych, 

szuwarowych i ziołoroślowych; wprowadzanie zadrzewień odtwarzających zbiorowiska 

łęgowe; eliminowanie gatunków obcych, inwazyjnych) przy jednoczesnym zachowaniu 

obszarów cennych biocenotycznie od zmiany użytkowania gruntu skutkującego 

utraceniem właściwej danym biocenozom aktywności biologicznej. 

 
 

5.4. Podsumowanie 
 
Kryteriami oceny walorów oraz stopnia atrakcyjności szaty roślinnej danego 

obszaru (zwłaszcza dla potrzeb planowania przestrzennego oraz ochrony przyrody) jest 

m.in.: 

 ogólne bogactwo flory oraz stopień różnorodności florystycznej; 

 obecność gatunków objętych ochroną oraz rzadkich i zagrożonych 

wyginięciem w skali kraju i regionu (czerwone księgi i czerwone listy); 

 obecność rzadkich i ginących typów ekosystemów (zbiorowisk i zespołów 

roślinnych) zwłaszcza wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 

 

Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie 3 gatunków roślin 

naczyniowych i 2 gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą. 

Na badanym terenie stwierdzono ponadto występowanie 5 gatunków roślin 

naczyniowych i mszaków objętych ochroną częściową – gatunki te są gatunkami 

stosunkowo pospolitymi w regionie.  

Nie stwierdzono gatunków roślin wymienionych w Załącznik II Dyrektywy 

Siedliskowej, ani gatunków rzadkich lub zagrożonych w skali kraju i regionu, zgodnie 

z Czerwoną listą roślin i grzybów Polski (Zarzycki i in. 2006). 

Spośród występujących na przedmiotowym terenie zbiorowisk, 2 znajdują się 

w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, jednak stan ich zachorowania należy określić, 
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jako niezadawalający z uwagi na bardzo małe powierzchnie tych siedlisk i wpływ 

antropopresji (użytkowanie gospodarcze). Pomimo to siedlisko łęgu jesionowo - 

olszowego przy zwiększeniu areału mogłoby nabrać charakteru bardziej naturalnego 

predysponującego do objęcia ochroną tego zbiorowiska w formie użytku ekologicznego.  

Innymi interesującymi zbiorowiskami są łąki. Wykazują one przekształcenia 

składu gatunkowego runi powstałe w wyniku zaniechania wykaszanie i zarastania. 

Przywrócenie ekstensywnego użytkowania spowodowałoby odnowienie się łąk 

świeżych i wilgotnych oraz utrzymanie wysokiej różnorodności biologicznej cechującej 

te zbiorowiska. 
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6. FAUNA 

 

6.1. Stan zbadania fauny obszaru opracowania 
 

Fauna obszaru objętego opracowaniem nie była najprawdopodobniej 

przedmiotem badań naukowych, jakkolwiek przyrodnicy zrzeszeni w Klubie 

Przyrodników Regionu Radomskiego prowadzą na tym obszarze mniej lub bardziej 

systematyczne obserwacje, głównie awifauny (informacja ze strony KPRR). Od roku 

2012, kiedy to z obszaru Piotrówki podano informację o występowaniu zgniotka 

cynobrowego Cucujus cinnaberinus, obserwuje się wzrastające zainteresowanie tym 

rzadkim gatunkiem, co będzie skutkowało zapewne prowadzeniem systematycznego 

monitoringu lokalnej populacji, a zwłaszcza siedliska tego gatunku (Miłkowski M., 

w przygotowaniu).  

 

 

6.2. Występowanie chronionych, rzadkich i zagrożonych 
gatunków zwierząt 
 

6.2.1. Bezkręgowce 

(SG) 

 

Inwentaryzacja bezkręgowców polegała na: 

1.  bezpośredniej obserwacji osobników dorosłych lub/i form rozwojowych 

(larw) podczas prowadzonych kontroli (10 kontroli łączonych w miesiącach 

maj – wrzesień) w różnych biotopach na całym obszarze objętym 

opracowaniem;  

2. aktywnym przeszukiwaniu odpowiednich biotopów w poszukiwaniu 

konkretnych gatunków (głównie chrząszcze saproksyliczne) – obserwacja 

imagines, larw, śladów obecności (żerowiska, ekskrementy, kolebki 

poczwarkowe); 

3. aktywnym przeszukiwaniu odpowiednich biotopów w poszukiwaniu 

konkretnych gatunków (głównie motyle Lepidoptera) – obserwacja imagines 
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w ciepłe, bezdeszczowe dni, głównie w godzinach porannych i południowych; 

stwierdzanie bazy pokarmowej larw (rośliny żywicielskie, mrowiska ziemne); 

4. zbieraniu danych z literatury; 

przy czym aktywnie poszukiwano tylko gatunków chronionych i rzadkich, mogących 

zasiedlać odpowiednie, występujące na omawianym obszarze siedliska i tylko o tych 

gatunkach starano się wyszukać informacje naukowe zebrane na omawianym terenie. 

Pozostałe gatunki bezkręgowców (niepodlegające ochronie i pospolite) 

inwentaryzowano podczas ich bezpośredniej obserwacji.  

 Podczas inwentaryzacji nie zastosowano pułapek żywołownych typu Barbera, 

w które mogłyby się chwytać owady (i inne bezkręgowce) epigeiczne. W pułapki te 

często chwytane są chronione chrząszcze z rodzaju Carabus – w związku z tym faktem 

stosowanie tych pułapek wymagałoby uzyskania stosownego zezwolenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 

2 i art. 52. ust. 1 pkt 2. Ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody. Należy 

zauważyć, że stosowanie tego typu pułapek ma wiele wad i może skutkować ginięciem 

schwytanych owadów (np. wskutek drapieżnictwa wewnątrz pułapek). 

 

Podczas inwentaryzacji bezkręgowców stwierdzono przedstawicieli: pijawek 

Hirudinea, owadów Insecta, pajęczaków Arachnida, ślimaków Gastropoda.  

 

Pijawki Hirudinea 

Podczas prowadzonej inwentaryzacji środowiska wodnego, polegającej na 

przemarszu korytem rzeki Mlecznej, bądź jej brzegiem i wypatrywaniu zwierząt  

i śladów ich obecności, w obszarze 5, zaobserwowano płynąca pijawkę końską 

Haemopis sanguisuga. Jest to zarazem jedyny bezkręgowiec, którego udało się 

stwierdzić w wodach rzeki Mlecznej w całym obszarze objętym inwentaryzacją. 
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Fot. 29. Pijawka końska Haemopis sanguisuga w rzece Mlecznej. (SG) 

 

Owady Insecta 

Wśród owadów stwierdzono występowanie przedstawicieli kilku rzędów: ważki 

Odonata, prostoskrzydłe Orthoptera, motyle Lepidoptera, chrząszcze Coleoptera, 

błonkoskrzydłe Hymenoptera. Wśród stwierdzonych gatunków w całym obszarze 

objętym opracowaniem, występowały głównie gatunki pospolite i bardzo pospolite  

w Polsce. 

 

Wśród ważek Odonata stwierdzono występowanie 6 gatunków, z których żaden 

nie podlega w Polsce ochronie gatunkowej: 

1) ważka czteroplama Libellula quadrimaculata – najliczniej obserwowana 

spośród ważek; stwierdzana zarówno w pobliżu koryta rzeki Mlecznej na 

obszarach 1 i 6, jak i nad stawem i okresowymi oczkami wodnymi wśród 

terenów otwartych w obszarach 4 i 7; 

2) ważka płaskobrzucha Libellula depressa – stwierdzona kilkukrotnie  

w pobliżu koryta rzeki Mlecznej na obszarze 6, a także nad stawem  

w obszarze 4 i okresowym oczkiem wodnym w obszarze 7; 
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3) łunica czerwona Pyrrhosoma nymphula – stwierdzona kilkukrotnie przy 

korycie rzeki Mlecznej w obszarze 1; 

4) oczobarwnica mniejsza Erythromma viridulum – stwierdzona kilkukrotnie 

nad korytem rzeki Mlecznej w obszarze 1 (rozpoznanie występowania 

tego gatunku potwierdzone obserwacjami Klubu Przyrodników Regionu 

Radomskiego); 

5) łątka dzieweczka Coenagrion puella – stwierdzono kilka osobników nad 

okresowym oczkiem wodnym w obszarze 7;  

6) żagnica sina Aeshna cyanea – stwierdzona jednokrotnie, polująca nad 

korytem rzeki Mlecznej w obszarze 1. 

 

 
Fot. 30. Ważka czteroplama Libellula quadrimaculata. (SG) 



 

Strona | 65  

 

 

 
Fot. 31. Samiec łunicy czerwonej Pyrrhosoma nymphula. (SG) 

 
Fot. 32. Samiec ważki płaskobrzuchej Libellula depressa. (SG) 
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Fot. 33. Samica ważki płaskobrzuchej Libellula depressa. (SG) 

 
Fot. 34. Samiec łątki dzieweczki Coenagrion puella. (SG) 

 

Wśród prostoskrzydłych Orthoptera stwierdzono występowanie kilku pospolitych 
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w centralnej Polsce gatunków, z których żaden nie podlega ochronie gatunkowej: 

3) świerszcz polny Gryllus campestris; 

4) konik pospolity Chorthippus biguttulus; 

5) konik ciepluszek Chorthippus apricarius; 

6) konik łąkowy Chorthippus parallelus; 

7) pasikonik zielony Tettigonia viridissima. 

Gatunki te zostały stwierdzone głównie wśród suchych fragmentów muraw i łąk  

w obszarach: 1, 3, 4, 5, 6 i 7, a najczęściej notowanym gatunkiem był świerszcz polny.  

 

Wśród motyli Lepidoptera stwierdzono występowanie kilku pospolitych  

w Polsce gatunków, związanych z łąkami, zarówno wilgotnymi, jak i suchymi: 

1)  rusałka kratkowiec Araschnia levana; 

2) rusałka admirał Vanessa atalanta; 

3) rusałka pawik Inachis io; 

4) rusałka ceik Polygonia c-album; 

5) dostojka ino Brenthis ino; 

6) polowiec szachownica Melanargia galathea; 

7) strzępotek ruczajnik Coenonympha pamphilus; 

8) czerwończyk dukacik Lycaena virgaureae; 

9) czerwończyk uroczek Lycaena tityrus; 

10)  modraszek ikar Polyommatus icarus; 

11)  karłątek kniejnik Ochlodes venatus; 

Najliczniej spotykano ww. motyle na łąkach w obszarach 4, 6, a także 5 i 1,  

a pojedynczo także w obszarze 7 

Żaden ze stwierdzonych gatunków motyli nie podlega ochronie gatunkowej  

w Polsce. 

Z obszaru 1 pochodzą obserwacje kilku samców czerwończyka nieparka 

Lycaena dispar – gatunku objętego ochroną ścisłą. Udokumentowane fotograficzne 

obserwacje Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego obejmują 2 stanowiska 

położone w okolicach ul. Maratońskiej i Grodziska Piotrówka. 

 

Na uwagę zasługuje fakt, iż na łąkach w obszarze 1, 3 i 4 występuje rdest 

wężownik Polygonum bistorta, który jest rośliną żywicielską dla podlegającego 
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ochronie ścisłej motyla – czerwończyka fioletka Lycaena helle. Gatunku tego na 

omawianym obszarze jednak nie stwierdzono. Najprawdopodobniej z uwagi na 

niewielkie zagęszczenie rośliny żywicielskiej larw (rdest wężownik występuje na tych 

łąkach nielicznie, pojedynczo lub w niewielkich kępach), a także z uwagi na częściową 

degradację łąk przez byliny – pokrzywę Urtica dioica, wrotycz Tanacetum vulgare, 

nawłoć Solidago spp., łąki te nie stanowią siedliska tego gatunku. Czerwończyk fioletek 

stwierdzony został natomiast przez Klub Przyrodników Regionu Radomskiego na 

4 stanowiskach w granicach administracyjnych miasta Radomia, m. in. na łąkach wokół 

radiostacji na Wacynie (informacja KPRR; Gazeta.pl Radom, 31.07.12). Stanowiska te 

zlokalizowane są poza omawianym obszarem i oddzielone są od niego zwartą 

zabudową miasta (osiedle Zamłynie) lub kompleksami leśnymi (Las Kapturski), 

stanowiącymi istotną barierę pomiędzy tymi obszarami. Dla przykładu, łąki na Wacynie 

zlokalizowane są około 1,2 km na północny-zachód od obszaru 1, ponad 2,5 km na 

południowy-zachód od obszaru 3 i około 2 km na południowy-zachód od obszaru 4. 

Należy zauważyć, że czerwończyk fioletek jest gatunkiem osiadłym, a lokalne populacje 

mają charakter zamknięty, niemniej osobniki tego gatunku przemieszczają się czasem 

na odległość do 0,5 km, przy czym latają one nisko nad ziemią (Fisher i in. 1999).  

 

Należy zwrócić uwagę również na występowanie niewielkich płatów siedliska 

odpowiedniego dla występowania innych, ściśle chronionych motyli – modraszka 

nausitousa Maculinea nausithous i modraszka telejusa M. teleius. Siedliskiem tym jest 

fragment łąk i ziołorośli w południowej części obszaru 7, gdzie stwierdzono 

występowanie umiarkowanie zwartych płatów krwiściągu lekarskiego Sanguisorba 

officinalis, będącego rośliną żywicielską larw obu gatunków, a także stwierdzono kopce 

mrówek z rodzaju wścieklica Myrmica (np. wścieklicy uszatki Myrmica scabrinodis), 

w których larwy obu gatunków motyli kontynuują rozwój osobniczy, aż do postaci 

imago. Jednakże nie stwierdzono występowania ani modraszka nausitousa, ani 

modraszka telejusa, co może mieć związek z niewielkim obszarem dogodnego siedliska 

oraz stopniową jego degeneracją wskutek zaniechania użytkowania.  

W granicach administracyjnych miasta Radomia brak jest stwierdzeń modraszka 

nausitous (inf. KPRR). Modraszek telejus został natomiast stwierdzony przez 

radomskich przyrodników na 3 stanowiskach w granicach administracyjnych miasta 

Radomia, m. in. na łąkach wokół radiostacji na Wacynie (informacja KPRR; Gazeta.pl 

Radom, 31.07.12). Stanowiska te zlokalizowane są poza omawianym obszarem – łąki na 
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Wacynie zlokalizowane są 4,1 km na północny-zachód od dogodnego płatu siedliska 

w obszarze 7. Populacje modraszka telejusa są osiadłe, osobniki mają raczej niewielkie 

zdolności dyspersji, przy czym gatunek ten lata nisko nad roślinnością (Nowicki i in. 

2005), stąd rozległa zabudowa miasta Radom (osiedle Zamłynie, Borki) stanowi 

skuteczną barierę dla tego gatunku pomiędzy ww. obszarami łąkowymi.  

 

Ponadto, pomimo występowania na omawianym obszarze niewielkich płatów 

odpowiedniego biotopu dla czerończyka nieparka Lycaena dispar (podlegającego 

ochronie ścisłej) w obszarach 1, 4, 6 i 7 nie udało się zaobserwować imagines tego 

gatunku. Natomiast 7 stanowisk czerowńczyka nieparka stwierdzonych zostało 

w nieodległej dolinie rzeki Kosówki (BULiGL w Radomiu, 2011), przy czym należy 

zauważyć, że występujące w tym obszarze łąki wilgotne, stanowiące siedlisko tego 

gatunku obejmują rozległy i zwarty (niepofragmentowany) obszar.  

Czerwończyk nieparek został stwierdzony także przez radomskich przyrodników, 

na co najmniej 15 stanowiskach w granicach administracyjnych miasta Radomia, w tym 

na 2 stanowiskach w dolinie rzeki Mlecznej, w granicach omawianego obszaru (obszar 

1), tj. 1 stanowisko na łąkach oddalonych około 300 m na NE od ulicy Maratońskiej oraz 

1 stanowisko przy Grodzisku Piotrówka (inf. KPRR). Na obu stanowiskach w obszarze 

1 stwierdzano pojedyncze samce czerwończyka nieparka, co może wskazywać na 

występowanie niewielkiej lokalnej subpopulacji, silnie izolowanej od pozostałych 

subpopulacji tego gatunku położonych poza granicami zwartej zabudowy miasta 

Radom. 
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Fot. 35. Rusałka ceik Polygonia c-album. (SG) 

 
Fot. 36. Rusałka kratkowiec Araschnia levana (forma wiosenna). (SG) 
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Fot. 37. Rusałka admirał Vanessa atalanta. (SG) 

 
Fot. 38. Rusałka pawik Inachis io. (SG) 
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Fot. 39. Modraszek ikar Polyommatus icarus. (SG) 

 
Fot. 40. Strzępotek ruczajnik Coenonympha pamphilus. (SG) 
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Fot. 41. Czerwończyk uroczek Lycaena tityrus. (SG) 

 

Fot. 42. Czerwończyk uroczek Lycaena tityrus. (SG) 
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Fot. 43. Czerwończyk dukacik Lycaena virgaureae. (SG) 

 

Fot. 44. Łąka z krwiściągiem lekarskim w obszarze 7. (SG) 
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Fot. 45. Kopiec mrówek – wścieklicy uszatki.  

 
Fot. 46. Samiec czerwończyka nieparka Lycaena dispar. Obszar 1. Fot. Klub Przyrodników 
Regionu Radomskiego. 
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Fot. 47. Stanowisko czerwończyka nieparka nad rzeką Mleczną. Obszar 1. ♂ LD – samiec Lycaena 
dispar. Fot. Klub Przyrodników Regionu Radomskiego. 
 

Wśród chrząszczy Coleoptera, nie stwierdzono występowania na omawianym 

obszarze licznych gatunków rzadkich i chronionych. Najczęściej spotykano pospolite  

i bardzo pospolite krajowe gatunki, wśród których warto wymienić wonnicę piżmówkę 

Aromia moschata oraz rohatyńca nosorożca Oryctes nasicornis (obydwa te gatunki nie 

podlegają ochronie gatunkowej).  

Wonnica piżmówka, która jest dużą, metaliczniezieloną kózką, związana jest  

głównie z wierzbami, w których drewnie, pod korą żerują jej larwy. Podczas 

inwentaryzacji nie zaobserwowano imagines tego gatunku, jednakże stwierdzono 

żerowiska jego larw na okazałych wierzbach białych Salix alba rosnących przy korycie 

rzeki Mleczna w obszarach 5 i 7. 

Rohatyniec nosorożec, który jest dużym chrząszczem związanym cyklem 

rozwojowym z pryzmami kompostu lub trocin i kory, w których to żyją larwy tego 

gatunku, został przypadkowo zaobserwowany podczas nocnej penetracji obszaru 1. 

 

Z uwagi na niestosowanie pułapek Barbera, nie można z dużym 

prawdopodobieństwem wykluczyć występowania na omawianym obszarze 
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biegaczowatych Carabidae, jakkolwiek nie należy się spodziewać ich licznego 

występowania, zarówno, jeśli chodzi o liczbę gatunków, jak i liczebność populacji. 

Przeprowadzona w 2011 r. przez BULiGL w Radomiu inwentaryzacja w sąsiadującej od 

południa z omawianym obszarem dolinie rzeki Kosówki, wykazała występowanie na 

tamtym obszarze dwóch gatunków – biegacza granulowanego Carabus granulatus  

i biegacza gajowego C. nemoralis. Oba gatunki stwierdzone były w żyznych 

ekosystemach leśnych (łęg olchowy i las mieszany) w liczbie po 1 osobniku. Biorąc 

powyższe pod uwagę oraz zważywszy, że na obszarze doliny rzeki Mlecznej brak jest 

rozległych dogodnych siedlisk dla biegaczowatych nie należy spodziewać się ich 

stałego występowania na omawianym obszarze. Ponadto biorąc pod uwagę 

przypadkowe stwierdzenie biegacza fioletowego C. violaceus na obszarze Lasu 

Kapturskiego należy się spodziewać przynajmniej okresowej obecności tego gatunku 

na przylegających do kompleksu leśnego od wschodu łąkach, objętych inwentaryzacją. 

 

Z uwagi na występowanie bardzo okazałych, wiekowych wierzb białych 

rosnących przy korycie rzeki Mlecznej w obszarze 7, mogących stanowić siedlisko 

pachnicy dębowej Osmoderma spp. – gatunku podlegającego ochronie ścisłej, 

przebadano wszystkie występujące na tym terenie wierzby o pierśnicy powyżej 50 cm 

pod kątem występowania tego gatunku. Nie stwierdzono pachnicy dębowej, która 

pomimo, że w większości wierzby są bardzo okazałe (10 szt. o obwodzie powyżej 280 

cm), nie znajduje w nich odpowiedniego siedliska życia – brak jest obszernych 

próchnowisk, a ponadto na większości okazów występują grzyby powodujące białą 

zgnilinę drewna (czyreń ogniowy Phellinus igniarius), nieodpowiednią dla rozwoju 

pachnicy. Na kilku okazach wierzby stwierdzono występowanie grzyba żółciaka 

siarkowego Laetiporus sulphureus, powodującego brunatną zgniliznę drewna 

(odpowiednią dla występowania pachnicy), jednak nie stwierdzono w nich rozległych 

dziupli i próchnowisk. Należy podkreślić, że poza obszarem 7 występujące okazałe 

wierzby (np. w obszarze 5 i 6) nie tworzą szpalerów, ani kęp, występując pojedynczo 

i nie stwarzają tym samym dogodnych, trwałych siedlisk dla tego coraz rzadszego 

gatunku chrząszcza saproksylicznego. 

 

Najciekawszym gatunkiem stwierdzonym na omawianym obszarze, jest 

saproksylobiontyczny chrząszcz – zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinnus. 
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Gatunek ten stwierdzono podczas prac terenowych jednokrotnie – w maju, w obszarze 

1 znaleziono 1 martwego osobnika (imago) w żerowisku pod korą na topoli 

kanadyjskiej.  

Zgniotek cynobrowy jest gatunkiem podlegającym ochronie ścisłej (Załącznik  

nr 1, lp. 65 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)), a także 

wymieniony jest w Załączniku nr II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. 

„Dyrektywy Siedliskowej”). Jest on także ujęty w Załączniku II Konwencji Berneńskiej. 

Zgniotek cynobrowy jest niewielkim chrząszczem (dł. 1,1-1,5 cm), który  

w Polsce stwierdzony został na rozproszonych stanowiskach, głównie w południowej 

części kraju, w centrum i na wschodzie (najliczniejsza populacja prawdopodobnie 

występuje w Białowieskim Parku Narodowym). Gatunek ten uznawany jest za relikt 

lasów pierwotnych, z uwagi na swoje wymagania ekologiczne - związany jest  

z zamierającymi i martwymi, zarówno stojącymi jak i leżącymi drzewami, gdzie żyje pod 

korą żywiąc się gnijącym łykiem (rozkładanym przez różne grzyby), a także polując na 

larwy i poczwarki innych owadów. Zasiedla głównie drzewostany dobrze naświetlone, 

o przerywanym zwarciu lub lukowate. Zgniotek cynobrowy związany jest głównie 

z drzewami liściastymi, aczkolwiek spotykany jest także w drzewostanach iglastych. 

Chrząszcz ten spędza całe życie pod korą, a owady dorosłe (imagines) obserwowane są 

najczęściej podczas wiosennej rójki (V-VI) lub jesienią.  

Z uwagi na fakt, iż zgniotek cynobrowy jest gatunkiem ściśle chronionym, dla 

którego siedliskiem życia jest przestrzeń pod korą drzew, pośród rozkładającego się 

łyka, i biorąc pod uwagę możliwość niszczenia jego siedliska przez niewłaściwie 

prowadzone poszukiwania, podczas prowadzonej inwentaryzacji zastosowano 

metodykę badań opracowaną przez dr inż. Lecha Buchholca (Metodyka monitoringu, 

1086 zgniotek cynobrowy, Przewodnik metodyczny GIOŚ), polegającą na poszukiwaniu 

imagines i larw zgniotka cynobrowego poprzez odchylanie lub odrywanie niewielkich 

fragmentów kory, w miejscu, w którym odstawała ona od drewna. W żadnym przypadku 

podczas prowadzonej inwentaryzacji nie przekroczono zalecanych 30% powierzchni 

korowiny na pniu, który należy opróbkować w ww. sposób. Odrywane płaty kory miały 

przeciętną wielkość około 10x20 cm wzdłuż układu spękań podłużnych. 

W większościprzypadków stwierdzano występowanie odpowiedniego siedliska dla tego 

gatunku, tj. spękanej, odstającej korowiny, pod którą występowało rozkładające się łyko 



 

Strona | 79  

 

 

(objawom takim towarzyszył znaczny procent posuszu w koronie, co wskazuje na 

powolne zamieranie tych drzew) i nie odrywano z tych drzew kawałków korowiny.  

Z uwagi na powyższe, nie zachodziło niszczenie siedliska gatunku chronionego 

podczas prowadzonej inwentaryzacji, co uzasadniało brak potrzeby uzyskania 

stosownej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Pierwsze informacje na temat występowania zgniotka cynobrowego na 

omawianym obszarze pochodzą od Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego, które  

o stwierdzeniu tego gatunku poinformowało Prezydenta Miasta Radomia (pismo z dnia 

27 lutego 2012 r.). Przy piśmie tym załączono lokalizację stwierdzeń zgniotka  

w odniesieniu do działek ewidencyjnych oraz fotografię dokumentującą 1 osobnika 

tego gatunku (imago) oraz fotografię dokumentująca siedlisko tego gatunku we 

wskazanym obszarze. Zgodnie z załącznikiem wskazano występowanie odpowiedniego 

siedliska dla tego gatunku na 7 działkach ewidencyjnych (nr działek do wiadomości 

Urzędu Miasta Gminy Radomia). W piśmie tym nie wskazano natomiast ile osobników 

zgniotka cynobrowego udało się zaobserwować oraz nie wskazano wielkości płatu 

odpowiedniego siedliska dla tego gatunku w tym obszarze. Nie podano także informacji 

o dacie stwierdzenia tego owada, jakkolwiek analiza załączonej fotografii wskazuje na 

okres jesienno-zimowy 2011/2012 r. Uzyskane informację od KPRR, potwierdzają 

obserwację 1 osobnika imago we wskazanym okresie. Równocześnie informacja 

o odkryciu stanowiska zgniotka cynobrowego została przekazana dr inż. Lechowi 

Buchholzowi, będącemu koordynatorem krajowym monitoringu zgniotka cynobrowego 

(Państwowy Monitoring Środowiska, GIOŚ). Dr Buchholz w piśmie z dnia 30 marca 2012 

r. skierowanym do Rady Miejskiej Miasta Radomia zwrócił uwagę na potrzebę ochrony 

biotopu zgniotka cynobrowego we wskazanym obszarze. 

W toku przeprowadzonej (na potrzeby niniejszego opracowania) inwentaryzacji 

przebadano w obszarze 1 zadrzewienie o całkowitej powierzchni ok. 3,6 ha, które 

stanowi w przeważającej części jednowiekowa (około 40 letnia), sztucznie 

wprowadzona monokultura topoli - najprawdopodobniej topoli kanadyjskich odmiany 

holenderskiej Populus x canadensis ‘Marilandica’. W zadrzewieniu tym występują także 

pojedyncze, bardzo okazałe topole o cechach zbliżonych do topoli kanadyjskiej odmiany 

późnej Populus x canadensis ‘Serotina’. W zadrzewieniu tym rosną także (na jego 

południowo-zachodnich i północnych obrzeżach) okazałe egzemplarze wierzby kruchej. 

Wiele okazów topoli, a także wierzb, przejawia oznaki osłabienia i powolnego 

zamierania. Wśród topól obserwuje się redukcję korony, w której występuje bardzo 
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liczny posusz, a na pniach zauważa się spękaną, miejscami odstająca korę (zwłaszcza w 

wyższych partiach pni, jak również na wysokości 0,5-3 m), co stanowi  

o potencjale siedliskowym dla zgniotka cynobrowego. Ponadto omawiane 

zadrzewienie, z racji występowania na żyznym, wilgotnym podłożu, wykazuje cechy 

zbliżone do naturalnych łęgów nadrzecznych. W części centralnej i zachodniej 

zadrzewienia występuje bujny podszyt bzu czarnego Sambucus nigra, tworzący 

miejscami gęste, kilkumetrowej wysokości „pierwsze piętro drzewostanu”. W runie 

natomiast dominuje pokrzywa Urtica dioica, występując łanami.   

Należy zauważyć, że o ile w literaturze podaje się głównie topolę osikę, jako 

gatunek preferowany przez zgniotka cynobrowego, to zasiedla on także inne drzewa 

liściaste (m. in. wierzby, dęby, wiązy i jesiony) oraz drzewa iglaste, a silna węgierka 

populacja tego gatunku zasiedla w dużej mierze plantacje topolowe (różne kultywary 

topól) zbliżone charakterem do omawianego zadrzewienia (The IUCN Red List of 

Threatened Species 2012.2). Również w Czechach zgniotek cynobrowy spotykany jest 

w sztucznych uprawach topolowych, w których zachodzi proces rozpadu (faza 

terminalna drzewostanu) i zamierania drzew (Horak 2007). 

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że odpowiednie warunki 

dla występowania tego gatunku występują szczególnie w części wschodniej  

i południowo-wschodniej zadrzewienia, gdzie występują topole rosnące w rozluźnieniu, 

z dobrze doświetlonymi pniami i koronami. Pośród licznych spękań kory obserwowano 

trocinki oraz soczewkowate otwory wylotowe świadczące o zasiedlaniu tych drzew 

przez chrząszcze saproksyliczne. W wielu miejscach obserwowano wybulenia korowiny 

i spękania świadczące o jej odstawaniu od drewna na skutek procesu rozkładu łyka. 

Stan fitosanitarny większości topól jest zły, na co ma wpływ wiek drzew (faza 

terminalna), obecność owadów saproksylicznych, a także grzybów (na jednej topoli bez 

kory obserwowano rozłożone łyko silnie przerośnięte grzybnią). Dodatkowo drzewa te 

cierpią na skutek urazów mechanicznych (wrośnięte gwoździe, narzędzia, linki), a także 

opalania (ogniska i podpalanie drzew). Przeciętna pierśnica tych topól wynosi 41 cm, 

a wysokość 20 m. Natomiast w zachodniej, południowo – zachodniej  

i północnej części zadrzewienia warunki siedliskowe dla zgniotka cynobrowego  

w dolnych częściach pni drzew, które są mocno ocienione przez podszyt bzu czarnego 

wydają się być mniej korzystne, gdyż kora przylega do drewna i nie dostrzega się oznak 

rozkładu łyka (jednak i tu spotykano pojedyncze, obumarłe drzewa  

z płatami odstającej kory, odpowiednie dla tego gatunku). Możliwe, że zgniotek zasiedla 
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wyższe partie pni tych drzew (powyżej zwartej warstwy krzewów), na co wskazywać 

może występujący posusz w koronach oraz spękana kora na wyższych wysokościach 

pni. 

Podczas inwentaryzacji prowadzonej w maju stwierdzono ślady prowadzenia 

„poszukiwań” owadów saproksylicznych (zapewne zgniotka) przez osoby 

niezaangażowane w opracowanie niniejszego opracowania. Na wielu drzewach 

stwierdzono mniej lub bardziej rozległe oderwania kory - na drzewach występujących 

we wschodniej części zadrzewienia nie przekraczały one 30% obwodu pnia, natomiast 

na kilku martwych topolach rosnących w części zachodniej zadrzewienia oraz  

w centralnej części (przy rowie odwadniającym) oderwane zostały całe płaty korowiny, 

skutkujące odsłonięciem drewna i zniszczeniem potencjalnego siedliska zgniotka 

cynobrowego. Ponadto w okresie letnim (VII/VIII) drzewa, na których stwierdzono 

odpowiednie siedlisko dla zgniotka cynobrowego, zostały oznakowane cyframi 

rzymskimi, namalowanymi farbą olejną przez osoby spoza zespołu autorów niniejszego 

opracowania – możliwe, że drzewa te zostały wyznaczone przez jakieś osoby w ramach 

monitoringu lokalnej populacji zgniotka. Drzewo, na którym autorzy zaobserwowali 

imago zgniotka zostało w ten sposób opatrzone numerem 219. 

Należy zauważyć, że zgniotek cynobrowy jest gatunkiem bardzo trudnym do 

obserwacji z uwagi na skryty tryb życia, pomimo swojego jaskrawoczerwonego 

ubarwienia oraz dziennego trybu życia. Dodatkowo niewielkie rozmiary osobników tego 

gatunku oraz możliwość zasiedlania wyżej położonych partii zamierających drzew 

utrudniają prowadzenie inwentaryzacji zgniotka. Jakkolwiek udało się znaleźć jednego 

osobnika a także oszacować liczbę drzew stanowiących dogodne siedlisko dla tego 

gatunku – ok. 30 szt. na powierzchni ok. 0, 55 ha – natomiast pozostałe, niezasiedlone 

dotychczas drzewa stanowią dla niego rezerwuar siedliskowy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że całe zadrzewienie topolowo – 

wierzbowe w obszarze 1 stanowi siedlisko zgniotka cynobrowego i z racji na 

ograniczoną jego powierzchnię, izolację oraz silną antropopresję (zadrzewienie to 

występuje praktycznie w centrum miasta) wskazane jest podjęcie działań ochronnych 

dla tego gatunku zapewniających trwałość jego siedliska, jak i cykliczne prowadzenie 

monitoringu w oparciu o nieingerujące w siedlisko życia zgniotka metody (odłów 

imagines przy użyciu pułapek feromonowych, wymagający stosownego zezwolenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie). Należy przy tym 

bezwzględnie zakazać poszukiwań tego owada przy zastosowaniu metod inwazyjnych, 
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mogących powodować niszczenie siedliska zgniotka (odrywanie korowiny) z uwagi na 

bardzo mały obszar omawianego zadrzewienia, jak i obecne rozpoznanie potencjału 

siedliskowego tego zadrzewienia, niewymagające dalszej weryfikacji. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że najbliższe udokumentowane stanowiska 

zgniotka cynobrowego znajdują się w Puszczy Kozienickiej (około 18 km na północny 

wschód od Radomia). Obecnie nie jest możliwe zapewnienie ciągłości zadrzewień 

mogących stanowić korytarz migracji pomiędzy tymi stanowiskami, jakkolwiek dawniej 

takie połączenie mogło występować, choćby w postaci porozrzucanych pomiędzy tymi 

obszarami zadrzewień stanowiących dogodny biotop tego gatunku. 

 

W dniach 24 - 28 listopada 2012 r. właściciel działek, na których 

znajdywało się omawiane stanowisko i siedlisko zgniotka cynobrowego dokonał 

wyrębu 50% drzewostanu eksterminując ten chroniony gatunek, w tym 

całkowitemu zniszczeniu uległa część wschodnia drzewostanu, w której autorzy 

obserwowali imago zgniotka i zasiedlone przez ten gatunek drzewa (źródło: 

Radom24.pl, 27.11.2012; Gazeta.pl Radom, 28.11.2012; KPRR 28.11.2012 r.). 

 

 
Ryc. 7. Siedlisko zgniotka cynobrowego - zadrzewienie w obszarze 1. Podział na części: E-
wschodnia, C – centralna, W – zachodnia, N – północna, S – południowa. (SG) 
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Fot. 48. Siedlisko zgniotka cynobrowego – około 40 letni drzewostan topolowy. (SG) 

 
Fot. 49. Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinnus pośród luźnego łyka. Osobnik martwy 
znaleziony pod korą. (SG) 
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Fot. 50. Zgniotek cynobrowy. Ten sam osobnik wyjęty spod kory w celu pełnej identyfikacji. 
(SG) 

 
Fot. 51. Siedlisko zgniotka cynobrowego – odstająca kora. (SG) 
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Fot. 52. Siedlisko zgniotka cynobrowego – rozłożone łyko pod korą. (SG) 

 
Fot. 53. Siedlisko zgniotka cynobrowego – topola z odstająca kora i rozłożonym łykiem. (SG) 

Fot. 54. Zniszczone siedlisko zgniotka cynobrowego–oberwana kora na pniu martwej topoli. (SG) 



 

86 | Strona  

 

 

 
Fot. 55. Dewastacja siedliska zgniotka cynobrowego – podpalanie topoli; wrośnięte przedmioty – 
przyspiesza proces zamierania drzew, przyczyniając się do ich zasiedlania przez zgniotka. (SG) 

 
Fot. 56. Zniszczone stanowisko i siedlisko zgniotka cynobrowego. Część wschodnia 
zadrzewienia. Fot. Klub Przyrodników Regionu Radomskiego. 
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Fot. 57. Zniszczone w 50% zadrzewienie–stanowisko i siedlisko zgniotka cynobrowego. Fot. 
KPRR 

 
Fot. 58. Samiec rohatyńca nosorożca Oryctes nasicornis. (SG) 
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Fot. 59. Ślady żerowania larw wonnicy piżmówki Aromia moschata. (SG) 

 

Wśród błonkoskrzydłych Hymenoptera na omawianym obszarze stwierdzono 

licznie gatunki pospolite i bardzo pospolite w Polsce.  

Z ciekawszych gatunków należy wymienić podlegającego ochronie częściowej 

trzmiela ziemnego Bombus terrestris (Załącznik nr 2, lp. 4 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 

U. Nr 237 poz. 1419)), którego robotnice spotykane były pośród kwiatów na łąkach 

w obszarach 1, 3, 4, 5 i 6. 
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Fot. 60. Trzmiel ziemny Bombus terrestris. (SG) 

 

Ślimaki Gastropoda 

Na omawianym obszarze stwierdzono występowanie 4 gatunków ślimaków 

lądowych oraz 1 gatunku ślimaka wodnego. Spośród stwierdzonych ślimaków tylko 

ślimak winniczek Helix pomatia podlega ochronie częściowej (Załącznik nr 2, lp. 7 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)). Pozostałe gatunki ślimaków nie 

podlegają ochronie gatunkowej i należą w Polsce centralnej do pospolitych  

i bardzo pospolitych: 

1)  bursztynka pospolita Succinea putris – spotykana na wilgotnych łąkach, 

głównie w obszarach 1, 4 i 6; 

2)  wstężyk ogrodowy Cepea hortensis – spotykany wśród zarośli pokrzyw, 

topinamburu, zakrzewień i zadrzewień, głównie w obszarach 1, 4 i 6;  

3)  ślimak zaroślowy Arianta arbustorum – spotykany głównie wśród cienistych 

zadrzewień w obszarze 1 oraz obszarach 6 i 7; 
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4)  winniczek Helix pomatia – najczęściej spotykany ślimak na omawianym 

obszarze, pospolity w wilgotnych zaroślach, zakrzewieniach i zadrzewieniach, 

głównie w obszarach 1, 3 i 7;  

5)  zawijka pospolita Aplexa hypnorum – spotykana licznie w okresowych oczkach 

wodnych wśród podmokłych, torfowych łąk i turzycowisk w obszarze 4. 

    

 
Fot. 61. Ślimak winniczek Helix pomatia. (SG) 
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Fot. 62. Wstężyk ogrodowy Cepea hortensin. (SG) 

 

Fot. 63. Ślimak zaroślowy Arianta arbustorum. (SG) 
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Fot. 64. Zawijka pospolita Aplexa hypnorum. (SG) 

 

6.2.2. Kręgowce 

(MM) 

 

Ryby Pisces 

Rozpoznania ichtiofauny na omawianym obszarze dokonano poprzez: 

1. bezpośrednią obserwację - przejście wybranych odcinków koryta rzeki 

Mlecznej (stan wody w rz. Mlecznej jest zazwyczaj bardzo niski i wynosi 

średnio 30 cm, aczkolwiek wezbrania powodziowe mogą sięgać o wiele 

większych rzędnych, o czym świadczą ślady w postaci namułów i śmieci 

pozostawione na przybrzeżnych krzewach) oraz wzdłuż brzegu („głęboczki” 

do 1 m głębokości); 

2. połowy siatką (chwytakiem) – rzeka Mleczna („głęboczki” do 1 m głębokości); 

3. wywiad z wędkarzami – rzeka Mleczna oraz staw w parku Miejskim „Stary Ogród”. 

 

Na całym odcinku rzeki Mlecznej od ul. Maratońskiej do mostu przy nowo 

budowanej drodze (przecznica od ul. Ofiar Firleja) stwierdzono tylko raz 1 osobnika 
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płoci Rutilus rutilus. Według relacji wędkarzy w rzece Mlecznej nie ma ryb, a osobniki, 

które można zaobserwować na omawianym odcinku przedostają się przypadkowo przez 

zaporę zalewu „Borki”. W zalewie „Borki” występuje cn. 11 gatunków ryb, pochodzących 

głównie z zarybiania przez lokalne koła wędkarskie PZW. 

Według rozpoznania wykonanego przez BULiGL w Radomiu w 2011 r. w zalewie 

„Borki” występują następujące gatunki ryb: 

1) jazgarz Gymnocephalus cernuus; 

2) okoń Perca fluviatilis; 

3) sandacz Sander lucioperca; 

4) karaś pospolity Carassius carassius; 

5) karaś srebrzysty Carassius gibelio; 

6) karp Cyprinus carpio; 

7) leszcz Abramis brama; 

8) lin Tinca tinca; 

9) płoć Rutilus rutilus; 

10) szczupak Esox lucius;  

11) śliz Barbatula barbatula – gatunek podlegający ochronie ścisłej.  

 

Również staw w parku miejskim „Stary Ogród” jest zarybiany przez wędkarzy  

z lokalnych kół wędkarskich PZW. Z uwagi na niewielkie rozmiary tego stawu zarybiany 

jest głównie rybami karpiowatymi. Z relacji wędkarzy wynika, że poławiane są tam m. 

in. karasie srebrzyste, karpie i płocie – gatunki niepodlegające ochronie gatunkowej. 

 

Płazy Amphibia 

Wszystkie krajowe gatunki płazów podlegają ochronie ścisłej (Załącznik nr 1,  

lp. 185 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)). 

 

Inwentaryzacja płazów z uwagi na późny okres rozpoczęcia prac terenowych 

(data podpisania umowy 23.04.2012 r.) nie ujęła okresu godowego gatunków, które 

przystępują do rozrodu w marcu i kwietniu (żaba trawna Rana temporaria, żaba 

moczarowa R. arvalis, ropucha szara Bufo bufo), stąd rozpoznanie miejsc rozrodu 

płazów jest niepełne i opiera się na obserwacjach form larwalnych (kijanek) oraz 
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osobników młodocianych na etapie opuszczania środowiska wodnego (miesiące 

czerwiec -sierpień). Okres, w którym prowadzono obserwacje pokrywał się z okresem 

rozrodczym ropuchy zielonej Bufo viridis, rzekotki drzewnej Hyla arborea, kumaka 

nizinnego Bombina bombina, żab zielonych (Rana esculenta complex), a także 

częściowo huczka ziemnego (grzebiuszki ziemnej) Paleobates fuscus i traszek- 

grzebieniastej Triturus cristatus i zwyczajnej Lissotriton vulgaris. 

W okresie od końca kwietnia do końca września poszukiwano płazów przy okazji 

wykonywania innych inwentaryzacji tematycznych (10. krotnie). W celu identyfikacji 

miejsc rozrodu oraz gatunków płazów penetrowano za dnia dostępne zbiorniki wodne 

(głównie okresowe oczka wodne) oraz prowadzono wieczorne kontrole terenowe. 

Z uwagi na fakt, że większość płazów jest wybitnie wilgociolubna,  

i że wzrost wilgotności jest stymulatorem aktywności płazów, poszukiwano ich nocami 

(z użyciem sztucznego oświetlenia), zwłaszcza po deszczach, przemieszczając się po 

ścieżkach, drogach oraz wśród niższej roślinności zielnej w otwartym terenie 

(penetracja wyższych zarośli i gęstych zakrzewień byłaby bezcelowa, ze względu na 

brak możliwości dojrzenia płazów). Noc jest również dobrym okresem na prowadzenie 

nasłuchów aktywnych wokalnie w okresie godowym płazów, głównie rzekotki drzewnej 

i ropuchy zielonej. 

 

W toku inwentaryzacji batrachofauny stwierdzono występowanie na 

omawianym obszarze 3 gatunków płazów bezogonowych: 

1) żaby trawnej Rana temporaria – pojedyncze osobniki. W obszarze 

1 obserwowano 1 osobnika; w obszarze 3 stwierdzono dorosłą samicę  

i samca; w obszarze 7 stwierdzono pojedyncze młode osobniki; 

2) żaby moczarowej Rana arvalis – pojedyncze osobniki; w obszarze 

1 obserwowano 2 młode osobniki, natomiast w obszarze 4 obserwowano  

1 dorosłego osobnika oraz liczne kijanki w okresowych oczkach wodnych; 

3) żaby wodnej Pelophylax kl. esculentus – pojedyncze osobniki; w obszarze 

1 wśród rozlewisk oraz nad brzegami rzeki Mlecznej (około 7 osobników), 

pojedyncze samce w oczku wodnym wśród łąk w obszarze 4, a także 

w obszarze 7 obserwowano 3 dorosłe osobniki w oczku wodnym; 
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Pewnym zdziwieniem jest tak mała liczba stwierdzonych gatunków płazów,  

w związku z faktem, że wykonana w roku 2011 przez BULiGL w Radomiu 

inwentaryzacja obszaru nieodległej doliny rzeki Kosówki wykazała występowanie aż 11 

gatunków płazów na tamtym terenie. Również informacja Klubu Przyrodników Regionu 

Radomskiego, o stwierdzeniu w oczku pośród zabudowy osiedla Michałów 

występowania 7 gatunków płazów (inf. KPRR; Radom24.pl, 29.05.12) wskazuje na 

wyjątkowo sprzyjające warunki obszarów niezurbanizowanych Radomia dla 

występowania płazów.  

Przede wszystkim dziwi brak stwierdzeń ropuchy zielonej, która jest gatunkiem 

jeszcze stosunkowo pospolitym w centralnej Polsce w biotopach łąkowych  

i ruderalnych nawet w miastach, a zwłaszcza na ich obrzeżach (obserwacje własne ze 

Skierniewic). Gatunek ten przystępuje w majowe noce do rozrodu w płytkich, często 

okresowych oczkach wodnych lub rowach z wodą. Pomimo, że siedliska takie zostały 

stwierdzone w dolinie rzeki Mlecznej, zwłaszcza w obszarach 1, 3, 4, 7, ropuchy zielonej 

nie stwierdzono. 

Mniej wątpliwości dotyczy braku stwierdzeń ropuchy szarej, aczkolwiek i ten 

gatunek na omawianym obszarze znalazłby odpowiednie biotopy do życia  

i rozmnażania, zwłaszcza że spotyka się go na obrzeżach nawet dużych miast 

(obserwacje własne z Krakowa, Nowej Huty). Zwłaszcza dziwi brak stwierdzeń ropuchy 

szarej z rozległych łąk graniczących od zachodu z obszarami leśnymi – Lasem 

Kapturskim (obszar 4) oraz z obszaru 1 obejmującego mozaikę łąk, rozlewisk, 

zakrzewień i zadrzewień, jak i z obszaru 6, gdzie obok łąk występują wilgotne lasy 

olchowe i suche bory sosnowe. Aczkolwiek brak stwierdzeń tego gatunku z obszaru 

6 może być podyktowany brakiem odpowiednich miejsc rozrodu na tym obszarze, gdyż 

poza uregulowaną, płytką i wartką rzeczką Mleczną oraz niewielkim fragmentem 

podmokłego olsu nie występują tam żadne oczka wodne. Należy także zauważyć, że 

obszar 1, a także 3, ograniczone są zewsząd ruchliwymi ulicami i zabudową miejską, co 

może mieć wpływ na brak, lub poważne ograniczenie liczebności ropuchy szarej na tym 

terenie.   

Również brak stwierdzeń kumaka nizinnego nie jest szczególnym zaskoczeniem, 

aczkolwiek biotop odpowiedni dla tego gatunku znajduje się  

w obszarze 1 pośród zalanych łozowisk i trzcinowisk, gdzie utrzymuje się woda  

w niewielkich zagłębieniach do jesieni (wiosną są to obszerne rozlewiska). Gatunek ten 

rzadko występuje wewnątrz dużych miast, jednakże nierzadko spotykany jest nawet w 
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niewielkich oczkach wodnych, cechujących się silnymi wahaniami lustra wody, na 

obrzeżach miast, a także w centrach wsi (obserwacje własne ze Skierniewic, Nieborowa, 

Długokątów).  

Również brak stwierdzeń grzebiuszki ziemnej, która jest gatunkiem jeszcze dość 

często spotykanym w centralnej Polsce, nie jest zaskoczeniem, gdyż na omawianym 

obszarze brak jest siedlisk dla tego gatunku, jak i odpowiednich miejsc rozrodu. Gatunek 

ten najczęściej spotykany jest w terenach rolniczych o lekkiej glebie (w której 

grzebiuszka się zagrzebuje na dzień), a także w suchych lasach, a jako miejsca rozrodu 

wykorzystuje głębsze glinianki i oczka wodne (obserwacje własne ze Skierniewic, 

Puszczy Bolimowskiej, z okolic Wrocławia). 

Natomiast wydawać by się mogło, że rozległe rozlewiska w obszarze 1, jak  

i oczka wodne położone wśród turzycowisk i zakrzewień w obszarze 4 stanowić mogą 

optymalny biotop rozrodczy rzekotki drzewnej. Gatunku jednak nie stwierdzono, 

pomimo nocnych kontroli terenu w okresie aktywności wokalnej samców (okres 

rozrodczy). Analizując dane z inwentaryzacji wykonanej przez BULiGL w Radomiu  

w 2011 r., należy zauważyć, że gatunek ten stwierdzano szczególnie licznie  

w zadrzewieniach i zakrzewieniach przy stawach: Kumaczym stawie, stawie  

w Muzeum Wsi Radomskiej, stawach kolomatacyjnych, natomiast nie stwierdzono go  

w rejonie zalewu „Borki”, od którego to na północ, po drugiej stronie ruchliwej  

ul. Maratońskiej znajdują się rozlewiska obszaru 1. Należy, zatem założyć, że gatunek 

ten nie występuje na omawianym obszarze pomimo, iż występują tu fragmenty 

odpowiedniego dla tego gatunku biotopu, na co może mieć wpływ izolacja obszaru 

drogami i terenami zainwestowanymi. Potwierdzeniem tego może być brak obserwacji 

rzekotki drzewnej na północy Radomia (jedyne stanowisko znajduje się w dolinie 

potoku Janiszewskiego tuż przy północnym brzegu Lasu Kapturskiego), na co 

najprawdopodobniej mają wpływ bariery w postaci ruchliwych ulic pozbawionych 

szerokich, porośniętych roślinnością przepustów w pobliżu cieków, umożliwiających 

swobodną migrację tego płaza (inf. KPRR). 

Warto także odnieść się do wykazywanych w mieście Radom przez BULiGL 

(2011) oraz Klub Przyrodników Regionu Radomskiego płazów ogoniastych – traszki 

zwyczajnej Lissotriton vulgaris i traszki grzebieniastej Triturus cristatus. O ile 

występowanie traszki grzebieniastej na omawianym obszarze jest wysoce 

nieprawdopodobne, gdyż brak jest tutaj odpowiednich siedlisk życia, jak i rozrodu dla 

tego gatunku, to występowanie traszki zwyczajnej w obszarze 1, gdzie występuje 
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mozaika wilgotnych zadrzewień, trzcinowisk, rozlewisk i łąk jest prawdopodobne, 

aczkolwiek z uwagi na późny okres prowadzenia badań batrachofauny, jak i skrytość 

tego gatunku, nie został on wykazany z tego obszaru.  

 

Podsumowując, należy zauważyć, że położenie omawianego obszaru  

w centrum miasta Radom i izolacja poszczególnych obszarów zabudową miejską oraz 

ruchliwymi ulicami nie sprzyja występowaniu płazów. Należy zwrócić uwagę, że 

większość płazów prowadzi dwuśrodowiskowy tryb życia, i ze środowiskiem wodnym 

są głównie związane w okresie rozrodu (zależnie od gatunku od marca do sierpnia, 

licząc stadium larwalne). Większość płazów po odbytych godach opuszcza środowisko 

wodne i zaczyna prowadzić lądowy tryb życia, zasiedlając zadrzewienia i łąki. 

Podstawowym warunkiem występowania płazów jest, zatem obecność odpowiednich 

biotopów lądowych, a także obecność odpowiednich zbiorników wodnych, w których 

płazy się rozmnażają, i gdzie kijanki mają zapewniony rozwój. Biorąc powyższe pod 

uwagę należy zauważyć, że warunki takie występują głównie w obszarze 1 – na 

prawym brzegu rzeki Mlecznej, pomiędzy ścieżką (szlak pieszy zielony),  

a zadrzewieniem topolowo-wierzbowym znajdują się rozlewiska z wierzbą kruchą  

i trzcinowiskami, występują tutaj też rozległe zakrzewienia i łąki, a także grupy 

zadrzewień. Pomimo to w obszarze tym stwierdzono tylko pojedyncze dorosłe okazy 

żaby wodnej, żaby trawnej oraz pojedyncze młodociane okazy żaby moczarowej. 

Niestety, z uwagi na okres badań, niemożliwe było ustalenie znaczenia tego obszaru, 

jako miejsca rozrodu żab brunatnych (odbywających widowiskowe, gromadne gody).  

Z informacji uzyskanych od Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego wynika, iż 

funkcjonujące w minionych latach w obszarze 1 godowiska żaby moczarowej 

najprawdopodobniej zanikły całkowicie, natomiast godowiska żaby trawnej ulegają 

stopniowemu zanikowi na skutek zmniejszania się liczebności lokalnej populacji – 

w 2012 r. obserwowano godowisko złożone zaledwie z 3 dorosłych samic i 5 dorosłych 

samców tego gatunku. 

Kolejnym odpowiednim biotopem dla występowania płazów są łąki w obszarze 4, 

które sąsiadują z Lasem Kapturskim. Na łąkach tych występują trzy większe oczka 

wodne (okresowe) jak i liczne podmokłości i niewielkie okresowe oczka wodne pośród 

turzycowisk. W miejscach tych stwierdzono kijanki żaby moczarowej oraz obecność 

kilku osobników żaby wodnej. Również na tych łąkach zaobserwowano pojedyncze 

dorosłe żaby moczarowe. Z uwagi na rozległy obszar łąk o podłożu torfowym,  
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z licznymi oczkami wodnymi i silnym okresowym uwilgotnieniem, a także z uwagi na 

sąsiedztwo dużego obszaru leśnego miejsce to może mieć większe znaczenie dla 

rozrodu płazów, niż można było wykazać podczas prowadzonej poza okresem 

rozrodczym żab brunatnych inwentaryzacji.  

Rozmnażanie płazów udokumentowano także w niewielkim, okresowym oczku 

wodnym w obszarze 7. Stwierdzono tutaj pojedyncze dorosłe osobniki żaby wodnej, 

a także młode osobniki żaby trawnej (wśród zadrzewień wierzbowych). W oczku 

natomiast stwierdzono liczne kijanki, najprawdopodobniej żaby wodnej. Obszar 7 jest 

silnie ograniczony ze wszystkich stron zabudową oraz ulicami, co zapewne przekłada 

się na znikomą liczebność populacji występujących tu płazów.  

Obszar 5, obejmujący głównie łąki na północ od osiedla Michałów (wg informacji 

KPRR około roku 2000 stwierdzono w oczku wodnym na oś. Michałów 7 gatunków 

płazów – obecnie stanowisko to nie istnieje), nie wykazuje większej przydatności dla 

występowania płazów, aczkolwiek siedliska tego typu są dogodnym miejscem 

występowania ropuchy zielonej (brak jest tu jednak miejsc rozrodu dla tego płaza).  

Również w obszarze 6, pomimo mozaiki siedlisk łąkowych i leśnych nie 

stwierdzono miejsca, w którym płazy mogłyby swobodnie przystępować do odbycia 

godów i rozrodu, z wyjątkiem jednego dużego, prywatnego stawu hodowlanego. Staw 

ten położony jest na ogrodzonej posesji i nie wiadomo, jaka jest jego dostępność dla 

płazów i czy którykolwiek z gatunków przystępuje tam do rozrodu.  

 

Należy podkreślić, że rzeka Mleczna na żadnym z odcinków nie jest miejscem 

rozmnażania płazów, a to ze względu na jej znaczny przepływ, jak i brak roślinności 

wodnej i uregulowane koryto. Ponadto większość krajowych płazów preferuje do 

rozrodu zbiorniki z wodą stojącą, zapewniającą odpowiednią termikę i bazę żerową dla 

kijanek.  
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Fot. 65. Samica żaby trawnej Rana temporaria. Obszar 3 okolice ogródków działkowych. (MM) 

 
Fot. 66. Samiec żaby trawnej. Obszar 3, zadrzewienia nad rzeką Mleczną. (MM) 
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Fot. 67. Żaba trawna. Obszar 1, zadrzewienia nad rzeką Mleczną. (MM) 

 
Fot. 68. Żaba moczarowa Rana arvalis. Obszar 1, wysychające zalewiska/łozowisko. (MM) 
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Fot. 69. Żaba moczarowa. Obszar 4. Łąki sąsiadujące z Lasem Kapturskim. (MM) 

 
Fot. 70. Żaba wodna. Pelophylax kl. esculentus. Brzeg rzeki Mlecznej. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 71. Żaba wodna. Okresowe rozlewiska. Obszar 1. (MM) 

 
Fot. 72. Żaba wodna. Okresowe rozlewiska. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 73. Żaba wodna. Okresowe oczko wodne – miejsce rozrodu płazów. Obszar 7. (MM) 

 

Fot. 74. Samiec żaby wodnej. Okresowe oczko wodne – miejsce rozrodu płazów. Obszar 7. (MM) 
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Fot. 75. Liczne kijanki (prawdopodobnie żaby wodnej) w okresowym oczku wodnym. Obszar 7. 
(MM) 

 
Fot. 76. Kijanki żaby moczarowej w okresowych oczkach pośród turzycowisk. Obszar 4. (MM) 
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Gady Reptilia 

Wszystkie krajowe gatunki gadów podlegają ochronie ścisłej (Załącznik nr 1,  

lp. 186-190 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)). 

 

Inwentaryzacja gadów polegała na wyszukiwaniu gatunków podczas dziennych 

kontroli terenowych, przy okazji wykonywania innych inwentaryzacji tematycznych 

(10-o krotnie). Zwłaszcza starano się przepatrywać obrzeża zadrzewień, skraje ścieżek, 

brzegi rzeki Mlecznej i oczek wodnych, głównie w godzinach porannych  

i przedpołudniowych, kiedy to gady wygrzewają się na słońcu po nocy. 

 W toku inwentaryzacji stwierdzono występowanie na omawianym obszarze 

dwóch gatunków gadów: 

1) jaszczurki zwinki Lacereta agilis – gatunek ten występuje na suchych, silnie 

nasłonecznionych siedliskach. Jednokrotnie stwierdzono 1 osobnika (samicę) wśród 

suchej murawy zarastającej sosną, w sąsiedztwie dojrzałego suchego boru sosnowego 

(obszar 6). 

2) zaskrońca Natrix natrix – gatunek węża związany z obszarami wilgotnymi  

i mokrymi. Na omawianym obszarze stwierdzony kilkukrotnie, wyłącznie w obszarze 1. 

Pojedyncze osobniki spotykano na brzegu rzeki Mlecznej, a także wśród rozlewisk na 

prawym brzegu rzeki, jak i w wilgotnym zadrzewieniu wierzbowym (m. in. młody 

osobnik w wypróchnieniu bocznym pnia wierzby). Obecność młodych osobników 

świadczy, że gatunek ten przystępuje do rozrodu w obszarze 1. Należy dodać, że 

według informacji mieszkańców Radomia, zaskroniec jeszcze do niedawna był 

gatunkiem bardzo licznym na tym odcinku rzeki Mlecznej. 

Na uwagę zasługują informacje mieszkańców Radomia, jakoby w wodach rzeki 

Mlecznej (obszar 1) widywali żółwia błotnego Emys orbicularis. Pomimo, że gatunek ten 

występuje na znanych stanowiskach w okolicach Radomia, to występowanie jego 

w rzece Mlecznej, jak i na okresowych rozlewiskach w obszarze 1, w centrum Radomia, 

jest niemożliwe – z uwagi na nieodpowiedni biotop, brak miejsc lęgowych, jak 

i zanieczyszczenie wód i antropopresję. Najprawdopodobniej obserwacje mieszkańców 

dotyczyły wypuszczonych nierozważnie na wolność żółwi wodnych, np. inwazyjnego 

żółwia czerwonolicego Trachemys scripta elegans. 
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Fot. 77. Młody zaskroniec zwyczajny Natrix natrix. Obszar 1. Zadrzewienie wierzbowo – 
topolowe. Wypróchniały fragment pnia wierzby. (MM) 

 
Fot. 78. Młody zaskroniec w oczku wodnym. Obszar 1. (MM) 
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Ptaki Aves 

Inwentaryzację awifauny omawianego obszaru prowadzono w oparciu o: 

1.  bezpośrednią obserwację ptaków (lornetka 8x30 i 10x50); 

2.  identyfikację głosów godowych (śpiewu samców) oraz innych 

charakterystycznych głosów (głosy kontaktowe); 

3. identyfikację śladów obecności - głównie gniazd odkrytych i dziupli. 

 

 W toku inwentaryzacji, przeprowadzono 4 pełne kontrole omawianego obszaru: 

2 w pierwszej dekadzie maja, 1 na przełomie maja i czerwca oraz 1 na przełomie 

czerwca i lipca. Ponadto odnotowywano wszelkie obserwacje dotyczące awifauny 

podczas prowadzenia innych tematycznych inwentaryzacji (łącznie 10-o krotnie). Pełne 

kontrole wykonywane były w godzinach porannych i wieczornych, ze względu na 

wzmożoną aktywność wokalną ptaków w tych porach dnia. W celu kompletnego 

rozpoznania awifauny spenetrowano omawiany obszar w całości, poruszając się po 

istniejących ścieżkach i na przełaj. 

Na przełomie maja i czerwca oraz czerwca i lipca wykonano także dwie kontrole 

nocne w obszarze, służące wykryciu pełnej liczby stanowisk ptaków o intensywnej 

nocnej aktywności wokalnej (sowy, derkacz, strumieniówka, świerszczak, zaroślówka) 

oraz potwierdzeniu stanowisk ptaków (głównie derkacz, a także strumieniówka, 

świerszczak) wykrytych w czasie kontroli dziennej. W stosunku do ww. gatunków 

stosowano stymulację odtwarzanym głosem godowym samca danego gatunku 

(odtwarzacz mp3) – za dnia w celu wykonania dokumentacji fotograficznej, nocą  

w celu wykrycia możliwie wszystkich stanowisk tych gatunków. 

Podczas inwentaryzacji starano się udokumentować fotograficznie każdy 

stwierdzony gatunek, co w przypadku ptaków zasiedlających gęste zakrzewienia lub 

ruń łąk wymagało poświęcenia znacznej ilości czasu oraz zastosowania stymulacji 

głosem godowym samca (głosy puszczano z nadajnika mp3). Fotografie wykonywano 

lustrzanką cyfrową z teleobiektywem 100-400 mm. 

W trakcie wykonanej inwentaryzacji stwierdzono na omawianym obszarze 

występowanie 66 gatunków ptaków, z czego większość stanowiła awifaunę lęgową  

w poszczególnych odcinkach doliny rzeki Mlecznej, a kilka gatunków spotykano w tym 

obszarze tylko podczas żerowania (gatunki te zasiedlały bądź to tereny sąsiadujące  

z omawianym obszarem, bądź stanowiły awifaunę przelotną).  
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Zaliczenie danego gatunku do kategorii „gatunku lęgowego” następowało przy 

stwierdzeniu: 

1. zajętego terytorium przez samca (głos godowy), którego obserwowano min. 

dwukrotnie w danym rewirze; 

2. pary ptaków (samca i samicy), które obserwowano min. dwukrotnie  

w danym rewirze; 

3. ptaków budujących gniazdo (znoszących materiał) lub identyfikacji 

zbudowanego gniazda; 

4. ptaków karmiących młode (dostarczających pokarm); 

5. skorupek jaj danego gatunku; 

6. obserwacji podlotów (juv. - młodych, lotnych ptaków) 

 

Tabela 8. Gatunki ptaków stwierdzone na omawianym obszarze.  

L.p. Gatunek Status Obszar 
Ochrona 
krajowa 

Ochrona 
europejska 

Rodzina: kaczkowate Anatidae 

1 Krzyżówka Anas platyrhynchos L 1,2,3,4,5 Ł - 

Rodzina: Jastrzębiowate Accipitridae 

2 Błotniak stawowy Circus aeruginosus L 1 OŚ Załącznik I DP 

3 Krogulec Accipiter nisus Z/L 1 OŚ - 

4 Myszołów Buteo buteo Z/L 4, 6 OŚ - 

Rodzina: sokołowate Falconidae 

5 Pustułka Falco tinnunculus Z 4 OŚ - 

Rodzina: kurowate Phasianidae 

6 Bażant Phasianus colchicus L 1, 3, 4, 5, 6, 7 Ł - 

Rodzina: chruściele Rallidae 

7 Derkacz Crex crex L 1, 3, 4, 5, 6, 7 OŚ Załącznik I DP 

8 Kokoszka Gallinula chloropus L 1 OŚ - 

Rodzina: bekasowate Scolopacidae 

9 Kszyk Gallinago gallinago L 4 OŚ - 

10 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos P 1, 3 OŚ - 

Rodzina: mewy Laridae 

11 Śmieszka Larus ridibundus P 1, 2 OŚ - 



 

Strona | 109  

 

 

Rodzina: gołębiowate Columbidae 

12 Grzywacz Columba palumbus L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ł - 

13 Sierpówka Streptopelia decaocto L 1, 2,3, 4, 6, 7 OŚ - 

Rodzina: kukułkowate Cuculidae 

14 Kukułka Cuculus canorus L 1, 3, 4, 6 OŚ - 

Rodzina: jerzykowate Apodidae 

15 Jerzyk Apus apus Z 1 OŚ - 

Rodzina: dzięciołowate Picidae 

16 Dzięcioł czarny Dryocopus martius L 6 OŚ Załącznik I DP 

17 Dzięcioł zielony Picus viridis L 1, 6, 7 OŚ - 

18 Dzięcioł duży Dendrocopos major L 1, 6 OŚ - 

19 Dzięciołek Dendrocopos minor L 2, 7 OŚ - 

Rodzina: jaskółkowate Hirundinidae 

20 Dymówka Hirundo rustica Z 1, 4 OŚ - 

21 Oknówka Delichon urbica Z 1 OŚ - 

Rodzina: drozdowate Turdidae 

22 Rudzik Erithacus rubecula L 1, 6 OŚ - 

23 Słowik szary Luscinia luscinia L 1, 3, 4, 6, 7 OŚ - 

24 Kopciuszek Phoenicurus ochrorus L 1, 2, 3, 7 OŚ - 

25 Pleszka Phoenicurus phoenicurus L 1, 2, 4, 5 OŚ - 

26 Pokląskwa Saxicola rubetra L 3, 4, 5, 7 OŚ - 

27 Kląskawka Saxicola rubicola L 4 OŚ - 

28 Kos Turdus merula L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 OŚ - 

29 Kwiczoł Turdus pilaris L 1, 2, 3, 6, 7 OŚ - 

30 Śpiewak Turdus philomelos L 1, 6 OŚ - 

Rodzina: pokrzewkowate Sylviidae 

31 Świerszczak Locustella naevia L 1, 4, 5, 7 OŚ - 

32 Strumieniówka Locustella fluviatilis L 1, 4, 6, 7 OŚ - 

33 
Rokitniczka Acrocephalus 

schoenobaenus L 4 OŚ - 

34 Łozówka Acrocephalus palustris L 1, 3, 4, 5, 6, 7 OŚ - 

35 Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus L 1, 3, 4 OŚ - 

36 Zaganiacz Hippolais icterina L 1, 2, 4, 7 OŚ - 
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37 Cierniówka Sylvia communis L 1, 3, 4, 5, 6, 7 OŚ - 

38 Piegża Sylvia curruca L 4, 5, 6 OŚ - 

39 Kapturka Sylvia atricapilla L 1, 2, 3, 4, 6, 7 OŚ - 

40 Gajówka Sylvia borin L 6 OŚ - 

41 Pierwiosnek Phylloscopus collybita L 1, 3, 6, 7 OŚ - 

42 Piecuszek Phylloscopus trochilus L 1, 4, 6 OŚ - 

Rodzina: muchołówkowate Muscicapidae 

43 Muchołówka szara Muscicapa striata L 2 OŚ - 

Rodzina: sikory Paridae 

44 Sosnówka Periparus ater L 6 OŚ - 

45 Modraszka Cyanistes caeruleus L 1, 2, 3, 5, 6, 7 OŚ - 

46 Bogatka Parus major L 1, 2, 3, 5, 6, 7 OŚ - 

Rodzina: kowaliki Sittidae 

47 Kowalik Sitta europaea L 6 OŚ - 

Rodzina: remizy Remizidae 

48 Remiz Remiz pendulinus P/L 4 OŚ - 

Rodzina: wilgi Oriolidae 

49 Wilga Oriolus oriolus L 1, 4, 6, 7 OŚ - 

Rodzina: dzierzbowate Laniidae 

50 Gąsiorek Lanius collurio L 1, 3, 4, 6, 7 OŚ Załącznik I DP 

Rodzina: krukowate Corvidae 

51 Sójka Garrulus glandarius L 1, 6, 7 OŚ - 

52 Sroka Pica pica L 1, 3, 4, 6 OCZ - 

53 Kawka Corvus monedula Z/L 1, 2, 3, 5 OŚ - 

54 Gawron Corvus frugilegus L 2 OCZ - 

55 Kruk Corvus corax Z 4 OCZ - 

Rodzina: szpakowate Sturnidae 

56 Szpak Sturnus vulgaris L 1, 2, 3, 5, 6, 7 OŚ - 

Rodzina: wróble Passeridae 

57 Wróbel Passer domesticus L 1, 2 OŚ - 

58 Mazurek Passer montanus L 1 OŚ - 

Rodzina: łuszczaki Fringillidae 

59 Zięba Fringilla coelebs L 1, 2, 3, 4, 6, 7 OŚ - 
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60 Kulczyk Serinus serinus L 1, 2 OŚ - 

61 Szczygieł Carduelis carduelis L 2, 5 OŚ - 

62 Dzwoniec Carduelis chloris L 2 OŚ - 

63 Dziwonia Carpodacus erythrinus L 1 OŚ - 

64 
Grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes L 1 OŚ - 

Rodzina: trznadlowate Emberizidae 

65 Trznadel Emberiza citrinella L 4, 6 OŚ - 

66 Potrzos Emberiza schoeniclus L 1, 4, 5 OŚ - 

Objaśnienia: 

L – gatunek lęgowy; 

Z/L – gatunek zalatujący np. na żerowiska z terenów sąsiednich (gdzie może mieć terytoria lęgowe) lub lęgowy  

w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru; 

P – gatunek przelotny, wykorzystujący obszar jako miejsce odpoczynku i żerowania; 

OŚ – gatunek podlega ochronie ścisłej; 

OCZ – gatunek podlega ochronie częściowej; 

1,..., 7 – numer obszaru, w którym stwierdzono dany gatunek; 

Załącznik I DP – Załącznik I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona). 

 

Na omawianym obszarze można wyróżnić cztery główne biotopy, determinujące 

zróżnicowanie jakościowe i ilościowe gatunków ptaków: zadrzewienia nadwodne, łąki, 

zbiorowiska roślinności wodnej oraz zabudowę osiedli (Stare Miasto)..  

Obecność rzeki Mlecznej, choć to właśnie dzięki niej występują ww. biotopy na 

omawianym obszarze, nie ma praktycznie znaczenia dla występowania ptaków. Dla 

przykładu - jedynym ptakiem, który jako lęgowy został stwierdzony nad rzeką Mleczną 

jest krzyżówka, będącej najpospolitszym w Polsce gatunkiem kaczki. Ponadto udało się, 

nad rz. Mleczną zaobserwować jedynie trzy samice wodzące młode, głównie 

w miejscach o urozmaiconym brzegu (tzn. tam, gdzie na brzegu występowała 

roślinność, łachy piachu, kamienie). Licznie natomiast stwierdzano tu krzyżówki 

żerujące i odpoczywające, zwłaszcza samce (grupki od 2 do 20 osobników). Jako gatunki 

przelotne nad rzeką Mleczną stwierdzano śmieszki oraz piskliwca (brodziec ten żerował 

w kilku miejscach na odsłoniętym piasku). 
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Najwięcej gatunków ptaków, spośród wszystkich stwierdzonych w dolinie 

rz. Mlecznej, związanych jest z występującymi tu zadrzewieniami liściastymi (m. in. 

wiązy polne Ulmus minor, olsze czarne Alnus glutinosa, wierzby białe Salix alba i kruche 

S. fragilis) oraz krzewami – zbiorowiska te mają charakter „mikropowierzchniowych 

łęgów nadrzecznych”, często na skutek braku pielęgnacji i zróżnicowanej strukturze 

wiekowej, gatunkowej i piętrowej. Wśród zadrzewień stwierdzono prawie połowę 

wszystkich gatunków, przy czym najliczniej stwierdzany był tu słowik szary.  

Awifauna łąk obejmuje niewiele mniej gatunków, z czego najciekawsze to 

derkacz, gąsiorek i kląskawka, a najliczniej spotykano łozówkę i cierniówkę. 

Spośród gatunków ptaków związanych ze środowiskiem roślinności nadwodnej 

(turzycowiska, trzcinowiska, łozowiska) najciekawszymi na omawianym obszarze są 

błotniak łąkowy, kszyk i dziwonia, trzcinniczek. Siedliska nadwodne najlepiej 

wykształcone są w obszarze 1, gdzie zajmują rozległą przestrzeń na prawym brzegu rz. 

Mlecznej i związane są z występującymi rozlewiskami na podłożu torfiastym (torf niski) 

– są to rozległe trzcinowiska oraz zarośla wierzbowe. Siedliska nadwodne wykształciły 

się także w północnej i południowej części rozległych łąk w obszarze 4, koło Lasu 

Kapturskiego – są to turzycowiska, trzcinowiska oraz grupy krzewów wierzbowych. 

Ptaki związane z osiedlami ludzkimi (na omawianym obszarze osiedle Stare 

Miasto) to: jerzyk, kawka, wróbel domowy, kopciuszek, oknówka – gatunki te 

obserwowano w obszarze nr 1 w obrębie zabudowań, a także żerujące nad terenam 

otwartymi (jerzyk, oknówka). Gatunki te są ściśle związane z osiedlami ludzkimi, które 

zwłaszcza dla jerzyka, oknówki i wróbla stanowią jedyne siedlisko rozrodcze. Niniejsza 

inwentaryzacja nie stanowi ekspertyzy ornitologicznej budynków (wykonywanej na 

potrzeby modernizacji budynków, w tym termomodernizacji), stąd nie wyszukiwano 

konkretnych stanowisk (miejsc lęgowych) poszczególnych gatunków wśród 

zabudowań. 

 

Wybrane gatunki ptaków, spotykane na omawianym obszarze: 

1) krzyżówka Anas platyrhynchos – pojedyncze samice z młodymi; liczne 

samce oraz samice bez przychówku, w grupkach po 2 do 20 osobników; 

spotykana na rzece Mlecznej, jak i wśród trzcinowisk i na oczkach wodnych;  
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2)  krogulec Accipiter nisus – kilkukrotnie obserwowano polujące ptaki 

wśród zadrzewień w obszarze 1. Prawdopodobnie obszar ten stanowi rewir 

łowiecki tego gatunku; 

3)  myszołów Buteo buteo – prawdopodobnie jedna para zamieszkuje Las 

Kapturski. Ptaki z tej pary obserwowano polujące nad łąkami w obszarze 4. 

Prawdopodobnie jedna para gniazduje w lesie koło cmentarza na Firleju 

(w granicach obszaru 6) – obserwowano zaniepokojone ptaki, jednakże nie 

wyszukano gniazda; 

4)  błotniak stawowy Cirrus aeruginosus – według informacji Klubu 

Przyrodników Regionu Radomskiego (KPRR; BULiGL w Radomiu, 2011 r.) 

w 2009 roku stwierdzono gniazdowanie 1 pary błotniaka stawowego  

w dolinie rz. Mlecznej w okolicy grodziska Piotrówka. Nad rozległymi 

trzcinowiskami w tym samym miejscu obserwowano w 2012 r. dorosłego 

samca tego gatunku oraz młodego, jednorocznego samca. Nie obserwowano 

natomiast samicy, ani nie zaobserwowano zachowań samców, mogących 

świadczyć o wyprowadzanym lęgu na tym obszarze (wg Informacji Klubu 

Przyrodników Regionu Radomskiego w roku 2012 widziana była także 

samica błotniaka stawowego, zapadająca w trzcinowisko). Należy zwrócić 

uwagę, że rozległe, częściowo podmokłe trzcinowiska w tym obszarze 

stanowią dogodny biotop lęgowy dla tego gatunku, jakkolwiek pewnym 

ograniczeniem dla regularnego gniazdowania w tym obszarze może być brak 

dostępności dostępność atrakcyjnych terenów łowieckich, a tym samym bazy 

żerowej; 

5)  pustułka Falco tinnunculus – obserwowano dwa osobniki polujące nad 

rozległymi łąkami w obszarze 4; 

6)  derkacz Crex crex – stwierdzony w obszarach 1, 3, 4, 5, 6, 7 zarówno 

podczas dziennych kontroli, jak i podczas nocnej penetracji obszaru. Należy 

zauważyć, że gatunek ten stwierdzano (odzywające się samce – łącznie 15 

samców) na przełomie maja i czerwca, kiedy to przystępuje do pierwszego 

lęgu, zaraz po przylocie z afrykańskich zimowisk. W okresie tym struktura 

roślinności na łąkach (jej wysokość i zagęszczenie) była odpowiednia dla 

bytowania gatunku i wyprowadzenia lęgów. W późniejszym okresie, na 

przełomie czerwca i lipca, kiedy gatunek ten wyprowadza drugi lęg w roku, 
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w wielu miejscach gdzie stwierdzono uprzednio derkacza nie został on 

powtórnie stwierdzony. Najprawdopodobniej miało to związek ze zmianą 

struktury runi łąki, w której w miesiącach tych zaczynają dominować gatunki 

wysokie, tworzące gęstą ruń, nieodpowiednią dla bytowania derkacza. 

Zaznacza się, więc na omawianych łąkach sezonowość dostępności biotopu 

zależna od struktury roślinności, która jest wynikiem składu gatunkowego 

flory tworzącej ruń danej łąki;   

7)  kokoszka Gallinula chloropus – jedną parę obserwowano pośród zalanych 

zarośli wierzbowych w obszarze 1. Prawdopodobnie, z uwagi na rozległość 

dogodnego biotopu, występuje w tym miejscu kilka par tego gatunku; 

8)  brodziec piskliwy Actitis hypoleucos – obserwowano dwa osobniki 

żerujące na odsłoniętym piachu w korycie rz. Mlecznej (obszary 1 i 3). Brak 

odpowiednich biotopów lęgowych dla tego gatunku; 

9)  kszyk Gallinago gallinago – obserwowano dwa samce tokujące ponad 

podmokłymi turzycowiskami w obszarze 4; turzycowiska te stanowią 

dogodny biotop lęgowy dla tego gatunku; 

10) śmieszka Larus ridibundus – pojedyncze ptaki obserwowano podczas 

przelotu nad rz. Mleczną, a także nad stawem w parku miejskim „Stary 

Ogród”. Możliwe, że ptaki te przylatują w poszukiwaniu żeru ze 

zlokalizowanej na stawach kolomatacyjnych, niewielkiej koloni lęgowej 

(inwentaryzacja BULiGL w Radomiu, 2011).  

11) dzięcioł zielony Picus viridis – stwierdzono trzy rewiry: w zadrzewieniu 

topolowo – wierzbowym w obszarze 1, zadrzewieniu o charakterze 

zdegradowanego łęgu w obszarze 6 oraz w zadrzewieniu wierzbowym  

o charakterze ubogiego łęgu w obszarze 7; 

12)  dzięcioł czarny Dryocopus martius – stwierdzono 1 rewir lęgowy w lesie 

koło mogiły, niedaleko cmentarza na Firleju (obserwowano ptaki dorosłe oraz 

znaleziono 1 dziuplę w brzozie tuż nad brzegiem rz. Mlecznej); 

13) gąsiorek Lanius collurio – spotykany był zarówno wśród łąk wilgotnych, 

jak i w miejscach suchych, wszędzie tam, gdzie występowały wśród łąk kępy 

krzewów lub niskich drzewek, zwłaszcza ciernistych (głogi, śliwy), wśród 

których wije gniazda. Gąsiorka spotykano w obszarze 1 (na lewobrzeżnych 

łąkach z kępami ciernistych krzewów), jak i w obszarze 3, 4, 6 i 7. Wszystkie 
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stwierdzenia dotyczyły zajętego terytorium, gdzie obserwowano lęgowe 

pary (łącznie 11 par); 

14) remiz Remiz pendulinus – stwierdzono śpiewającego samca pośród wierzb 

kruchych w obszarze rozległego trzcinowiska (obszar 4). Mimo lustracji nie 

zauważono gniazda gatunku, ani samicy. Gniazdowanie na tym obszarze jest 

jednak wysoce prawdopodobne, z uwagi na odpowiedni biotop dla tego 

gatunku; 

15) strumieniówka Locustella fluviatilis – stwierdzona na cn. 4 stanowiskach 

wśród łąk w obszarach 1, 4, 6 i 7. Gatunek związany z wilgotnymi 

fragmentami łąk, na których występują krzewy, głównie wierzbowe. Zasiedla 

także kępy pokrzyw lub nawłoci oraz ściany lasu z silnie wykształconym 

okrajkiem i strefą krzewów;  

16) świerszczak Locustella naevia – stwierdzony na cn. 5 stanowiskach w 

obszarach 1, 4, 5 i 7. Związany z łąkami wilgotnymi, a także ich suchymi 

fragmentami, tam gdzie występują kępy wyższych pokrzyw, nawłoci, 

a zwłaszcza niskie krzewy; 

17) łozówka Acrocephalus palustris – absolutny dominant wśród 

stwierdzanych gatunków, obecny w obszarach 1, 3, 4, 5, 6 i 7, zazwyczaj 

w liczbie kilku – kilkunastu par (stwierdzano śpiewające, terytorialne samce). 

Łozówka związana jest z obszarami otwartymi, głównie łąk wilgotnych, gdzie 

zasiedla obszary z krzewami oraz wyższymi bylinami. Znaczna liczebność 

populacji na omawianym obszarze może wynikać z występowania bardzo 

dogodnych siedlisk – rozległych płatów pokrzyw Urtica dioica, topinamburu 

Helianthus tuberosus lub nawłoci Solidago spp., w których stwierdzano 

nierzadko po kilka śpiewających samców;  

18) pokląskwa Saxicola rubetra – gatunek typowy dla łąk zmiennowilgotnych, 

ale także nieużytków. Stwierdzono cn. 5 par, w obszarach 3, 4, 5 i 7.  Zasiedla 

obszary o większej, otwartej powierzchni, co może determinować jego 

występowanie na pozostałych, pofragmentowanych zadrzewieniami 

obszarach łąkowych; 

19) kląskawka Saxicola rubicola (S. torquata) – obserwowano dwie, lęgowe 

pary pośród rozległych łąk w obszarze 4; 
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20) słowik szary Luscinia luscinia – notowany w 6 wydzielonych obszarach. 

Najliczniej gatunek ten występował wśród prawobrzeżnych zadrzewień 

w obszarze 1 (cn. 15 śpiewających samców), gdzie znajduje optymalny biotop 

pośród bujnych krzewów bzu czarnego, zarośli wierzbowych, jak i zadrzewień 

topolowych oraz wiązowo - klonowych (inwazyjny klon jesionolistny Acer 

negundo). Licznie gatunek ten zasiedla także zadrzewienia rosnące wzdłuż 

rz. Mlecznej w obszarach 3 i 4 oraz kępy zadrzewień i obrzeża lasów 

w obszarach 4, 6 i 7. Gatunku tego nie stwierdzono jedynie w obszarach 2 

(park miejski) i 5 (obszar łąk bez odpowiednich dla słowika zadrzewień). 

Słowik szary jest zarazem najciekawszym gatunkiem zasiedlającym 

zadrzewienia, spośród stwierdzonych na omawianym obszarze, a to za 

sprawą bardzo licznej populacji – zważywszy, że omawiany obszar 

praktycznie położony jest w centrum miasta. Świadczy to o obecności dobrze 

zachowanego biotopu dla tego gatunku, którym zasiedla najchętniej 

nadrzeczne łęgi i żyzne zbiorowiska krzewów, w których wśród 

zeszłorocznych liści poszukuje pożywienia i gdzie pod osłoną krzewów 

zakłada gniazda;  

21) dziwonia Carpodacus erythrinus – terytorium jednego samca 

zlokalizowano wśród zakrzewionych trzcinowisk na prawym brzegu rzeki 

Mlecznej (obszar 1). 

Ponadto wg Informacji Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego, 

prowadzącego obserwacje ornitologiczne na omawianym terenie, do listy gatunków 

lęgowych w dolinie rzeki Mlecznej należy zaliczyć słowika rdzawego Luscinia 

megarhynchos, którego 2 rewiry zlokalizowano w 2012 r. w obszarze 1 oraz 

pojedyncze rewiry w obszarze 4. Należy zauważyć, że obszar Radomia leży w obszarze 

zachodzenia zasięgów geograficznych obu gatunków słowika (szarego i rdzawego), co 

potwierdza stała obecność słowika rdzawego wśród lęgowej awifauny miasta Radom, 

jednakże gatunek ten ustępuje liczebnie słowikowi szaremu (inwentaryzacja BULiGL z 

2011 r. wykazuje stanowisko 1 pary z obszaru „Dolina Kosówki”, przy jednoczesnym 

stwierdzeniu 11 par słowika szarego).  

Radomskim przyrodnikom udało się także zaobserwować wśród rozlewisk 

w obszarze 1 wodnika Rallus aquaticus. Należy zauważyć, że płaty podmokłych 

trzcinowisk stanowią odpowiedni biotop dla tego gatunku, jednakże brak jest informacji 
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o stałym występowaniu tego gatunku w tym obszarze (wodnik podawany jest 

z obszaru „Dolina Kosówki”, jako lęgowy; BULiGL 2011). 

 

Biorąc pod uwagę dostępność odpowiednich biotopów, nie jest wykluczone 

występowanie na omawianym obszarze (w kategorii lęgowej) następujących gatunków 

ptaków, stwierdzanych w tożsamych biotopach na obszarze miasta Radom 

(inwentaryzacja BULiGL w Radomiu, 2011, informacje ze strony Klubu Przyrodników 

Regionu Radomskiego), a których nie udało się stwierdzić podczas wykonanej 

inwentaryzacji: 

1) bączek Ixobrychus minutus. Możliwe jest występowanie tej najmniejszej 

europejskiej czapli wśród trzcinowisk i łozowisk w obszarze 1. W obszarze 

tym występują rozlewiska z lustrem wody utrzymującym się miejscami do 

późnej jesieni, a także rozległy pas trzciny pospolitej Phragmites australis  

i pałki szerokolistnej Typha latifolia oraz zarośla wierzbowe. Bączek jest 

skrytym gatunkiem i mimo zwracanej szczególnej uwagi na głos tego ptaka, 

został na omawianym obszarze niewykryty. Brak jest też stwierdzeń bączka 

ze strony Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego z omawianego obszaru. 

2) uszatka Asio otus. Możliwe jest występowanie tej sowy w Lesie Kapturskim, 

sąsiadującym z łąkami w obszarze 4, a także w lesie wokół cmentarza na 

Firleju i w borze sosnowym na prawym brzegu rzeki Mlecznej (obszar 6). 

Gatunek zasiedla niewielkie lasy i zadrzewienia w sąsiedztwie łąk, na których 

poluje. Sowa ta gniazduje w opuszczonych gniazdach srok, wron i gawronów. 

Pomimo nocnych kontroli, nastawionych głównie na wykrycie żebrzących 

o pokarm podlotów (V, VI; głos jest bardzo charakterystyczny i donośny) nie 

wykryto gatunku. Z informacji ze strony Klubu Przyrodników Regionu 

Radomskiego wynika, że na cmentarzu na Firleju gatunek ten zimuje, jednak 

może to dotyczyć ptaków przylatujących z innych rejonów. 
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Fot. 79. Samiec krzyżówki Anas platyrhynchos. Obszar 1. (MM) 

 
Fot. 80. Samica krzyżówki z przychówkiem. Obszar 5. (MM) 
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Fot. 81. Dorosły samiec błotniaka stawowego Circus aeruginosus. Obszar 1. (MM) 

 
Fot. 82. Młody samiec błotniaka stawowego. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 83. Myszołów Buteo buteo. Żerowiskiem tego gatunku są rozległe łąki. Obszar 4. (MM) 

 
Fot. 84. Samiec bażanta Phasianus colchicus wśród zeszłorocznych nawłoci. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 85. Samiec derkacza Crex crex wśród traw. Obszar 5. (MM) 

 
Fot. 86. Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos żerujący na brzegu rzeki Mlecznej. Obszar 3. (MM) 
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Fot. 87. Samiec kszyka Gallinago gallinago tokujący nad turzycowiskiem. Obszar 4. (MM) 

 
Fot. 88. Śmieszka Larus ridibundus żerująca nad stawem w parku miejskim „Stary Ogród”. (MM) 
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Fot. 89. Grzywacz Columba palumbus wśród wiązów polnych. Obszar 1. (MM) 

 
Fot. 90. Sierpówka Streptopelia decaocto pośród nadrzecznych wierzb kruchych Salix fragilis. 
Obszar 4. (MM) 
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Fot. 91. Samiec kukułki Cuculus canorus. Obszar 1. (MM) 

 

Fot. 92. Jerzyk Apus apus nad obszarem 1. (MM) 
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Fot. 93. Samiec dzięcioła czarnego Dryocopus martius. Obszar 6. (MM) 

 
Fot. 94. U dołu dziupla dzięcioła czarnego, u góry dziupla dz. dużego Dendrocopos major. Obszar 
6. (MM) 
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Fot. 95. Rudzik Erithacus rubecula w łozowisku. Obszar 1. (MM) 

 

Fot. 96. Samiec słowika szarego Luscinia luscinia. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 97. Samiec pokląskwy Saxicola rubetra. Obszar 5. (MM) 

 
Fot. 98. Samiec kląskawki Saxicola torquata. Obszar 4. (MM) 
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Fot. 99. Samiec kosa Turdus merula w sosnowym borze. Obszar 6. (MM) 

 

Fot. 100. Kwiczoł Turdus pilaris w miejskim parku „Stary Ogród”. Obszar 2. (MM) 
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Fot. 101. Gniazdo i młode kwiczoła. Zadrzewienie topolowe. Obszar 1. (MM) 

 

Fot. 102. Samiec świerszczaka Locustella naevia. Obszar 7. (MM) 
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Fot. 103. Samiec strumieniówki Locustella fluviatilis wśród pokrzyw. Obszar 6. (MM) 

 
Fot. 104. Samiec łozówki Acrocephalus palustris wśród zeszłorocznych piołunów Artemisia 
absinthium. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 105. Samiec cierniówki Sylvia communis. Obszar 1. (MM) 

 
Fot. 106. Samiec kapturki Sylvia atricapilla wśród zarośli bzu czarnego. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 107. Modraszka Parus caeruleus przy wlocie do dziupli. Obszar 1. (MM) 

 
Fot. 108. Samiec bogatki Parus major wśród wiązu polnego. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 109. Samiec remiza Remiz pendulinus. Obszar 4. (MM) 

 
Fot. 110. Samiec gąsiorka Lanius collurio. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 111. Młody gąsiorek. Obszar 6. (MM) 

 
Fot. 112. Sójka Garrulus glandarius. Obszar 6. (MM) 
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Fot. 113. Sroka Pica pica. Obszar 1. (MM) 

 

Fot. 114. Kruk Corvus corax z jajem w dziobie. Obszar 4. (MM) 
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Fot. 115. Szpaki Sturnus vulgaris. Rodzina w parku miejskim Stary Ogród. (MM) 

 
Fot. 116. Samiec wróbla Passer domesticus. Ogrodzenie “Mercedesa”. Obszar 1. (MM) 
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Fot. 117. Samiec zięby Fringilla coelebs. Park miejski „Stary Ogród”. (MM) 

 

Fot. 118. Samiec trznadla Emberiza citrinella. Tor quadowy. Obszar 4. (MM) 
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Fot. 119. Samiec potrzosa Emberiza schoeniclus. Trzcinowisko w obszarze 1. (MM) 

 

Ssaki Mammalia 

Inwentaryzacja ssaków, z wyjątkiem nietoperzy Chiroptera, polegała na 

bezpośredniej obserwacji występujących na omawianym obszarze gatunków bądź 

identyfikacji śladów ich obecności (ślady żerowania, ekskrementy, tropy). W tym celu 

nie prowadzono osobnych, ukierunkowanych kontroli, tylko zbierano dane podczas 

wykonywania inwentaryzacji pozostałych elementów środowiska przyrodniczego. 

   

W toku prowadzonych inwentaryzacji tematycznych nie udało się zaobserwować 

na omawianym obszarze zbyt wielu gatunków ssaków, co wynikać może m. in. 

z: położenia obszaru praktycznie w centrum miasta; braku odpowiedniej przestrzeni 

życiowej (braku rozległych siedlisk) dla większych ssaków; trudności 

w inwentaryzowaniu drobnych ssaków (jedyna skuteczna metoda to odłowy w pułapki 

żywołowne). 

 

Spośród ssaków niepodlegających ochronie stwierdzono występowanie 

pojedynczych osobników sarny Capreolus capreolus (obszar 4, 5), zająca Lepus 
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europaeus (obszar 6) oraz ślady żerowania dzików Sus scrofa (nieopodal Lasu 

Kapturskiego, obszar 4). 

 

Spośród ssaków podlegających ochronie gatunkowej stwierdzono: 

1) wiewiórkę Sciurus vulgaris – jednego osobnika obserwowano 

w zadrzewieniu wierzbowym w obszarze 4, pomiędzy zadrzewieniami wzdłuż 

rz. Mlecznej, a Lasem Kapturskim; 

2) kreta Talpa europaea – gatunek zamieszkujący pod ziemią na obszarach 

łąkowych i wśród zadrzewień; unika terenów hydrogenicznych i gleb 

piaszczystych, preferując gleby żyzne, świeże (co ma związek głównie 

z obecnością bazy żerowej oraz warunkami siedliskowymi). Stwierdzony 

głównie wśród łąk w obszarze 1, 3, 4. 

 

 

 

Fot. 120. Samica sarny (koza) Capreolus capreolus wśród łąk. Obszar 4. (MM) 
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Fot. 121. Wiewiórka Sciurus vulgaris. Obszar 4. (MM) 

 

Nietoperze Chiroptera 

 (WJG) 
 
Rejon Radomia charakteryzuje się średnim bogactwem gatunkowym nietoperzy. 

Na 25 gatunków stwierdzonych na terenie kraju w rejonie tym występuje ich 17 (Ryc. 

8). Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.  

Najbliższymi obszarami Natura 2000, których przedmiotem ochrony są 

nietoperze, są: Puszcza Kozienicka (PLH140035), położona około 15-20 km od 

omawianego obszaru, Przełom Wisły w Małopolsce (PLH060045), położony około 75 km 

na wschód od Radomia. W obszarach tych występują: nocek duży, nocek Bechsteina, 

nocek wąsatek, nocek Brandta, nocek Natterera, nocek rudy, nocek łydkowłosy, 

borowiec wielki, borowiaczek, gacki szary i brunatny, mroczki późny 

i pozłocisty, mroczek posrebrzany, karliki większy i malutki i mopek. 

Obszar Puszczy Kozienickiej jest wyjątkowo cenny pod względem 

chiropterofauny, z uwagi na obecność jednej z największych kolonii rozrodczych nocka 

Bechsteina w kraju. 
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Biorąc pod uwagę dużą zasobność siedlisk i bazy pokarmowej w kompleksach 

leśnych Puszczy Kozienickiej oraz znaczną odległość doliny Wisły od terenu objętego 

opracowaniem, a także brak naturalnych korytarzy migracyjnych pomiędzy tymi 

obszarami, stwierdzenie większości ww. gatunków w dolinie rzeki Mlecznej jest mało 

prawdopodobne. 

 

 

Ryc. 8. Gradient bogactwa gatunkowego fauny nietoperzy Polski. Pominięto bliźniacze gatunki 
P. pipistrellus (Sachanowicz i in. 2006). Na czerwono zaznaczono lokalizację 
inwentaryzowanego terenu. 

 
Metodyka inwentaryzacji chiropterologicznej. 

Nasłuchy nietoperzy prowadzono w ciągu nocy w połowie października 

(18.10.2012). Jest to okres, w którym nietoperze intensywnie żerują przed okresem 

hibernacji, przelatują w stronę przejściowych i ostatecznych schronień zimowych oraz 

wykazują zbiór zachowań podczas tzw. swarmingu (rojenia – okres od końca sierpnia do 

momentu hibernacji, w którym nietoperze wykazują znaczną aktywność przy otworach 

kryjówek zimowych, dochodzi wtedy do godów, kopulacji, intensywnego żerowania, 

a także najprawdopodobniej przekazywania młodym wiedzy o schronieniach zimowych). 
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Nasłuchy przeprowadzono na wytyczonych uprzednio transektach i punktach, 

biegnących wzdłuż rzeki Mlecznej i zbiorników wodnych (Zalew Borki) oraz przez 

siedliska znajdujące się w jej najbliższym otoczeniu, a mogące być potencjalnym 

miejscem żerowania i przebywania nietoperzy. Równocześnie prowadzono 

poszukiwanie i kontrolę potencjalnych miejsc schronień nietoperzy: drzew dziuplastych, 

drzew z ubytkami, starych budowli z dobrze izolowanymi pomieszczeniami 

podziemnymi odpowiednimi dla kolonii zimowych nietoperzy lub strychami z dogodnymi 

warunkami dla przebywania kolonii rozrodczych lub kolonii letnich.  

Nasłuchy prowadzono przy pomocy detektora Pettersson D230, 

z szerokopasmowym systemem rejestracji frequency division. Głosy nietoperzy były 

nagrywane za pomocą dyktafonu cyfrowego Zoom H2 i analizowane za pomocą 

oprogramowania BatSound. Nietoperze oznaczano do gatunków lub, kiedy było to 

niemożliwe ze względu na złą rozdzielczość nagranego sygnału, do rodzajów lub grup 

gatunków. 

Wyniki: 

Podczas badań stwierdzono występowanie trzech gatunków/grup gatunków: 

borowca wielkiego Nyctalus noctula, nocka rudego Myotis daubentonii, a także 

rejestrowano sygnały, których charakterystyka pozwala na zaszeregowanie ich tylko do 

rodzaju Myotis.  

Borowiec wielki Nyctalus noctula – występuje na terenie całego kraju. Poluje w 

zwartych kompleksach leśnych, nad wodami, w miastach przy latarniach. Kolonie 

rozrodcze, złożone z kilku do kilkudziesięciu samic, zakłada w drzewach dziuplastych, 

rzadziej budynkach. W warunkach krajowych zimowanie stwierdzane było sporadycznie, 

ponieważ gatunek ten nie zimował w Polsce w jaskiniach i uważany był za typowego 

migranta na okres zimowy. W ostatnich latach obserwowana jest mocna 

synantropizacja tego gatunku w dużych miastach, szczególnie na osiedlach 

z budynkami z dużych płyt betonowych, gdzie borowiec znajduje schronienia zimowe. 

Gatunek chroniony, niezagrożony w skali kraju i Europy, wymieniony w IV Załączniku 

Dyrektywy Siedliskowej. 

Borowce wielkie obserwowane były przed zachodem słońca, podczas 

sporadycznego żerowania w północnej części inwentaryzowanego obszaru (obszar 6), 

oraz w środkowej jego części, przy Lesie Kapturskim (obszar 4) podczas przelotów 

i lotów patrolowych. Niewielka ilość zarejestrowanych nietoperzy z tego gatunku 
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sugeruje, że koryto rzeki Mlecznej i jego okolice nie stanowią dla nich szlaku 

migracyjnego na zimowiska. Obecność tego nietoperza w obszarze miejskim można 

tłumaczyć silną synantropizacją tego gatunku, obserwowaną w dużych miastach, m.in. 

w Krakowie, Wrocławiu, Nowym Sączu (obserwacje własne). Pomimo, że nie znaleziono 

na inwentaryzowanym obszarze i w jego okolicy miejsc dogodnych dla zakładania 

kolonii letnich i rozrodczych tego nietoperza, jednak należy brać pod uwagę, że może 

mieć swoje stanowiska w budynkach z płyt betonowych, tak jak ma to miejsce w innych 

częściach kraju.  

Nocek rudy Myotis daubentonii – występuje na terenie całego kraju. Poluje 

głównie na owady rojące się nad wodami, przeważnie jego ofiarami są owady z rodziny 

ochotkowatych zbierane z i znad powierzchni wody. Poluje zazwyczaj nad ciekami o 

szerokim korycie i wolnym biegu oraz zbiornikami wodnymi różnej wielkości. Jest 

najczęstszym nietoperzem spotykanym nad wodami. Kolonie letnie i rozrodcze zakłada 

na strychach budynków, w drzewach, pod mostami, w fortyfikacjach bogatych 

w sztuczne zbiorniki wodne. Zimuje w jaskiniach i sztucznych podziemiach, o wysokiej 

wilgotności i niskiej temperaturze, często tworząc duże kolonie liczące nawet setki 

osobników. Gatunek chroniony, niezagrożony w skali kraju i europy, wymieniony w IV 

Załączniku Dyrektywy Siedliskowej. 

Na badanym terenie stwierdzono pojedyncze przeloty i żerowanie nocków 

rudych nad wodami otwartymi Zalewu Borki. Jest to typowe środowisko żerowania 

nocków rudych, może być wykorzystywane przez nietoperze mające swoje kryjówki 

oddalone nawet o 5-7 km. Nie stwierdzono w pobliżu miejsc kryjówek przejściowych 

lub potencjalnych kryjówek zimowych dla tych nietoperzy. Ilość przelotów podczas 

badań wskazuje jednocześnie, że rzeka Mleczna i jej okolice nie stanowią dla tego 

gatunku korytarza migracyjnego na dalsze, znane stanowiska zimowe na wschód od 

Radomia.  

Zaobserwowano także dwa pojedyncze przeloty nietoperzy z grupy Myotis, 

jednak przez rozdzielczość zarejestrowanego sygnału nie udało się oznaczyć ich do 

gatunku. Z uwagi na bliskość zbiorników wodnych można przypuszczać, że były to 

osobniki z gatunku M. daubentonii lub M. nattereri.  

Nie stwierdzono w omawianym obszarze miejsc kolonii letnich i zimowych 

nietoperzy, zarówno zasiedlonych jak i potencjalnych, oraz śladów istnienia takich 

kolonii (ślady guana, wytłuszczenia). 
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6.3. Fauna wymagająca podjęcia działań konserwatorskich  
(SG, MM) 

 
Przez działania konserwatorskie należy rozumieć podejmowanie działań 

służących zachowaniu lokalnej populacji danego gatunku w niezmienionym, stabilnym 

stanie lub działań służących poprawie kondycji danej populacji. W praktyce jednym  

z najważniejszych działań służących wyżej określonym celom, jest czynne 

kształtowanie siedlisk danego gatunku, jeśli działania takie są konieczne do 

przeprowadzenia. Działania konserwatorskie są zatem niczym innym, jak 

praktykowanymi przez różne instytucje i placówki zajmujące się ochroną przyrody, 

działaniami ochronnymi podejmowanymi w stosunku do konkretnych gatunków 

chronionych.  

Analizując rozdziały tematyczne dotyczące fauny omawianego obszaru wyróżnić 

można następujące chronione gatunki zwierząt (bądź grupy zwierząt), które wymagają 

podjęcia działań zapewniających trwałość ich lokalnych populacji: 

1) bezkręgowce – zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus; 

2) bezkręgowce – siedlisko modraszka nausitousa / telejusa; 

3) kręgowce –płazy Amphibia i ptaki Aves wybranych siedlisk. 

Należy zauważyć, iż spośród wszystkich stwierdzonych w omawianym obszarze 

bezkręgowców (objętych ochroną gatunkową lub rzadkich w skali regionu lub kraju), 

zgniotek cynobrowy jest gatunkiem najrzadszym, o ograniczonym areale występowanie 

tak w rejonie Radomia, jak i w całym kraju. Z uwagi na fakt, że na omawianym obszarze 

gatunek ten występuje w obszarze nieobjętym ochroną powierzchniową, a więc 

mogącym podlegać zagrożeniom zewnętrznym (głównie antropopresji), jak i z uwagi na 

niewielki płat dogodnego siedliska dla tego gatunku (co z kolei przekłada się na 

występowanie zagrożeń wewnętrznych w postaci niestabilności siedliska), w rozdziale 

6.4 zaproponowano dwutorowe działania konserwatorskie względem tego gatunku – 

objęcie prawną ochroną powierzchniową obszaru niezbędnego dla przetrwania lokalnej 

populacji zgniotka, a także ochronę czynną poprzez działania służące zachowaniu 

ciągłości siedliska. Z uwagi na brak możliwości realizacji działań służących zapewnieniu 

połączeń pomiędzy populacją zgniotka na Piotrówce z innymi populacjami tego gatunku 

(np. w Puszczy Kozienickiej) nie wskazywano tych działań. W dniach 24-28 listopada 
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2012 r. stanowisko zgniotka cynobrowego uległo zniszczeniu w około 50% 

wskutek wycinki drzew zasiedlonych przez ten gatunek. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na płat siedliska chronionego gatunku - 

modraszka telejus, w obszarze 7. Pomimo, iż płat łąki i ziołorośli z występującym 

krwiściągiem lekarskim jest niewielki i podlega stopniowej degradacji wskutek 

zaprzestania ekstensywnego użytkowania łąki, skutkującego jej zarastaniem przez 

ekspansywne byliny (m. in. wrotycz i nawłoć), to obecnie występują w tym miejscu 

odpowiednie warunki dla występowania modraszka telejus. Pomimo, że nie 

stwierdzono postaci imago tego motyla, warto przedmiotowe siedlisko zachować 

i utrzymać w niezmienionej formie. 

Również z uwagi na występowanie pojedynczych, nielicznych stanowisk 

czerwończyka nieparka w dolinie rzeki Mlecznej (obszar 1; inf. KPRR), należy dążyć do 

zachowania terenów otwartych, stanowiących siedlisko tego gatunku, poprzez stałe, 

ekstensywne użytkowanie łąkarskie tych terenów. 

Z uwagi na występowanie w omawianym obszarze odpowiednich siedlisk 

mogącym stanowić miejsce życia płazów należy dążyć do utrzymania powierzchni 

niezainwestowanych i niezdegradowanych w żaden inny sposób, a także podjąć 

działania zapewniające możliwość rozrodu płazów na danym obszarze, zgodnie  

z propozycjami zawartymi w rozdziale 6.4. 

Z uwagi na występowanie w omawianym obszarze odpowiednich siedlisk 

zasiedlanych przez cenne gatunki ptaków, w rozdziale 6.4 zaproponowano zachowanie 

wskazanych siedlisk poprzez ochronę bierną (utrzymanie terenów  

w dotychczasowym użytkowaniu) jak i ochronę czynną. 

 

 

6.4. Potrzeby ochrony fauny w świetle istniejących zagrożeń 
(SG, MM, WJG) 

 
Każdy obszar, stanowiący siedlisko życia danej grupy zwierząt, podlega 

oddziaływaniom wewnętrznym i zewnętrznym. Wśród tych oddziaływań są również 

oddziaływania negatywne, zaburzające funkcjonowanie danego obszaru w sposób 

mogący powodować zmniejszenie się bądź całkowity zanik populacji danego gatunku. 

Oddziaływania takie stanowią zagrożenia wewnętrzne (występujące wewnątrz 
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obszaru, zazwyczaj związane ze zmianami siedliskowymi), jak i zewnętrzne 

(napływające z zewnątrz). Zagrożenia oddziaływujące na siedlisko (biotop gatunku) są 

najistotniejsze, i to one decydują o trwałości danej populacji, niezależnie, czy jest to 

populacja osiadła, zamknięta, czy też populacja gatunków wędrownych (np. ptaki), 

wykorzystujących dane siedlisko okresowo. 

W toku wykonanych inwentaryzacji wykazano na omawianym obszarze gatunki 

zwierząt, bądź grupy zwierząt (rozdział 6.3.), których zachowanie, poprzez utrzymanie 

odpowiednich siedlisk, powinno być priorytetem w zakresie ochrony przyrody na tym 

obszarze. 

Należy jednocześnie podkreślić, że podejmowanie działań ochrony czynnej 

zostało określone tylko dla gatunków szczególnie cennych w skali kraju lub w skali 

omawianego obszaru, dla których zachowania konieczne jest podjęcie takowych 

działań. 

 

Tabela 9. Wykaz działań konserwatorskich (ochronnych) w odniesieniu do fauny. 

 

Lp. 
Nazwa gatunku 

Cel działań 
konserwatorskich 

Opis sposobów ochrony 

1 Zgniotek cynobrowy  

Cucujus cinnaberinus 

 

Zachowanie trwałości 
siedliska gatunku – 
zadrzewienia topolowego 
oraz zwiększenie jego 
areału. 

W dniach 24-28.11.2012 
r. uległo zniszczeniu 
50% stanowiska i 
siedliska zgniotka 
cynobrowego, wskutek 
przeprowadzonej 
wycinki topól 
zasiedlanych przez ten 
gatunek. 

1. priorytetowym działaniem 
jest zachowanie ocalałych od 
wycinki fragmentów drzewostanu 
topolowego, stanowiącego 
stanowisko i siedlisko zgniotka 
cynobrowego, poprzez 
bezwarunkowe wstrzymanie 
wydawania decyzji 
administracyjnych na usuwanie 
drzew na tym obszarze; 

2. w celu odbudowy 
powierzchni zadrzewienia należy 
wprowadzić nasadzenia drzew 
rodzimych gatunków (na obszarze 
nieużytków, na północ od obecnego 
zadrzewienia) odpowiednich dla 
występowania zgniotka 
cynobrowego oraz typowych dla 
zbiorowisk roślinnych 
występujących na tym obszarze, tj.: 
topola osika Populus tremula, topola 
czarna P. nigra, topola biała P. alba, 
jesion wyniosły Fraxinus excelsior, 
wierzba krucha Salix fragilis, 
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wierzba biała S. alba, wiąz polny 
Ulmus minor;  

3. objęcie wskazanego obszaru 
(siedliska gatunku) ochroną prawną, 
w formie użytku ekologicznego, w 
drodze uchwały Rady Miejskiej w 
Radomiu; 

4. wprowadzenie zakazu 
usuwania drzew w granicach 
stanowiska gatunku (docelowego 
użytku ekologicznego); 

5. prowadzenie monitoringu 
stanu siedliska gatunku; 
proponowane wskaźniki 
monitoringu: powierzchnia płatu 
siedliska, ilość drzew zasiedlonych 
(z widocznymi spękaniami kory, 
rozłożonym łykiem, objawami 
zamierania), liczebność populacji 
(obserwacje podczas rójki);  

6.  wprowadzenie ograniczenia 
podczas wykonywani monitoringu 
gatunku, o którym mowa w pkt 5, 
polegającym na zakazaniu 
stosowania próbkowania pni drzew 
(odrywania korowiny); możliwy jest 
odłów imagines zgniotka w pułapki 
feromonowi, po uzyskaniu 
stosownej zgody regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska; 

7. zapewnienie trwałości 
siedliska w granicach obecnych oraz 
jego poszerzenie w kierunku 
północnym, poprzez dosadzanie 
drzew gatunków zasiedlanych przez 
zgniotka: topola osika, topola 
czarna, topola biała, jesion wyniosły, 
wierzba krucha, wierzba biała, wiąz 
polny. Za kilkadziesiąt lat drzewa te 
będą mogły stanowić bazę 
siedliskową dla zgniotka; 

8. w przypadku nieuniknionej 
konieczności usunięcia 
pojedynczych drzew we wskazanym 
obszarze (wyłącznie względy 
bezpieczeństwa publicznego), 
należy bezwzględnie przeprowadzić 
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wcześniej ekspertyzę 
entomologiczną tych drzew i 
wpływu ich usunięcia na stan 
zachowania siedliska zgniotka. 
Usunięcie drzewa stanowiącego 
siedlisko zgniotka cynobrowego 
wymaga uzyskania stosownej 
zgody regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska. 

2 Siedlisko modraszka 
telejus 

Zachowanie trwałości 
siedliska – płatu łąki i 
ziołorośli z krwiściągiem 
lekarskim 

 

1. ekstensywne wykaszanie łąki 
– jeden raz w roku, przynajmniej raz 
na trzy lata (IX-XI) optymalnie 
późną jesienią (październik/listopad) 
z usuwaniem podrostów drzew i 
krzewów; pozyskaną biomasę 
należy usunąć poza obszar; 

2. objęcie wskazanego obszaru 
(siedliska gatunku) ochroną prawną, 
w formie użytku ekologicznego, w 
drodze uchwały Rady Miejskiej w 
Radomiu; 

3 Siedlisko 
czerwończyka 
nieparka 

Zachowanie trwałości 
stanowisk i siedlisk 
gatunku w dolinie rzeki 
Mlecznej (obszar 1, 
potencjalnie obszary 4 i 6) 

1. stałe, ekstensywne 
użytkowanie kośne obszarów 
łąkowych w dolinie rzeki Mlecznej 
(obszar 1, 4, 6) – pokos jeden raz w 
roku, optymalnie późną jesienią 
(październik/listopad) 

4 Płazy  

(a także zaskroniec) 

Zachowanie trwałości 
siedlisk. 

Zachowanie lub 
odtworzenie miejsc 
rozrodu płazów. 

Zachowanie koryta rzeki 
Mlecznej, jako 
potencjalnego, lokalnego 
korytarza migracji płazów. 

 

 

1. utrzymanie w 
dotychczasowym użytkowaniu 
wskazanych obszarów, 
stanowiących najcenniejsze 
siedliska płazów na omawianym 
obszarze; 

2. utrzymanie oczek wodnych, 
stanowiących miejsce rozrodu 
płazów, poprzez ich ochronę przed 
dewastacją (zakaz zasypywania, 
wysypywania odpadów) oraz 
okresowe czyszczenie (usuwanie 
śmieci – we wrześniu), 

3. monitoring miejsc rozrodu 
płazów; 

4. w przypadku nieuniknionej 
likwidacji miejsca rozrodu płazów – 
obligatoryjne odtworzenie miejsca 
rozrodu płazów w innym obszarze, 
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wskazanym przez przyrodników; 

5. stworzenie oczek wodnych, 
mogących stanowić przyszłe 
miejsca rozrodu płazów, zgodnie ze 
wskazaniami.  

5 Ptaki Zachowanie trwałości 
siedlisk wybranych, 
najcenniejszych gatunków, 
stanowiących „parasol” dla 
innych, pospolitych 
gatunków ptaków. 

 

1. utrzymanie w 
dotychczasowym użytkowaniu 
obszarów podmokłych (trzcinowisk i 
łozowisk) w obszarze 1, 
stanowiących siedlisko ptaków 
„nadwodnych i błotnych” – 
włączenie obszaru w granice 
proponowanego użytku 
ekologicznego; 

2. utrzymanie w 
dotychczasowym użytkowaniu łąk 
w obszarze 4, zwłaszcza 
turzycowisk i trzcinowisk, 
stanowiących siedlisko ptaków 
„nadwodnych i błotnych” – objęcie 
wskazanego obszaru ochroną 
prawną, w formie użytku 
ekologicznego, w drodze uchwały 
Rady Miejskiej w Radomiu; 

3. utrzymanie w 
dotychczasowym użytkowaniu 
mozaiki siedlisk (łąki i lasy) w 
obszarze 6 – objęcie obszaru 
ochroną w formie zespołu 
przyrodniczo – krajobrazowego w 
drodze uchwały Rady Miejskiej w 
Radomiu; 

4. utrzymanie obszarów 
otwartych - łąk w korycie rzeki 
Mlecznej, stanowiących siedlisko 
ptaków łąkowych – ekstensywne 
wykaszanie łąk, raz w roku po 1 
sierpnia; 

5. utrzymanie ciągłości 
zadrzewień nadwodnych, 
stanowiących siedlisko wyjątkowo 
licznej, „miejskiej” populacji słowika 
szarego – w obszarach 1, 3, 4, 6, 7; 

6. odbudowa ciągłości 
zadrzewień liściastych poprzez 
wprowadzanie nasadzeń drzew 
gatunków rodzimych (wiąz polny, 
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jesion wyniosły, czeremcha 
pospolita Padus avium, wierzba 
biała i krucha, topola osika, czarna i 
biała) wzdłuż koryta rz. Mlecznej, w 
celu zachowania siedlisk „ptaków 
zadrzewień”, w tym licznego na tym 
obszarze słowika szarego, oraz 
zapewnieniu ciągłości szlaków 
migracji drobnych ptaków 
wróblowych. 

7. odbudowa zadrzewienia 
topolowego w obszarze 1, 
stanowiącego obok siedliska 
zgniotka cynobrowego, ważną 
ostoję dla gatunków ptaków 
leśnych i ptaków zadrzewień; 
wprowadzanie nasadzeń drzew 
gatunków rodzimych (wiąz polny, 
jesion wyniosły, czeremcha 
pospolita, wierzba biała i krucha, 
topola osika, czarna i biała) 

 

Ponadto zaleca się, głównie w parku 
miejskim „Stary Ogród”, wywieszenie 
nowych budek lęgowych przy 
 sukcesywnej wymianie 
uszkodzonych.  

Należy pamiętać, że budki lęgowe 
powinny być czyszczone raz w roku – 
jesienią, po 15 października należy 
usuwać z budek lęgowych stare 
gniazda ptaków i wykonywać 
ewentualne konserwacje budek.  

 
Zgniotek cynobrowy 

Zagrożeniem dla tego gatunku jest likwidacja siedliska występowania (biotopu), 

a także (w mniejszym stopniu) świadome niszczenie populacji i siedliska życia 

(chwytanie owadów, usuwanie pojedynczych drzew, odrywanie korowiny). Likwidacja 

biotopu może nastąpić z dwóch przyczyn – antropogenicznej (np. usuwanie drzew 

w związku z inwestycjami, planowaną zabudową) i biotycznej (brak trwałości 

drzewostanu o odpowiednich cechach - postępujący proces rozpadu drzewostanu, przy 

równoczesnym braku rozwoju młodego pokolenia). 
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Należy podkreślić, iż wielkość przedmiotowego zadrzewienia topolowo-

wierzbowego jest niewystarczająca do samoistnego, trwałego jego funkcjonowania. 

Należy zwrócić uwagę, że stanowiska zgniotka, o powierzchni mniejszej niż 250 ha 

mogą nie zapewniać ciągłości przebiegu naturalnych procesów życia drzewostanu, 

w tym zachodzących na siebie procesów rozpadu i regeneracji (Buchholz, 2012). 

Prawdopodobnie przedmiotowa populacja tego gatunku jest reliktową, będącą 

pozostałością po szerszym arealne, który mógł obejmować dolinę rzeki Mlecznej, jeśli 

w tej występowały odpowiednie zadrzewienia. Obecnie jedynym odpowiednim 

zadrzewieniem dla występowania zgniotka na omawianym obszarze jest ten niewielki 

płat sztucznie wprowadzonej uprawy topolowej, zasobny w obumierające drzewa (faza 

terminalna drzewostanu). Siedliska tego typu nie stwarzają dobrych perspektyw 

trwałego utrzymania warunków odpowiednich dla zgniotka, nawet w przypadku 

aktualnego licznego jego występowania (Buchholz, 2012). Potwierdzają to również 

obserwacje z Czech, gdzie w starych, zaniedbanych plantacjach topolowych, 

zasiedlonych przez zgniotka, następuje stopniowy zanik odpowiednich dla tego 

gatunku mikrosiedlisk (Horak, 2007). 

Biorąc powyższe pod uwagę należy spodziewać się, że postępujący proces 

zamierania topól w omawianym zadrzewieniu, mimo że rozciągnięty w czasie  

w poszczególnych jego partiach, doprowadzi finalnie do rozpadu drzewostanu, a wraz z 

nim do zaniku populacji zgniotka cynobrowego z uwagi na brak nowego pokolenia 

drzew odpowiednich do zasiedlania przez ten gatunek.  

Z uwagi na rzadkość gatunku oraz jego rangę (status ochronny i stopień 

zagrożenia – NT (Near Threatened) IUCN, LC (Least Concern) Czerwona lista zwierząt 

ginących i zagrożonych w Polsce, 2002) należy podjąć wszelkich starań dla zachowania 

jego stanowiska w obecnych granicach siedliska, a także do jego powiększenia na 

działkach sąsiednich, stanowiących ugory. Ponadto należy prowadzić stały monitoring 

siedliska i populacji, zgodnie z metodologią Inspekcji Ochrony Środowiska (Buchholz, 

2012), jednakże bez próbkowania drzew (odrywania korowiny). Podsadzenia 

odpowiednimi gatunkami w zadrzewieniu, w ramach zachowania jego trwałości, należy 

wprowadzać przy uwzględnieniu prowadzonego monitoringu stanu całego siedliska. 

Ochrona stanowiska zgniotka cynobrowego powinna być jednym z priorytetów ochrony 

gatunków na omawianym obszarze. 
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W dniach 24-28.11.2012 r. uległo zniszczeniu 50% stanowiska i siedliska 

zgniotka cynobrowego, wskutek przeprowadzonej wycinki topól zasiedlanych 

przez ten gatunek. Jest to przykład bezmyślnej, nieuzasadnionej presji na jeden  

z najrzadszych gatunków chronionych stwierdzonych w granicach administracyjnych 

miasta Radomia, skutkującej eksterminacją gatunku w tym miejscu. 

Dalsze zachowanie omawianego stanowiska zgniotka cynobrowego  

(w perspektywie dziesięcioleci), jest wątpliwe, z uwagi na wielkość pozostałego 

drzewostanu. Nawet przy odtworzeniu powierzchni drzewostanu i jej powiększeniu 

(wprowadzenie nasadzeń na nieużytkach na północ od drzewostanu), właściwe warunki 

siedliskowe dla tego gatunku wytworzą się dopiero za min. 40 lat, gdy obecny 

drzewostan, zasiedlany przez ten gatunek, może już nie istnieć. Niemniej należy 

dołożyć wszelkich starań, ażeby zachować pozostałą część zadrzewienia, stanowiącego 

siedlisko zgniotka cynobrowego oraz podjąć próby jego powiększenia. Ponadto 

zadrzewienie to było największym powierzchniowo zadrzewieniem  

w obszarze 1 i stanowiło miejsce lęgów wielu gatunków ptaków.  

 
Siedlisko modraszka telejus  

Zagrożenie – likwidacja biotopu, poprzez całkowite zaniechanie ekstensywnego 

wykaszania łąki i postępującą degenerację zbiorowisk łąkowych (sukcesja naturalna) 

lub zmianę użytkowania terenu (zainwestowanie). 

W związku z występowaniem w południowo-wschodniej części obszaru 7 płatu 

łąki zmiennowilgotnej i ziołorośli z krwiściągiem lekarskim – potencjalnego siedliska 

modraszka telejus, należy dążyć do zachowania tego siedliska, wraz z otaczającymi je 

zadrzewieniami wierzbowymi. Siedlisko to, w wyniku zaniechania użytkowania kośnego 

łąki, ulega stałej degeneracji – ubożeje skład gatunkowy runi, która powoli zatraca 

charakter łąkowy, a na łąkę wkraczają ekspansywne byliny, krzewy i drzewa. Łąka ta 

stanowi także miejsce występowania chronionej rośliny - pełnika europejskiego Trollius 

europaeus. Łąkę tą proponuje się chronić w formie użytku ekologicznego. 

 

 

Płazy 

Zagrożenia – utrata biotopu; likwidacja miejsc rozrodu. 

W związku z obecnością odpowiednich siedlisk dla występowania płazów (obszar 

1, 4, 6, a także 5 i 7) należy dążyć do zachowania możliwie jak największej przestrzeni 
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o niezmienionym sposobie zagospodarowania terenu w tych obszarach. Liczebność 

poszczególnych gatunków, jak i ilość gatunków (3) płazów stwierdzonych na 

omawianym terenie świadczą dobitnie o ograniczonej roli obszaru dla tej grupy 

zwierząt. Należy jednak zwrócić uwagę, że późno rozpoczęte badania terenowe 

pominęły okres rozrodczy żab brunatnych (trawnej i moczarowej) – gatunków obecnych 

w obszarze – trudno jest, zatem wskazać dla jak licznej populacji tych gatunków ma 

znaczenie omawiany obszar. Jak wykazano w rozdziale dotyczącym płazów, główna 

przyczyną ograniczonej ilości gatunków i wielkości populacji najprawdopodobniej jest 

fragmentacja obszaru doliny rzeki Mlecznej  

i ograniczenie obszarów przez otaczającą je zabudowę. Nie bez znaczenia jest brak 

obecności stałych zbiorników wodnych (jak to ma miejsce w dolinie rzeki Kosówki). 

Niemniej wskazane jest zachowanie mozaiki siedlisk w obszarach 1, 4 i 6, 

w niezmienionej formie użytkowania, w celu utrzymania lokalnych populacji płazów.  

 Na obecnym etapie rozpoznania batrachofauny trudno jest określić znaczenie 

okresowego oczka wodnego w obszarze 7. Obszar ten nie przedstawia dużej wartości 

dla płazów, aczkolwiek spotkano tam młode osobniki żaby trawnej (mogły 

przywędrować z doliny rz. Kosówki). W oczku w tym obszarze stwierdzono żaby wodne 

i kijanki żab, jednak nie wiadomo czy stawek ten rokrocznie jest zasiedlany 

i wykorzystywany do rozrodu. Oczko to jest sztucznie utworzonym dołem, pośród 

nawiezionej, celem wyrównania skarpy, ziemi i możliwe, że ulegnie z czasem likwidacji 

(zasypaniu). Dlatego należy rozeznać jego znaczenie dla występujących w tej okolicy 

płazów, żeby w przypadku jego dewastacji podjąć stosowne działania minimalizujące 

wpływ na płazy tego obszaru (np. odtworzyć miejsce rozrodu w tym obszarze). Zaleca 

się objecie monitoringiem tego stawu w okresie 3 letnim, w miesiącach marzec 

(2 kontrole), kwiecień i maj – po 1 kontroli.  

 Na obecnym etapie rozpoznania batrachofauny można stwierdzić, że 

najcenniejszym obszarem dla płazów są podmokłe łąki w obszarze 4. Łąki te granicząc 

z Lasem Kapturskim, tworzą wespół rozległy obszar dogodny dla bytowania płazów., 

a okresowe oczka wodne na łąkach stanowią miejsce ich rozrodu. Zaleca się objęcie 

tego obszaru formą ochrony prawnej (użytek ekologiczny) oraz prowadzeni 

monitoringu miejsc rozrodu płazów w okresie 3 letnim, w miesiącach marzec 

(2 kontrole), kwiecień i maj – po 1 kontroli. W przypadku stwierdzania trwałego zaniku 

miejsc rozrodu należało będzie je odtworzyć.  
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 Zaleca się ponadto stworzenie miejsca rozrodu dla płazów w obszarze 5 – pośród 

łąk przy osiedlu Michałów (możliwe, że występuje tutaj populacja ropuchy zielonej, 

niestwierdzonej podczas inwentaryzacji, dla której łąki tego typu stanowią odpowiedni 

biotop). Ponadto na sąsiednim osiedlu funkcjonował staw, w którym stwierdzano 

rozmnażanie płazów, co stanowi dodatkowy argument dla wykonania 1-3 płytkich 

stawków w omawianym obszarze. 

 Należy podkreślić, że płazy są najbardziej zagrożoną gromadą kręgowców  

w Polsce, wskutek utraty miejsc rozrodu, stąd mimo, że w omawianym obszarze 

stwierdzono nieliczne i niestałe miejsca rozrodu płazów, należy dążyć do ich 

zachowania oraz do odtwarzania w miejscach, gdzie zostały zniszczone. 

 

Ptaki 

Zagrożenia – utrata siedlisk lęgowych oraz brak ciągłości korytarzy migracji 

drobnych ptaków wróblowych.  

 Awifauna omawianego obszaru reprezentowana jest głównie przez pospolite 

krajowe gatunki ptaków wróblowych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza bardzo liczne 

występowanie słowika szarego oraz mniej liczne występowanie gatunków związanych 

z łąkami i siedliskami podmokłymi, w tym gatunków „naturowych” wymienionych 

w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Należy podkreślić, że gatunki te występują 

praktycznie w centrum Radomia, znajdując odpowiednie dla siebie siedliska wśród 

niezagospodarowanych obszarów doliny rzeki Mlecznej.  

 

Gatunki związane z terenami otwartymi (głównie łąkami) są najbardziej 

zagrożone – łąki, które zamieszkują ulegają degeneracji na skutek zaniechania 

użytkowania kośnego i wkraczania ekspansywnych bylin, w tym gatunków obcych 

inwazyjnych (nawłoć, topinambur, rdestowiec ostrokończysty) – siedliska takie 

zasiedlane są jedynie przez łozówkę i cierniówkę. Potencjalnie siedliska łąkowe 

zagrożone są także przez zmianę użytkowania gruntów, np. na cele budowlane. 

 

Gatunki związane ze zbiorowiskami nadwodnymi – trzcinowiskami, 

turzycowiskami, łozami i rozlewiskami są mniej zagrożone, gdyż sytuacja hydrologiczna 

omawianego obszaru zdaje się być w miarę stabilna. Zagrożeniem mogłaby być zmiana 

użytkowania gruntów i odwodnienie tych obszarów. 
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Gatunki związane z zadrzewieniami i lasami są najmniej zagrożone, gdyż obecnie 

w dolinie rz. Mlecznej występują fragmenty zadrzewień z bogatym podszytem 

zapewniające odpowiednie siedliska. 

Biorąc jednak pod uwagę możliwość zagospodarowania omawianego terenu, 

należy podkreślić, że bogactwo gatunkowe tej ekologicznej grupy ptaków wynika 

z „naturalnego charakteru” zadrzewień. Dobitnym przykładem jest bardzo liczne 

występowanie słowika szarego, który opuścił wiele stanowisk w parkach 

i zadrzewieniach dużych miast z uwagi na stałą ich pielęgnację (zieleń urządzona). Stąd 

należy dążyć do zachowania zadrzewień w dolinie rz. Mlecznej w formie nieurządzonej, 

naturalnej, gdzie obok warstwy drzew występuje bujna warstwa krzewów, leżanina 

gałęzi i liści. 

 

  W celu pełnej ochrony awifauny omawianego terenu proponuje się objąć ochrona 

w formie użytków ekologicznych obszary podmokłe i część zadrzewień  

w obszarze 1 i 4, a także w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mozaikę łąk, 

pól i lasów i zadrzewień w obszarze 6.  

 

Ponadto, w celu zachowania lokalnego szlaku migracji drobnych ptaków 

wróblowych, należy utrzymać istniejące zadrzewienia w dolinie rz. Mlecznej oraz 

odtworzyć ich ciągłość wzdłuż całego koryta. 

 

W dniach 24-28.11.2012 r. uległo zniszczeniu 50% zadrzewienia topolowego 

w obszarze 1 (stanowiska i siedliska zgniotka cynobrowego). Zadrzewienie to 

stanowiło ważną lokalnie ostoję ptaków siedlisk leśnych i zadrzewień (m. in. wilgi, 

dzięciołów, drozdów, słowików, pokrzewek). W związku z powyższym sugeruje się 

odtworzenie przedmiotowego zadrzewienia wprowadzając nasadzenia zastępcze 

gatunków rodzimych: wiąz polny, jesion wyniosły, czeremcha pospolita, wierzba biała i 

krucha, topola osika, czarna i biała na nieużytkach rozciągających się na północ od 

omawianego zadrzewienia. 

Inne 

Z uwagi na stwierdzenie gatunków nietoperzy, należy wskazać potencjalne 

zagrożenia, które mogą wpływać na liczebność oraz skład gatunkowy chiropterofauny 

omawianego obszaru: 



 

156 | Strona  

 

 

1) zarastanie zbiorników wodnych stanowiących żerowisko dla nietoperzy; 

2) niszczenie szpalerów drzew, głównie wzdłuż rzeki Mlecznej, stanowiących 

potencjalny szlak migracji na żerowiska. 

3) niszczenie (usuwanie) starych drzew dziuplastych lub z ubytkami, mogących być 

potencjalnymi miejscami schronień przejściowych lub letnich nietoperzy. 

Z uwagi na brak obecności stałych, większych zbiorników wodnych na 

omawianym obszarze (zbiornik Borki znajduje się na południe od omawianego obszaru) 

należy utrzymać wszystkie inne, drobne i okresowe oczka wodne, poprzez utrzymanie 

w miejscach ich występowania dotychczasowego użytkowania terenu. Dotyczy to 

zwłaszcza rozlewisk i oczek wodnych w obszarze 1 i 4, które mogą być 

wykorzystywane przez nietoperze (źródło wody oraz owadów nadwodnych). 

Z uwagi na brak ciągłości zadrzewień wzdłuż koryta rzeki Mlecznej, 

mogących stanowić pas migracyjny dla nietoperzy, należy dążyć do zachowania 

istniejących zadrzewień oraz odbudowy ich ciągłości (nasadzenia gatunków liściastych, 

rodzimych, charakterystycznych dla dolin rzecznych – „łęgowych”). 

Z uwagi na możliwość tworzenia się obszernych dziupli w wiekowych 

wierzbach białych rosnących na omawianym obszarze, w których mogą osiedlić się 

nietoperze, należy zachować te drzewa do ich naturalnej śmierci, a w przypadku stanu 

fitosanitarnego stwarzającego zagrożenie publiczne – należy wykonać fachowy zabieg 

redukcji w koronach. 
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7. PRZYRODA NIEOŻYWIONA I KRAJOBRAZ 

 

7.1. Geologia 
(SG) 
 

Omawiany obszar położony jest w obrębie wału (aulakogenu) 

środkowopolskiego, który jest częścią wielkiego rowu sedymentacyjnego (Pożaryski, 

Brochwicz-Lewiński, 1979).  

Budowa geologiczna omawianego obszaru, jak i całego Radomia, związana jest 

z pokładami skał osadowych okresów jurajskiego i kredowego, na których zalegają 

warstwy osadów trzeciorzędowych (paleogen, neogen) i czwartorzędowych.   

Z okresu jury późnej (około 161,2 mln lat p.n.e.) pochodzą najstarsze osadami 

stwierdzone w okolicy Radomia osady, reprezentowane przez: wapienie, margle, 

wapienie dolomityczne, oolitowe i organodetrytyczne, zlepy muszlowe, iłowce 

i mułowce margliste oraz piaskowce wapniste.  

Z okresu kredy wczesnej (ok. 145,5 – 112 mln lat p.n.e.) w rejonie Radomia 

stwierdzono występowanie: piaskowców, mułowców, iłowców, margli i wapieni 

piaszczystych z powszechnie występującym glaukonitem i konkrecjami fosforytów. Na 

utworach tych zalega kompleks piasków, piasków glaukonitowofosforytowych, 

piaskowców i gez. Osady kredy późnej (ok. 99,6 – 70,6 mln lat p.n.e.) tworzą wapienie, 

margle, piaskowce i piaski glaukonitowofosforytowe oraz opoki i gezy.  

Na osadach jurajskich i kredowych zalegają utwory paleogeńsko-neogeńskie (ok. 

65,5 – 3,6 mln lat p.n.e.) tworzące nieciągłą pokrywę na analizowanym obszarze. 

Utwory te reprezentują: gezy, margle, wapienie i piaskowce glaukonitowe paleocenu 

oraz morska seria osadów eocenu, piaszczysto-ilasta oligocenu oraz piaszczysta i ilasta 

(z przerostami węgli brunatnych) seria osadów miocenu. Na tych utworach zalega 

warstwa iłów, mułków lub piasków kwarcowych i żwirów plioceńskich.  

Najmłodszymi osadami tworzącymi ciągłą pokrywę na omawianym obszarze są 

osady czwartorzędowe (plejstoceńskie ok. 2,6 mln – 126 tyś lat p.n.e. i holoceńskie - 

11,7 tyś lat p.n.e. - obecnie). Osady te osiągają miąższość kilkudziesięciu metrów. 

W plejstocenie tworzyły się gliny zwietrzelinowe i rumosze, które zachowały się 

w obrębie kopalnych spłaszczeń morfologicznych oraz piaski i żwiry stożków 

napływowych (miąższość 1-8 m). Postępujące po sobie glacjały zlodowacenia 
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krakowskiego pozostawiły na omawianym obszarze żwiry i piaski lodowcowe oraz gliny 

zwałowe i piaski i żwiry wodnolodowcowe (miąższość poszczególnych osadów 6 20 m). 

Osady zlodowaceń środkowopolskich na powierzchni badanego obszaru 

reprezentowane są przez piaski i mułki zastoiskowe z wkładkami iłów warwowych oraz 

gliny piaszczysto-żwirowe, deluwialne, piaski pyłowe. Na omawianym obszarze 

najczęściej występują gliny zwałowe z piaskami i żwirami wodnolodowcowymi oraz 

żwirami z głazami moren czołowych (miąższość osadów może wynosić do 38 m). 

Podczas interglacjału eemskiego osady zlodowaceń środkowopolskich uległy silnej 

denudacji – z okresu tego w dolinach rzek Radomki i Mlecznej zachowały się piaski 

fluwialne (miąższości do 11 m).  

 

 
Ryc. 9. Polska – jednostki tektoniczne (za: http://www.wiking.edu.pl). 

 

Pomimo, że obszar Radomia nie został objęty zlodowaceniem północnopolskim 

(Nizina Wielkopolska, Pojezierze Mazurskie) to na obszar obecnego miasta Radom 

zostały naniesione osady pochodzenia glacjalnego: mułki, piaski pyłowate na glinach 

zwałowych lub na osadach wodnolodowcowych oraz piaski i piaski ze żwirem. Utwory 

te powszechne są w zboczach doliny Radomki, Mlecznej i Pacynki.  
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Z okresu holocenu na omawianym obszarze występują osady akumulacji 

rzecznej: piaski rzeczne den dolinnych, namuły zagłębień bezodpływowych, piaski  

i piaski ze żwirami tarasów nadzalewowych; a także torfy niskie (pozostałości torfowisk 

niskich najliczniej występują w dolinie rz. Mlecznej, a także Pacynki i Radomki)  

i namuły torfiaste występujące w obrębie płaskich, zabagnionych teras zalewowych.  

W obrębie płaskiego dna doliny rzeki Mlecznej utworzyły się stożki napływowe. 

 

 

7.2. Geomorfologia 
(SG, MK) 

 

Obszar objęty opracowaniem stanowi dolina rzeki Mlecznej o płaskim dnie 

i zmiennej szerokości, zależnej w głównej mierze od odległości terenów zabudowanych 

od koryta rzeki. Rzeka Mleczna stanowi oś obszaru o przebiegu południkowym. Koryto 

rzeki jest uregulowane na całej swojej długości, przy czym odcinek środkowy (obszar 4) 

wyróżnia się najbardziej naturalnym charakterem, na co ma wpływ brak konserwacji 

brzegów od wielu lat. Na większości odcinków koryto ma prostolinijny przebieg 

z pojedynczymi, łagodnymi zakrętami (obszar 1, 2, 3 i 5), natomiast na dwóch odcinkach 

(obszar 4 i 6) rzeka silnie meandruje, tworząc  

w miejscach nieumocnionych oberwanki (erozja boczna) oraz usypiska piasku i mułu 

przy jednoczesnym wymywaniu tzw. głęboczek (erozja denna). Odcinek od ulicy 

Aleksandrowicza do ul. Mieszka I został w 2012 r. umocniony, a brzegi zewnętrzne na 

łukach rzeki umocniono faszyną i narzutem kamiennym. 

Dolina rzeki Mlecznej oraz doliny jej dopływów stanowią erozyjne wcięcia 

rozdzielające wysoczyznę morenową Równiny Radomskiej na pomniejsze wysoczyzny 

morenowe (Ryc. 10), osiągające wysokość rzędu 130 – 216 m n.p.m. (np. Wysoczyzna 

Potkanowa – 204 m n.p.m., Wysoczyzna Śródmieścia – 173 m n.p.m., Wysoczyzna Glinic – 

187 m n.p.m.). Stoki wysoczyzn łagodnie opadają w kierunku dolin cieków, a ich 

nachylenie nie przekracza zazwyczaj 5-10%. Deniwelacje terenu pomiędzy dnem 

doliny, a najwyższym punktem łagodnie wznoszących się wysoczyzn sięgają kilku – 

kilkudziesięciu metrów. Różnice poziomów zauważalne są lepiej w obszarach: 7, gdzie 

wąska (przeciętnie 270 m szerokości) dolina rz. Mlecznej (Potok Południowy) wcięta 

jest pomiędzy Wysoczyznę Młodzianów i Wysoczyznę Potkanów –północny stok doliny 
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wznosi się łagodnie na kilka metrów (8-9 m) ponad jej dno; 1 – gdzie szeroka dolina 

rzeki Mlecznej (przeciętnie 600 m szerokości) wznosi się łagodnie północno-zachodnią 

skarpą ku wysoczyźnie Zamłynie (do wysokości około 

6 m ponad dnem doliny), a południowo-wschodnią skarpą ku Wysoczyźnie Stare Miasto 

(do wysokości około 10 m ponad dnem doliny); 4 – gdzie wąska, lewobrzeżna terasa 

doliny rz. Mlecznej (przeciętnie 280 m. szerokości) wznosi się łagodnie ku zalesionej 

Wysoczyźnie Kaptur (4-6 m ponad dnem doliny). Kilkumetrowe (5 m) deniwelacje 

występują także w północnej części obszaru, gdzie na prawym brzegu rz. Mlecznej 

uformowany jest piaszczysty, wypłaszczony wał wydmowy porośnięty suchym borem 

sosnowym. 

 Istotnym elementem morfologii omawianego obszaru jest występowanie 

obszarów podmokłych, będących pozostałością występujących dawniej w tym obszarze 

obszarów bagiennych. Obszary te występują na dolnej, zalewowej tarasie doliny, której 

podłoże ma charakter hydrogeniczny, np. w obszarze 1, gdzie podłoże stanowią 

zmurszałe torfy niskie szuwarowe oraz w obszarze 4, gdzie podłoże stanowią torfy 

niskie turzycowe. Obszary podmokłe w formie okresowych oczek wodnych i rozlewisk 

zajmują obniżenia terenu i doły, mogące być pozostałością wydobycia torfu i osadów 

rzecznych, jak i pozostałościami po dawnych starorzeczach, wypłyconych wskutek 

procesów akumulacyjnych. Obecnie, z uwagi na uregulowany charakter koryta rzeki, 

płynącej odcinkami wśród wysokich, sztucznych brzegów, procesy erozji i akumulacji nie 

zachodzą w istotny sposób na omawianym obszarze. W dolinie rzeki Mlecznej spotyka 

się fragmenty wykształconej terasy akumulacyjnej, która na omawianym obszarze 

uwidacznia się w centralnej części łąk w obszarze 4, gdzie występuje wypłaszczona 

kopuła piasków rzecznych. W miejscu tym występuje także rozległe zagłębienie terenu, 

o przebiegu równoległym do koryta rzeki, co sugeruje obecność w tym miejscu 

dawnego starorzecza. 

Na omawianym obszarze brak jest spektakularnych bądź charakterystycznych 

elementów ukształtowania terenu, takich jak formy polodowcowe, na co wpływ miały 

procesy denudacyjne, które ukształtowały czwartorzędową pokrywę Równiny 

Radomskiej. Jakkolwiek w dolinie rz. Mlecznej spotyka się eoliczne formy postglacjalne – 

wydmy paraboliczne i wały wydmowe.  

Nie stwierdzono w omawianym obszarze także występowania pojedynczych 

głazów narzutowych (eratyków) ani ich grup (głazowisk), które ze względu na rozmiary 

warte by były odnotowania. 
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Ryc.10. Opis orograficzny obszaru Radomia. Widoczny układ dolin rzecznych i wysoczyzn. (za: 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radom”, 2011). 

 

 

 

 

 



 

162 | Strona  

 

 

7.3. Hydrologia 
(SG, MK) 

 

Wody podziemne 

Zgodnie z podziałem regionalnym wód podziemnych w Polsce obszar miasta 

Radomia znajduje się w północno-zachodzniej części regionu IX lubelsko-podlaskiego 

(Paczyński, red., 1993, 1995). Na obszarze badanego terenu występują poziomy 

wodonośne: czwartorzędowy, paleogeńsko-neogeński oraz górnokredowy (Buczkowski, 

1998; Prażak, 2007).  

Teren objęty analizą zlokalizowany jest na obszarze dwóch Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP): nr 405 (Niecka Radomska) – w całości oraz nr 

412 (Goszczewice) – w jej południowo-zachodnim fragmencie. GZWP nr 405 budują 

skały węglanowe górnej kredy o typie szczelinowo-porowym, a GZWP nr 412 tworzą 

jurajskie skały szczelinowo-krasowe (Kleczkowski, red., 1990; Skrzypczyk, 2008). 

 

Czwartorzędowy poziom wodonośny  

Poziom czwartorzędowy budują zawodnione piaski i żwiry dolin rzecznych, dolin 

kopalnych oraz pokryw fluwioglacjalnych. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 

10 do 50 m. Przewodność omawianego poziomu jest zmienna od 5 do 800 m2/24h. 

Zwierciadło wody występuje na głębokości od 1 do 5 m poniżej powierzchni terenu 

i znajduje się w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym z ciekami powierzchniowymi. 

Wody poziomu czwartorzędowego zasilane są przez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych lub z przesączania wód przez warstwy słaboprzepuszczalne, 

wykształcone w postaci glin i pyłów. Omawiany poziom wykazują łączność hydrauliczną 

z poziomami paleogeńsko-neogeńskim i górnokredowym. Znaczenie użytkowe 

czwartorzędowego poziomu wodnośnego na omawianym obszarze jest podrzędne, 

jednakże jest lokalnie eksploatowane przez indywidualnych użytkowników. 

Jakość wód podziemnych w utworach czwartorzędu charakteryzują się średnią 

jakością – klasa IIb (wg klasyfikacji dla MhP 1:50 000). W wodach tych często występują 

podwyższone zawartości żelaza i manganu, ich twardość ogólna zawiera się 

w granicach 3,0–7,6 mval/dm3, a odczyn pH 7,0–7,8 (Buczkowski, 1998; Chowaniec i in., 

2006). 
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Paleogeńsko-neogeński poziom wodonośny 

Poziom paleogeńsko-neogeński związany jest z występowaniem utworów łatwo 

przepuszczalnych, takich jak drobnoziarniste i pylaste piaskami oligocenu i miocenu 

występujące w obniżeniach podłoża mezozoicznego. Omawiany poziom często 

występuje w więzi hydraulicznej z poziomami czwartorzędowym i górnokredowym. 

Paleogeńsko-neogeński poziom wodonośny nie ma większego znaczenia użytkowego. 

Woda w utworach paleogeńsko-neogńskich jest na ogół dobra i średnia (klasa 

jakości IIa i IIb; Buczkowski, 1998). Przeważnie są to wody o twardości ogólnej 4,0–6,0 

mval/dm3, wykazujące odczyn słabo zasadowy – pH 7,0–7,5. 

 

Górnokredowy poziom wodonośny 

Poziom górnokredowy ma charakter szczelinowy i szczelinowo-krasowy. 

Zbudowany jest z margli, wapieni, opok, i piaskowców. Największe zawodnienie 

występuje w strefie do głębokości 150 m. Przewodność utworów wodonośnych waha 

się od 100 do ponad 1500m2/24h, wydajność potencjalna studni oscyluje się od 30 do 

120 m3/h. Zwierciadło wody występuje przeważnie pod napięciem warstwy 

stanowiącej gliny, iły i mułki, na głębokości od 15 do 50 m. Omawiany poziom zasilany 

jest bezpośrednio z osadów czwartorzędowych i paleogeńsko-neogeńskich.  

Poziom górnokredowy na obszarze Radomia stanowi podstawowe źródło 

zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców oraz zakładów przemysłowych (PIG 1998). 

Jakość wód podziemnych w utworach kredy górnej w granicach obszaru opracowania 

jest dobra. Są to głównie wody klasy IIb nadające się do celów konsumpcyjnych po 

prostym uzdatnieniu, lokalnie występują wody klasy IIa (Buczkowski, 1998). Należą one 

do średnio twardych i twardych (4–8 mval/dm3) o odczynie słabo zasadowym (pH 7–8). 

Wymagają jednak uzdatniania z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych wartości 

żelaza i manganu (Jurczak-Drabek 2004). Lokalnie woda nie wymaga uzdatniania. 

 

Zagrożenia wód podziemnych  

Stopień zagrożenia wód podziemnych na terenie Radomia głownie uzależniony 

jest od nagromadzenia potencjalnych ognisk zanieczyszczeń, a także od obecności 

w profilu litologicznym warstw słaboprzepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Obszar 

ten charakteryzuje się dość słabym stopniem izolacji użytkowych poziomów 

wodonośnych. Warstwy izolujące stanowią słaboprzepuszczalne gliny. Niski i średni 

stopień zagrożenia stwierdzono na obszarach, gdzie nie występują potencjalne ogniska 
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zanieczyszczeń, natomiast w miejscach ich nagromadzenia wzrasta on nawet do bardzo 

wysokiego. Zmiany w stosunkach wodnych zbiornika kredowego, wywołane 

eksploatacją, spowodowały zmniejszenie naturalnej odporności zbiornika na 

zanieczyszczenia i wzrost zagrożenia stanu jakości jego wód. W strefie oddziaływania 

ujęć znajduje się Radom i tereny przylegające o nie w pełni uporządkowanej 

gospodarce wodno-ściekowej (Buczkowski, 1998; Chowaniec i in., 2006). 

Najbardziej zagrożone są płytkie wody w utworach czwartorzędowych 

ujmowane studniami kopanymi. Pod wpływem działalności antropogenicznej skład 

hydrochemiczny wód w utworach czwartorzędowych uległ zmianie wskutek wzrostu 

zawartości związków azotu. Wody poziomu czwartorzędowego nie spełniają wymogów 

dla wód wykorzystywanych do celów komunalnych ze względu na wysokie zawartości: 

azotu azotanowego, azotu amonowego, siarczanów, siarczków, żelaza, manganu, 

chromu, rtęci, niklu, kadmu, ołowiu, formaldehydu, detergentów i fenoli. Wpływ czynnika 

antropogenicznego daje się również zauważyć w odniesieniu do niektórych rejonów 

poziomu górnokredowego (Buczkowski, 1998). 

Eksploatacja zasobów wód podziemnych doprowadziła do znaczących zmian 

w hydrografii i stosunkach wodnych na terenie Radomia. Nadmierna eksploatacja wód 

podziemnych przyczyniła się do powstania leja depresyjnego. Powstały lej depresyjny 

(maksymalny rozwój odnotowano w 1991) spowodował zmianę reżimu 

hydrogeologicznego i hydrologicznego cieków, wysychanie bagien, przedostawanie się 

zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz trwałe zmiany ekosystemu. Podjęcie 

zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie poboru wody, zarówno przez 

sektor komunalny, jak i przemysł, spowodowało zahamowanie pogłębiania się leja 

depresyjnego. Obecnie na analizowanym terenie sytuacja hydrologiczna powoli się 

normuje. 

 

Wody powierzchniowe 

Pod względem hydrograficznym obszar Radomia należy do dorzecza środkowej 

Wisły i jej lewobrzeżnego dopływu – Radomki. Przez Radom przepływa rzeka Mleczna, 

będąca prawobrzeżnym dopływem Radomki oraz rzeka Kosówka, będąca lewobrzeżnym 

dopływem rzeki Mlecznej (lub stanowi jej lewobrzeżny odcinek). Sieć hydrograficzną 

oprócz obu rzek tworzą pomniejsze cieki, często okresowe (Potok Północny, Strumień 

Halinowski) oraz rowy melioracyjne. Obecnie trudno jest wskazać właściwe 
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nazewnictwo dla cieków wodnych w Radomiu. Niektóre źródła podają, że przez Radom 

przepływa rzeka Mleczna, a jej prawobrzeżnymi dopływami są: Potok Południowy 

(uchodzi do Mlecznej pomiędzy osiedlami Żakowice i Borki) oraz Potok Północny 

(uchodzi do Mlecznej na wysokości ul. Rodziny Winczewskich), zaś lewobrzeżnym 

dopływem jest Strumień Halinowski (uchodzi do Mlecznej w pobliżu ul. Maratońskiej). 

Z kolei inne źródła wskazują, że Potok Południowy stanowi wschodni odcinek Mlecznej, 

natomiast łączący się z nim od zachodu ciek to rzeka Kosówka. Nazewnictwo to wydaje 

się być poprawne, z uwagi na ochronę doliny rz. Kosówki  

w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”. Na północ od miejsca,  

w którym łączy się rzeka Mleczna z Kosówką funkcjonuje zbiornik zaporowy „Borki” 

(nazywany także „Jeziorem Radomskim”). Zbiornik ten, położony poza obszarem 

objętym niniejszym opracowaniem, jest zarazem największym zbiornikiem wód 

powierzchniowych w Radomiu. W dolinie Kosówki występują ponadto liczne stawy 

(stąd w 2011 r. zostało stwierdzonych tutaj aż 11 gatunków płazów), natomiast 

w dolinie rz. Mlecznej na omawianym obszarze brak jest większych zbiorników 

wodnych.  

Największy staw na omawianym obszarze wybudowany został w parku miejskim 

„Stary Ogród”. Mniejsze stawy znajdują się przy ul. Jana Pentza (na działce ewidencyjnej 

nr 140) oraz przy ul. Maratońskiej (dz. ew. nr 27/5) – stawy te znajdują się na 

ogrodzonych, prywatnych posesjach. Ponadto w dolinie rzeki Mlecznej występują 

okresowe oczka wodne i rozlewiska – w obszarach 1, 3, 4 i 7. 

 

Rzeka Mleczna 

Rzeka Mleczna ma całkowitą długość 28,7 km i powierzchnię zlewni 348,5 km2. 

Mleczna jako ciek stały bierze początek pod Malczewem. Natomiast na obszarze 

piasków i glin zwałowych, leżących na podłożu piasków kwarcowych, pod Makowem 

Nowym rzeka Mleczna bierze swój początek jako ciek zanikający. W środkowym odcinku 

rzeka przepływa przez Radom. Długość rzeki Mlecznej w granicach obszaru objętego 

opracowaniem wynosi około 8,3 km. Rzeka Mleczna charakteryzuje się wezbraniami 

typu roztopowego (obserwowanymi na przełomie lutego / marca) oraz wezbraniami 

letnimi (obserwowanymi na przełomie lipca / sierpnia). Niżówki występują w czerwcu, 

na początku lipca i jesieni.  
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Jak już wspomniano Potok Południowy stanowi ciek źródliskowy rzeki Mlecznej 

i traktowany jest, jako rzeka Mleczna. Potok ten jest ciekiem okresowym, w którym 

woda płynie wiosną po roztopach oraz w okresie większych opadów deszczu. Ciekiem 

zasilającym rzekę Mleczną jest natomiast jej lewobrzeżny dopływ – rzeka Kosówka. 

Dolina rzeki Mlecznej znajduje się w strefie zagrożenia wodami powodziowymi o 

prawdopodobieństwie 1%, co oznacza, że przepływ maksymalny w jej korycie może 

wystąpić raz na 100 lat. 

Rzeka Mleczna jest płytkim ciekiem, o przeciętnej szerokości koryta 2 – 2,5 m. 

Podczas inwentaryzacji fauny wodnej przemierzano niektóre odcinki cieku brodząc 

w korycie i tylko miejscami, na zakolach i za przeszkodami (faszynowe progi wodne) 

natrafiano na wymyte dziury i miejsca głębsze (głębokość do 70 cm), przy czym 

przeciętna jej głębokość wynosiła około 30-40 cm. Koryto rzeki na całej jej długości 

(w omawianym obszarze) jest uregulowane, przy czym zauważa się różny stopień 

utrzymania brzegów.  

Na odcinku pomiędzy ul. Maratońską, a ul. Gen. L. Okulickiego skarpy obu 

brzegów rzeki są niskie i porośnięte są roślinnością trawiastą i wyższymi bylinami 

(z pojedynczymi krzewami), a miejscami tylko występuje umocnienie skarp brzegów 

faszyną. Miejscami także widoczne są wykonane w latach ubiegłych faszynowe 

umocnienia brzegów, a w kilku miejscach występują w korycie faszynowe, niskie progi 

wodne. Z uwagi, że faszynowe umocnienia są obecnie słabo widoczne, a brzegi porasta 

roślinność, koryto rzeki Mlecznej na tym odcinku, mimo prostego, uregulowanego 

przebiegu, wygląda bardzo naturalnie. Woda na tym odcinku jest nieprzejrzysta, barwy 

szarej – mimo niewielkiej głębokości nie widać dna, jedynie w miejscach odsypania 

piasku lub płytszych miejscach o kamienistym dnie. Dno jest piaszczyste, rzadziej 

z drobnym żwirkiem i kamykami, czasem, zwłaszcza w miejscach wymycia piachu 

nagromadzony jest osad denny w postaci mułu. Miejscami występują większe kamienie, 

którymi najprawdopodobniej w przeszłości umacniano brzegi. Idąc od ulicy Maratońskiej 

do Mlecznej uchodzi lewobrzeżny Potok Halinowski, w postaci rowu oraz prawobrzeżny 

rów. Idąc od ulicy Okulickiego do rzeki dochodzą odpływy kanalizacji deszczowej 

(możliwe, że także sanitarnej) z zabudowań położonych na prawym brzegu. 

Na odcinku od ul. Gen. L. Okulickiego oraz w parku miejskim „Stary Ogród” rzeka 

Mleczna w większości płynie wybetonowanym, kamiennym korytem o wysokich 

brzegach. Do rzeki uchodzą tu liczne wyloty kanalizacji deszczowej (możliwe, że 
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połączonej z kanalizacją sanitarną). Woda jest mętna, szarego koloru i mimo niewielkiej 

głębokości cieku, dno jest niewidoczne.  

Odcinek rzeki pomiędzy ulicami S. Wernera, a S. Czarnieckiego wydaje się być 

najbardziej zanieczyszczonym. Woda jest tu bardzo mętna, szaro-brunatna. Do rzeki 

uchodzą kanały deszczowe, a możliwe, że także sanitarne, mimo, iż większość dzielnic 

Radomia w 100 % posiada kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki bytowe do 

oczyszczalni ścieków. Brzegi rzeki na tym odcinku umocnione były w latach ubiegłych 

faszyną, a miejscami narzutem kamiennym. Skarpy brzegów porośnięte są roślinnością 

trawiastą i bylinami, a w okolicach ul. Rybnej występują zadrzewienia o charakterze 

łęgu, co nadaje naturalności uregulowanemu korytu rzeki. Na zakolu, na północ od ul. 

Rybnej, znajduje się odsypana, pokaźna łacha piasku i mułu. 

Na odcinku od ul. S. Czarnieckiego do ul. Warszawskiej koryto rzeki przybiera 

najbardziej naturalny i dziki charakter. Rzeka wije się tu meandrami, a jej brzegi 

zarośnięte są wierzbowymi zadrzewieniami i zaroślami o charakterze łęgu (występują 

bzy czarne, czeremchy). Na zakolach tworzą się urwiska (oberwanki) wskutek erozji 

bocznej, natomiast przed i za zakolami występują odsypane łachy piasku i mułu. Woda 

staje się na tym odcinku bardziej klarowna i w wielu miejscach widoczne jest 

piaszczyste dno. Niestety na odcinku tym nagromadzonych jest wiele śmieci, 

naniesionych tu przez wodę podczas wezbrań oraz wyrzucanych przez mieszkańców 

(dzikie wysypiska). 

Na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Aleksandrowicza rzeka Mleczna płynie 

uregulowanym korytem, ujętym w wysokie skarpy brzegów. Na odcinku tym występuje 

kilka większych meandrów, a skarpy brzegów porośnięte są roślinnością trawiastą. 

Woda jest tu płytka i klarowna – na całej długości odcinka widoczne jest piaszczyste 

dno. 

Ostatni odcinek, pomiędzy ulicami Aleksandrowicza, a Mieszka I został w 2012 r. 

zmodernizowany, tj. wyprofilowano na nowo skarpy brzegów usuwając z nich 

roślinność, w tym wycinając wiele drzew (głównie topól kanadyjskich). Na odcinku tym 

rzeka silnie meandruje, tworząc liczne zakola, które zostały umocnione faszyną 

i narzutem kamiennym. Woda jest tu płytka i przejrzysta – na całej długości odcinka 

widać piaszczyste dno.  

Odcinek rzeki pomiędzy ul. Starokrakowską i Wierzbicką (tzw. Potok Południowy) 

stanowi okresowy ciek, występujący w miesiącach wiosennych i po większych opadach. 

Ciek ten ma szerokość kilkudziesięciu cm i częściowo płynie w uregulowanym, 
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betonowym korytku („korytko krakowskie”), a częściowo w uregulowanym rowie 

o niskich brzegach porośniętych roślinnością trawiastą. Wzdłuż brzegów występują 

zadrzewienia wierzbowe i topolowe, w tym grupa 10 wierzb białych predysponowana 

do ochrony pomnikowej.  

 

Stawy, oczka wodne i rozlewiska 

Największym zbiornikiem wodnym w omawianym obszarze jest staw w parku 

miejskim „Stary Ogród” o powierzchni około 0,33 ha. Pośrodku stawu znajduje się 

wyspa o powierzchni ok. 2,5 arów. Staw ma odkryte lustro wody, a roślinność wodna w 

postaci wąskiego pasa szuwaru występuje wokół wyspy i na niewielkich odcinkach linii 

brzegowej. Staw ten jest zarybiony i stanowi miejsce uprawiania wędkarstwa 

rekreacyjnego. 

Mniejsze stawy znajdują się na działkach prywatnych (na zamkniętych 

posesjach) w obszarach 6 i 1. Staw na działce ew. nr 140 zajmuje powierzchnię około 

18 arów, staw na działce ew. nr 128 zajmuje powierzchnię około 3,5 ara, a staw na 

działce ew. nr 27/5 zajmuje powierzchnię około 7 arów.  

W obszarze 7 znajduje się okresowy, płytki staw zarośnięty szuwarem pałki 

wąskolistnej. Woda w stawie utrzymuje się w miesiącach wiosennych i wczesnym 

latem. Staw ten stanowi miejsce rozrodu płazów. 

W obszarze 1 występują okresowe rozlewiska wśród rozległych trzcinowisk  

i łozowisk. W miejscach tych występują zagłębienia terenu o głębokości kilkudziesięciu 

centymetrów, w których woda utrzymuje się cały rok. W okresie wiosennym i po silnych 

opadach tworzą się głębsze rozlewiska, stanowiące wiosną miejsce lęgowe ptaków 

wodnych (kokoszki, krzyżówki). Rozlewiska tylko fragmentami tworzą lustro otwarte, 

natomiast w większości występują tu trzcinowiska oraz zarośla wierzbowe. 

W obszarze 3 występuje okresowe oczko wodne. Oczko zarośnięte jest glonami 

oraz szuwarem trzcinowym. Fragment oczka występuje pośród roślinności łąkowej, przy 

czym większa jego część skryta jest wśród zakrzewień bzu czarnego i klonu 

jesionolistnego. 

W obszarze 4 występują 3 okresowe oczka wodne, z roślinnością błotną (m. in. 

żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica). Oczka te występują pośród 

zagłębień terenowych, na glebach hydrogenicznych silnie uwilgotnionych. W okresie 
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wiosennym i wczesnym latem w oczkach utrzymuje się woda, zapewniająca miejsce 

rozrodu płazów. 

W obszarze 5 stwierdzono obecność dwóch zanikających oczek, o charakterze 

niewielkich dołków z wodą.  

 

 
Fot. 122. Uregulowane w 2012 r. koryto Mlecznej. Wyprofilowane brzegi umocnione faszyną i 
narzutem kamiennym (meandry). Obszar 6. (MK) 
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Fot. 123. Uregulowane w 2012 r. koryto rz. Mlecznej. Obszar 6. (MK) 

 
Fot. 124. Koryto rz. Mlecznej w obszarze 1. Widoczny wlot kanalizacji. (MK) 
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Fot. 125. Miejscami koryto rz. Mlecznej przyjmuje naturalny charakter. Obszar 1. (MK) 

 
Fot. 126. Rzeka Mleczna w południowej części „Starego Ogrody” płynie w betonowym korycie. 
Widoczne ujście kanalizacji i mętna woda. (MK) 
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Fot. 127. Tuż przed parkiem „Stary Ogród” koryto rz. Mlecznej ujęte jest w głęboki kanał. (MK) 

 
Fot. 128. Rzeka Mleczna na wielu odcinkach jest zaśmiecona. Obszar 3. (MK) 
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Fot. 129. Zanieczyszczenia płynące z ujścia kanalizacji w dużej mierze wpływają na brak życia w 
wodach rzeki Mlecznej. (MK) 

 
Fot. 130. Oberwana skarpa brzegu na zakolu rz. Mlecznej. Odcinek 4. (MK) 
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Fot. 131. Rozlewiska w obszarze 1. Późnym latem oczka wysychają. (MK) 

 
Fot. 132. Płytkie rozlewiska w obszarze 1 z otwartym lustrem wody i szuwarem trzcinowym. 
(MK) 
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Fot. 133. To samo rozlewisko z drugiej strony trzcinowiska. Późnym latem oczka wysychają. 
(MK) 

 
Fot. 134. Cenne przyrodniczo rozlewiska w obszarze 1. Zarośla wierzbowe rosną prosto z wody 
utrzymującej się tutaj praktycznie cały rok. (MK) 
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Fot. 135. To samo rozlewisko późnym latem. Poziom wody cn. 0,5 m niższy. (MK) 

 
Fot. 136. Oczko wodne w obszarze 3. (MK) 
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Fot. 137. To samo oczko w części z krzewami wierzby, bzu czarnego i klonu jesionolistnego. (MK) 

 
Fot. 138. Okresowe oczko w obszarze 4 na podłożu torfu niskiego z rudą łąkową. (MK) 
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Fot. 139. Okresowe oczka wodne na łąkach obszaru 4. Miejsce rozmnażania żab brunatnych. 
(MK) 

 
Fot. 140 Okresowe oczka wodne na łąkach obszaru 4. Miejsce rozmnażania żab brunatnych. (MK) 
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Fot. 141. Okresowe oczko wodne wśród zarośli wierzbowych. Obszar 4. (MK) 

 

Fot. 142. Staw na działce 27/5. Obszar 1. (MK) 
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Fot. 143. Okresowe oczko wodne, stanowiące miejsce rozrodu płazów. Obszar 7. (MK) 

 
 

7.4. Gleby 
 

Gleba, Jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej, 

powstałym ze zwietrzeliny skalnej w wyniku oddziaływania na nią zmieniających się 

w czasie zespołów organizmów żywych i czynników klimatycznych w określonych 

warunkach rzeźby terenu. Na obszarach zasiedlonych przez człowieka ważnym 

czynnikiem modyfikującym kształtowanie się gleb był i jest wpływ działalności ludzkiej: 

pasterskiej, rolniczej, urbanizacyjnej przemysłowej i innej. Gleba jest ożywionym 

tworem przyrody, która ma zdolność produkcji biomasy i w którym zachodzą ciągłe 

procesy rozkładu i syntezy zarówno związków mineralnych, jak i organicznych oraz ich 

przemieszczanie i akumulacja. Gleba jest integralnym składnikiem wszystkich 

ekosystemów lądowych, podlegających stałej ewolucji. W procesie rozwoju następuje 

zróżnicowanie gleby na określone poziomy genetyczne. Rodzaj, układ i właściwości 

poziomów genetycznych są wynikiem minionych i współczesnych procesów 

glebotwórczych przebiegających w określonych warunkach środowiska geograficznego. 

Zespół poziomów genetycznych tworzy daną glebę. Morfologia i właściwości poziomów 
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genetycznych stanowią jedno z podstawowych kryteriów podziału gleb. Do najbardziej 

charakterystycznych czynników odróżniających glebę od jałowej zwietrzeliny, należą 

poziomy próchniczne, wzbogacone dzięki procesom biologicznym m. in. w związki węgla 

i azotu. Gleba, jako utwór powstający w powierzchniowej warstwie zwietrzeliny skalnej 

pod wpływem czynników glebotwórczych, posiada zdolności i warunki zaspokajania 

potrzeb życiowych roślin. Rodzaj składu granulometrycznego gleb wykazuje powiązanie 

z rodzajem podłoża skalnego, a jego zróżnicowanie w obrębie profilu glebowego jest 

uwarunkowane genezą pokrywy lub kierunkiem procesu glebotwórczego.  

Pod względem fizykochemicznym gleba stanowi polidyspersyjny (rozproszony) 

układ trzech faz: stałej, ciekłej i gazowej. Faza stała składa się z mniejszych i większych 

ziaren różnych minerałów i okruchów skalnych oraz próchnicy glebowej. Część stałą 

koloidów glebowych charakteryzuje zdolność sorpcji jonowymiennej i zdolność 

wpływania na buforowe właściwości gleby. Fazę ciekłą stanowi roztwór gleby, czyli 

woda glebowa z rozpuszczonymi w niej substancjami chemicznymi. Ilość i skład 

chemiczny roztworu glebowego oraz jego odczyn, wpływają na przebieg procesów 

glebowych i współdecydują o żyzności gleby. Faza gazowa, to powietrze glebowe, 

różniące się od atmosferycznego większą koncentracją CO2 oraz większą wilgotnością 

względną. Splot warunków wodnych, powietrznych (tlenowych) i termicznych w glebie, 

tworzy klimat glebowy. Decyduje on o wartości ekologicznej gleby, jako środowiska 

życia organizmów glebowych i systemów korzeniowych roślin. Od właściwości 

fizycznych i chemicznych gleby zależy rodzaj jej użytkowania. Błędy w uprawie gleby 

mogą powodować degradację gleby. W ostatnim okresie, pod wpływem zanieczyszczeń 

powietrza, mechaniczno-hydrologicznych przekształceń, gradacji szkodników i różnych 

chorób roślin, czy też wylesień, nastąpiło różnego rodzaju przekształcenie szaty 

glebowej. Często przekraczane są progi buforowości oraz ulega zakłóceniom naturalne, 

zrównoważone zaopatrzenie organizmów w składniki odżywcze i wodę z gleb, zmienia 

się ich produktywność. 

Na terenie objętym badaniami wyróżniono i opisano 10 podtypów glebowych. 

W strukturze powierzchni gleb całego badanego obszaru obserwuje się wyraźną 

dominację powierzchniową gleby mineralno murszowe (MRm – 158,91 ha – 42,72% 

pow. obszaru opracowania). Do częściej spotykanych należą także gleby 

industrioziemne i urbanoziemne o niewykształconym profilu (AUi – 69,74 ha – 18,75% 

pow. obszaru opracowania), oraz gleby bielicowe właściwe (Bw – pow. 63,97 ha – 
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17,20% pow. obszaru opracowania). Do rzadziej spotykanych podtypów glebowych 

należą: mady rzeczne właściwe (MDw) gleby rdzawe właściwe (RDw), arenosole 

właściwe (ARw), gleby rdzawe bielicowe (RDb), czarne ziemie murszaste (CZms), 

torfowo murszowe (Mt), murszaste (MRms).  

 

Tabela 10. Powierzchnia podtypów glebowych [ha]. 

L.p. Typ i podtyp gleby 
Pow. [ha] Udział [%] 

1. ARw – arenosole właściwe 14,64 3,94 

2. RDw – rdzawe właściwe 17,41 4,68 

3. RDb – rdzawe bielicowe 10,74 2,89 

4. CZms – czarne ziemie murszaste 4,93 1,33 

5. MDw – mady rzeczne właściwe 17,83 4,79 

6. Mt – torfowo murszowe 4,86 1,31 

7. MRm – mineralno murszowe 158,91 42,72 

8. MRm-p – mineralno murszowe 
porolne 1,23 0,33 

9. MRms - murszaste 2,48 0,66 

10. Bw – bielicowe właściwe 63,97 17,20 
11. Bw-p – bielicowe właściwe porolne 5,21 1,40 

12. AUi – industrio – urbanoziemne o 
niewykształocnym profilu 69,74 18,78 

Razem: 371,95  

 
 

1. ARw – arenosole właściwe 

Są to gleby słabo wykształcone. Wytworzone ze skał luźnych, niewęglanowych, 

głównie kwaśnych piasków. Typowa sekwencja poziomów genetycznych przedstawia 

się tu następująco: O–A –C. Poziom próchniczny A, o miąższości 10-30 cm nosi cechy 

poziomu diagnostycznego ochric. Bezpośrednio pod tym poziomem występuje 

niezmieniona skała macierzysta. Ektopróchnica (poziom gen. O) ma najczęściej 

właściwości moru suchego lub świeżego. Odczyn gleby jest kwaśny, a pojemność 

kompleksu sorpcyjnego oraz stopień jego wysycenia są bardzo niskie. Na terenie 

omawianego obszaru, arenosole właściwe występują w północnej części w obszarze nr 

6. Na północ od ulicy Juliana Aleksandrowicza Ogólna powierzchnia występowania 

arenosoli właściwych wynosi około 14,64 ha. 
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2. RDw – rdzawe właściwe 

 Ten podtyp gleb wytworzył się w środowisku peryglacjalnym w wyniku 

złożonych procesów kriolitopedogenezy. Podstawowym procesem glebotwórczym, 

który kształtował te gleby jest proces rdzawienia. Polega on na powstawaniu 

nieruchliwych kompleksów próchnicy z półtoratlenkami, które wraz z wolnymi tlenkami 

żelaza i glinu nie ulegają przemieszczeniu w głąb, lecz pozostają w miejscu i tworzą 

rdzawe otoczki na ziarnach pyłu oraz iłu. Cechą gleb rdzawych jest znaczne 

nagromadzenie niekrzemianowych form półtoratlenków i mała produkcja kwasów 

próchnicznych. W profilu gleby rdzawej właściwej wyróżnia się następujące poziomy 

genetyczne: O–ABv–Bv–BvC–C. Skały macierzyste reprezentują następujące utwory 

geologiczne: piaski zwałowych oraz wodnolodowcowych, czasami podesłanych gliną 

zwałową. Gleby rdzawe właściwe spotykane są w  obszarze nr.1 oraz na niewielkie 

powierzchni w obszarze nr 3 obecnie poddawanym silnej antropopresjii. Gleby rdzawe 

właściwe zajmują łączną powierzchnię 17,41 ha.  

 

3. RDb – rdzawe bielicowe 

Podtyp gleb rdzawych bielicowych wykształca się w warunkach 

wilgotnościowych umożliwiających wystąpienie bielicowania gleb rdzawych 

właściwych, czasami także gleb rdzawych brunatnych. Czynnikami sprzyjającymi dla 

przebiegu tego procesu są: wystawa północna na obszarach o urozmaiconej rzeźbie, 

obecność akwenów wodnych modyfikujących wilgotność powietrza oraz uboga szata 

roślinna (między innymi wprowadzanie monokultur iglastych na terenach leśnych). 

Typowy układ poziomów genetycznych gleby rdzawej bielicowej jest następujący: O–

AEes–BvBhfe–Bv–BvC–C. Poziomy diagnostyczne wykształcają się w postaci poziomów: 

sideric (Bv, BfeBv) i ochric (A, AEes), czasami może także dojść do powstania słabo 

wykształconego poziomu albic (Ees). Gleby rdzawe bielicowe tworzą się najczęściej 

z ubogich piasków różnej genezy (eolicznych - Qep, wydmowych - Qwp, 

wodnolodowcowych - Qfgp, zwałowych - Qp), całkowitych, lub podesłanych glinami 

zwałowymi. Spotyka się je nielicznie w południowej części opracowania w obszarach nr 

1, 4, i 7. Łącznie podtyp ten zajmuje powierzchnię 10,74 ha.  

4. CZms Czarne ziemie Murszaste  

Czarne ziemie powstają na utworach mineralnych zasobnych w materię 

organiczną oraz węglan wapnia, lub będących pod wpływem wód 
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gruntowych zasobnych w kationy wapnia. Występują na obszarach płaskich obniżeń, 

obszarach pojeziernych, starych aluwiach, obrzeżeniach  torfowisk i deluwiach. Ich 

powstanie jest generalnie uwarunkowane długotrwałym oddziaływaniem wysokiego 

zwierciadła wód gruntowych, ale kształtują się również na bardzo ciężkich 

glinach i iłach w warunkach utrudnionego przesiąkania wód opadowych. 

Występują one wyłącznie w północnej części analizowanego terenu 

tj. w obszarze nr 6.  

Powierzchnia ogólna czarnych ziemi jest niewielka i wynosi 4,96 ha.  

 

5. MDw – mady rzeczne właściwe 

powstałe w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody 

i akumulowanego w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest 

obecność w profilu naprzemianległych warstw o różnym składzie granulometrycznym. 

Poszczególne warstwy mogą cechować się skrajnie różnym składem 

granulometrycznym lub zbliżonym. Wylewy wód rzecznych powodują ciągłe 

nagromadzanie się materiału na powierzchni gleby. Jeśli z różnych przyczyn ten proces 

jest zahamowany (np. wskutek wybudowania obwałowań rzek), mogą wyraźnie zacząć 

rozwijać się inne procesy glebotwórcze 

Gleby te występują w części Północnej tj. w obszarze nr 6. Mady rzeczne zajmują 

powierzchnię 17,83ha. 

 

6. Mt – torfowo murszowe 

Powstają z odwodnionych torfów i istnieją dopóty, dopóki warstwa torfu na 

skutek mineralizacji nie spłyci się do 30 cm. Przechodzą one wtedy w gleby mineralno-

murszowe. Podstawą wydzielenia tego podtypu jest obecność pod murszem warstwy 

torfu. Podtyp ten spotyka się bardzo rzadko w lokalnych obniżeniach terenu, gdzie 

gleby te powstały z murszejących torfów i występują w obszarze nr 1 i nr 6. Gleby 

torfowo murszowe zajmują powierzchnię ogólną 4,86 ha. 

 

7. MRm – mineralno-murszowe 

Powstają najczęściej na obrzeżach torfowisk w wyniku zmurszenia płytkich 

torfów niskich zalegających na mineralnym, nasyconym wodą podłożu lub też z gleb 

torfowo-, torfiasto- i mułowo-glejowych, na skutek odwodnienia warstwy stropowej 
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gleby. Ogólna budowa profilu AOM-D, może wykazywać wiele modyfikacji, w zależności 

od rodzaju gleby pierwotnej, przy czym miąższość warstwy organicznej AOM nie 

przekracza 30 cm. Właściwości tych gleb zależą przeważnie od utworu macierzystego, 

jakości mineralnego podłoża oraz dynamiki wahań wód gruntowych. Występują 

zwłaszcza w wąskich dolinach cieków wodnych, a nieco rzadziej w lokalnych 

zagłębieniach terenu. Gleby mineralno-murszowe tworzą większe, zwarte powierzchnie 

na terenie omawianego obszaru. Występują one głównie w części bliższej rzece w 

zagłębieniach terenu oraz w dolinkach cieków, które są dopływami Mlecznej. Gleby 

mineralno murszowe zajmują łączną powierzchnię 158,91ha. 

 

8. MRms – murszaste 

Gleby murszaste są dalszym etapem rozwoju gleb murszowatych w fazie decesji. 

W wyniku mineralizacji ilość materii organicznej zmniejsza się do 3-10%, zachowuje 

jednak cechy murszu. Budowa profilu glebowego A(M)-AC-C wskazuje na zmniejszającą 

się rolę murszowej materii organicznej w jego budowie, która zachowuje cechy murszu, 

ale nie tworzy kompleksowych połączeń z mineralnymi składnikami gleby. Poziom 

przejściowy AC zawiera niewielki procent zhumifikowanej materii organicznej 

i stopniowo przechodzi w skałę macierzystą barwy szaro-sinej, która w znacznym 

stopniu decyduje o właściwościach gleby. Omawiany podtyp gleby ciągnie się wąskim 

pasem w południowo części obszaru nr 4 tj. dzielnicy Koniówki. Powierzchnia gleb 

murszastych wynosi 2,48 ha. 

 

9. Bw – bielicowe właściwe  

Gleby bielicowe właściwe  to ubogie gleby z klasy gleb bielicoziemnych, 

wytworzone na piaskach, zawierające w profilu poziomy diagnostyczne albic i spodic, o 

budowie profilu Ol-Of-Oh-AEes-Bh-Bfe-C. Charakteryzują się bardzo kwaśnym 

odczynem oraz małą zawartością próchnicy. Posiadają bardzo mało wilgoci 

Charakterystyczną cechą gleb bielicowych jest białawy górny poziom gleby ubogi 

w próchnicę, zwany poziomem wymywania. Powstał on na skutek wypłukiwania 

i rozpuszczania substancji glebowych przez kwasy humusowe. Gleby te występują na 

piaszczystych wywyższeniach przeważnie w północnej części opracowanie 

tj. w obszarach nr: 3, 4, 5i 6.  Powierzchnia gleb bielicowych wynosi 63,97ha 
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10. AUi – industrioziemne i urbanoziemne o niewykształconym profilu 

Gleby te powstają współcześnie i nie wykazują morfologicznie wykształconych 

poziomów genetycznych. Tworzą się one z materiału mineralnego i organicznego 

nasypów, skarp, wyrobisk i zwałowisk, często zawierających materiały, przedmioty 

i substancje wytworzone przez człowieka. Do tego podtypu zaliczamy również gleby 

głęboko przekopane i przemieszane. Charakterystyczną cechą krajobrazu tych gleb jest 

nienaturalny – antropogenicznej genezy – relief powierzchni ziemi. Profil tych gleb ma 

prostą budowę i jest zazwyczaj litologicznie nieciągły: Ain Can-Can-IICan. Gleby te 

występują na terenach przekształconych przez działalność człowieka, w większym 

udziale w południowej części omawianego terenu tj. obszarze nr 1 i 2 oraz w części 

zabudowanej obszarów nr 5 i nr 6. Powierzchnia gleb industrioziemnych 

i urbanoziemnych o niewykształconym profilu wynosi 69,74ha. 

 

 
Fot. 144. Profil glebowy – arenosole właściwe.  

 

 

7.5. Surowce mineralne 
 

W omawianym obszarze brak jest udokumentowanych złóż kopalin. 
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7.6. Wartościowe obiekty kulturowe 
(SG, MM) 

 

Wśród obiektów kulturowych występujacych na omawianym obszarze należy 

wyróżnić: 

1) źródła archeologiczne – materialne pozostałości pierwotnego osadnictwa 

i działalności człowieka (źródła nieruchome – grodziska, cmentarzyska, 

kurhany, źródła ruchome – wytwory dawnych kultur). Jako źródła 

archeologiczne na omawianym obszarze należy wskazać m. in.: Grodzisko 

„Piotrówka”; osadę przygrodowa w dolinie Mlecznej; osadę targową na placu 

Stare Miasto; cmentarzysko przy osadzie w rejonie ulic Limanowskiego 

i Przechodniej; osadę produkcyjną; 

2) architekturę zabytkową – Kościół świętego Wacława; 

3) zabytkowe założenia parkowe – park miejski „Stary Ogród” (opis  

w rozdziale 7.7); 

4) miejsca pamięci - krzyże i mogiły upamiętniające miejsca martyrologii 

(najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej) lub inne, ważne 

społecznie wydarzenia. 

 

Grodzisko Piotrówka wzniesiono w pierwszej połowie X wieku a od początku 

XI w. funkcjonowało ono jako siedziba kasztelanów radomskich. Pozostałością po 

grodzie jest okrągłe wzgórze o średnicy podstawy około 135 m i wysokości 8 m. We 

wczesnym średniowieczu gród otoczony był potężnym wałem drewniano – ziemnym  

a wokół niego wybudowana była fosa. Prawdopodobnie wewnątrz grodu w XII 

wzniesiono drewniany kościół pod wezwaniem św. Piotra i stąd pochodzi nazwa 

grodziska. W czasach nowożytnych, tj. XVIII – XIX w. teren Piotrówki użytkowany był 

jako miejski cmentarz grzebalny.  

Grodzisko Piotrówka nie jest jednak pierwszą formą osadnictwa na 

analizowanym terenie. Wykopaliska archeologicznej wskazują, że u schyłku VII w. po 

obu stronach rzeki Mlecznej powstała wczesnośredniowieczna osada przygrodowa, 

znajdująca się na północny zachód od obecnego wzniesienia Piotrówka. 

Prawdopodobnie w związku z podniesieniem się poziomu wód w dolinie rz. Mlecznej 

pod koniec IX w. ludność opuściła ten teren i przeniosła się na obszar położony na 
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piaszczystym wzniesieniu na południowy wschód. Na tym terenie odkryto pozostałości 

7 budynków mieszkalnych - półziemianek, a także jamy osadnicze oraz ślady wytopu 

żelaza. W IX w. na terenach położonych na południe od obecnego kopca grodziska 

Piotrówka, funkcjonowała wyspecjalizowana osada produkcyjna związana z wytope 

i obróbką żelaza. Znaleziono tutaj skupiska dysz ceramicznych, duże ilości żużla, ślady 

piecowisk oraz konstrukcji drewnianych. W X w. pomiędzy doliną Mlecznej i jej 

dopływem, tzw. Strumieniem Południowym (w okolicach dzisiejszego placu Stare 

Miasto) funkcjonowała osada targowa, która była stale zamieszkiwana. Natrafiono tu na 

fragmenty pieców, palenisk oraz jamki przypiecowe i wiele ułamków ceramiki. W tym 

samym okresie funkcjonowała osada produkująca prawdopodobnie dziegieć. Na tym 

terenie odkryto duże ilości węgli drzewnych, jamki wypełnione dziegciem i dużych 

rozmiarów naczynia gliniane z grubą warstwą nalotu smolistego. W XI w. na terenie 

wcześniejszej osady (pomiędzy obecnymi ulicami Przechodnią i Limanowskiego) 

powstało cmentarzysko czynne do poł. XII w. Odsłonięto tutaj 124 groby ze szkieletami 

ułożonymi na wznak. Na terenie tzw. osady targowej u schyłku XIII w. wzniesiono 

kościół pod wezwaniem św. Wacława. 

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka informacji dotyczących ciekawych 

obiektów budowlanych i zabytków kultury materialnej i religijnej. Spośród 

wartościowych elementów budownictwa, urbanistyki i architektury, a także takich, 

które stanowią o potencjale kształtowania ładu przestrzennego, na terenie 

opracowania należy wymienić historyczny układ urbanistyczny. W obszarze 

opracowania znajduje się część unikatowego, zabytkowego układu urbanistycznego. 

Składają się na niego: wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka, Stare Miasto  

z kościołem Św. Wacława (na terenie objętym inwentaryzacją), Miasto Kazimierzowskie 

z Rynkiem, farą, kościołem ewangelickim i fragmentem murów obronnych oraz XIX-

wieczne Śródmieście z główną ulicą miasta – Żeromskiego (poza terenem pracowania). 

Dolina rzeki Mlecznej również stanowi ważny element kreujący układ przestrzenny 

miasta. 

 

Kościół św. Wacława jest jednym z najstarszych murowanych zabytków Ziemi 

Radomskiej. Został on ufundowany w 1216 r. przez księcia Leszka Białego i uposażony 

przez jego syna – Bolesława Wstydliwego. W roku 1440 został rozbudowany 

i częściowo przebudowany w stylu gotyckim. W 1802 r. został zajęty przez władze 

austriackie na magazyn wojskowy. W 1809 r. podlegał częściowej przebudowie, dalej 
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pełniąc funkcję magazynu (mąki). Ponownej przebudowie uległ w XIX w., służąc 

władzom rosyjskim, jako areszt wojskowy dla jeńców zsyłanych na Sybir. Kolejno 

kościół pełnił funkcję szpitala epidemicznego (lokowano w nim chorych na tyfus), domu 

starców i szpitala psychiatrycznego. Od 1978 r. ponownie pełni funkcję sakralną. W 

latach 1980-86 odrestaurowany został według projektu architekta prof. Wiktora Zina. 

Kościół św. Wacława oraz pozostałe radomskie kościoły, które swoimi wieżami 

i usytuowaniem na wzniesieniach z daleka wskazują centralne punkty miejscowości, 

stanowią charakterystyczną dominantę w krajobrazie miejskim Radomia. 

 

Miejsca pamięci rozlokowane są w różnych częściach omawianego obszaru: 

• w południowej części parku miejskiego „Stary Ogród” znajduje się głaz 

narzutowy z tablicą upamiętniającą Księdza Romana Kotlarza;  

• mniejszy głaz narzutowy z wyrytym hołdem dla radomskich robotników 

(strajk robotników 25-30.06.1976 r.) i posadzony przy nim „Dąb Jana Pawła II” znajduje 

się obok pomnika Księdza Romana Kotlarza; 

• głaz narzutowy z tablica upamiętniającą 70-lecie Zbrodni Katyńskiej 

znajduje się na zieleńcu po drugiej stronie ulicy S. Wernera. Obok pomnika posadzone są 

„Dęby Pamięci”; 

• drewniany krzyż umieszczony na kamiennym kurhanie (kamienie 

pochodzą z dawnych murów miejskich) na wzniesieniu Grodziska „Piotrówka” 

• drewniany krzyż znajduje się na skraju Lasu Kapturskiego, przy 

piaszczystej drodze biegnącej obok toru offroadowego. Krzyż ten został tam 

umieszczony jako element inscenizacji odbywającej się w sierpniu 2011 r. Wcześniej 

ten sam krzyż brał udział w inscenizacji powstania styczniowego w parku 

"Leśniczówka"; 

• drewniany krzyż przy ul. Ofiar Firleja – tabliczka pamiątkowa „od przyjaciół 

dla Wila” oraz data 23.06.2006 r. wskazuje na miejsce tragedii młodego człowieka; 

• metalowy krzyż na górce wśród sosen, przy ul. Ofiar Firleja – umieszczona 

na krzyżu flaga Polski sugeruje miejsce pochówku lub tragedii związane z II Wojną 

Światową;  

• drewniany krzyż i leśna mogiła znajdująca się w lesie na wschód od ul. 

Ofiar Firleja. Mogiła ma postać ziemnego kurhanu, a na drewnianym krzyżu 

umieszczona jest flaga Polski, co sugeruje pochówek polskich żołnierzy 

(prawdopodobnie z II Wojny Światowej). 
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Ponadto w dolinie rzeki Mlecznej, w obszarze 6, wśród łąk występuje 

eliptycznego kształtu, niewysoki pagór. Regularny kształt tego spłaszczonego 

wyniesienia nie wskazuje na jego naturalne uformowanie, sugerując antropogeniczne 

pochodzenie. Możliwe, że jest to obszerny kurhan lub niewysoki kopiec. 

 

 
Fot. 145. Tablica informacyjna przy stanowisku archeologicznym Grodzisko „Piotrówka”. (SG) 
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Fot. 146. Prace archeologiczne w kopule Grodziska „Piotrówka”. Krzyż i tablica pamiątkowa. (SG) 

 
Fot. 147. Prace archeologiczne. Grodzisko „Piotrówka”. (SG) 
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Fot.148. Profil archeologiczny. Grodzisko „Piotrówka”. (SG) 

 
Fot. 149. Tablica informacyjna. Grodzisko „Piorówka”. (SG) 
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Fot. 150. Pomnik Księdza Romana Kotlarza. (MM) 

 
Fot. 151. Pomnik 70-lecia Zbrodni Katyńskiej. (MM) 
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Fot. 152. Krzyż na skraju Lasu Kapturskiego. (MM) 

 
Fot. 153. Drewniany krzyż. Ul. Ofiar Firleja. (SG)      Fot. 154. Metalowy krzyż. Ul. Ofiar Firleja. 
(SG) 
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Fot. 155. Mogiła w lesie na Firleju – widoczny kurhan. (MM) 

 
Fot. 156. Mogiła w lesie na Firleju. (MM) 
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7.7. Zagospodarowanie turystyczne 
 

Na omawianym obszarze występują następujące obszary atrakcyjne 

turystycznie bądź rekreacyjnie, udostępnione w sposób zorganizowany dla 

mieszkańców Radomia i okolic:  

1) dolina rzeki Mlecznej; 

2)  Grodzisko „Piotrówka”; 

3) park miejski „Stary Ogród”; 

4) tor „Offroadowy”; 

5) boisko sportowe Klubu Sportowego „Start”. 

 

Ponadto na omawianym obszarze funkcjonuje zaplecze gastronomiczne – lokal 

„Katakumby” oraz baza noclegowa - Szkolne Schronisko Młodzieżowe. 

 

Dolina rzeki Mlecznej jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców Radomia, 

głównie, jako miejsce spacerów, uprawiania joggingu, pieszych wycieczek. Na każdym 

odcinku rzeki w omawianym obszarze, przebiegają wydeptane ścieżki, umożliwiające 

swobodne poruszanie się wzdłuż jej koryta.  

Częścią doliny rzeki Mlecznej przebiega pieszy turystyczny szlak zielony, którego 

całkowita długość wynosi 44,8 km. Szlak ten prowadzi z Pionek do Różek, przecinając 

Radom wzdłuż dolin rzeczki Kosówki i Mlecznej. 

Na omawianym obszarze zielony szlak turystyczny przebiega ścieżką wśród 

zadrzewień i łąk od ulicy Maratońskiej do ulicy Piotrówka, dalej biegnie przy Grodzisku 

„Piotrówka”, obok Kościoła św. Wacława, następnie biegnie do Rynku, skąd powraca nad 

rz. Mleczną w parku miejskim „Stary Ogród”. Zielony szlak dalej przebiega przez park 

i podąża na północ ul. Folwarczną (poza omawianym obszarem), następnie wkracza w 

Las Kapturski (obok trasy „off-road”). Minąwszy Las Kapturski szlak zielony podąża na 

północny – wschód wzdłuż ul. Ofiar Firleja. 

Wzdłuż zielonego szlaku przebiegającego przez omawiany obszar nie 

funkcjonuje żadna infrastruktura turystyczna – nie ma ławeczek (wyjątkiem jest „Stary 

Ogród”), ani zadaszonych wiat, gdzie strudzony wędrowca mógłby przysiąść  

i odpocząć. 
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Grodzisko „Piotrówka” położone jest w północno-wschodniej części obszaru 1, 

przy ulicy Piotrówka. Przy grodzisku przebiega pieszy turystyczny szlak zielony. 

Grodzisko jest pozostałością wzniesionego w drugiej połowie X w. grodu. Gród ten 

otoczony był fosą i drewniano-ziemnym wałem, zwieńczonym drewnianą palisadą. 

Staraniem Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia u stóp grodziska 

posadowiono pomnik (głaz narzutowy) z płaskorzeźbą, a także wybudowano schody 

zwieńczone konstrukcją nawiązującą do fragmentów palisady, z przytwierdzonymi 

kartuszami z herbem Radomia i tablicą informacyjną (2003 r.). Na szczycie grodziska 

ustawiono także krzyż z tablicą pamiątkową (2007 r.). 

 

Park miejski „Stary Ogród” jest najstarszym parkiem w Radomiu. Założony 

został w latach 1822-24, a jego powierzchnia wynosi 7,24 ha. Oś podłużną parku 

stanowi rzeka Mleczna. W południowej części parku znajduje się staw z wyspą, który 

jest zarybiany i stanowi łowisko dla wędkarzy. W parku wytyczone są utwardzone 

alejki, przy których ustawione są ławeczki, kosze oraz latarnie. W centrum parku nad 

rzeką Mleczną przewieszony jest mostek. Na znacznej długości koryto rzeki w parku 

obudowane jest kamiennymi blokami, pośród których co kilkadziesiąt metrów znajdują 

się ujścia kanalizacji deszczowej. 

Pomimo prawie 200 letniej historii, w parku nie występują egzemplarze drzew  

o imponujących rozmiarach, a sam park nie przypomina kilkusetletnich, 

naturalistycznych założeń parkowych spotykanych w innych miastach. Drzewostan  

w większości budują: kasztanowiec biały Aesculus hippocastanum, topola kanadyjska 

Populus x canadensis, klony Acer (zwyczajny A. platanoides, srebrzysty  

A. saccharinum, jesionolistny A. negundo), wiąz polny Ulmus minor, lipy Tilia spp.,  

a także wierzba biała Salix alba i robinia akacjowa Robinia pseudoacacia.  Na drzewach 

porozwieszane są budki lęgowe dla ptaków (dziuplaków). 

Park miejski „Stary Ogród” wpisany został do rejestru zabytków w 1983 r. pod 

numerem rej. 211/A/83. 

Dodatkowo, po drugiej stronie ul. Stanisława Wernera występuje zieleniec  

z zadrzewieniami o łącznej powierzchni około 2,4 ha, stanowiący niejako północne 

powiększenie obszaru parku miejskiego. 
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Tor „Offroadowy” został zbudowany w 2005 roku w dzielnicy Radomia - 

Koniówce. Tor obecnie zajmuje powierzchnię 6 ha, graniczącą od północy i zachodu 

z Lasem Kapturskim, od wschodu z wilgotnymi łąkami w dolinie rz. Mlecznej (obszar 4), 

a od południa z ulicą Stefana Czarnieckiego. Tor podzielony jest na dwie części: dla 

początkujących oraz profesjonalistów. Trasa toru urozmaicona jest przeszkodami 

ziemnymi oraz wodnymi w postaci pagórków i dołów (w tym z wodą); wybudowany jest 

także drewniany most. Tor posiada dwie równoległe rynny długości 100 metrów każda, 

w których organizowane są wyścigi równoległe na czas (podczas zawodów każda 

z rynien wypełniana jest tysiącami litrów wody). 

Tor offroadowy wybudowany jest na piaszczystym wyniesieniu terenu, który 

łagodnie opada w kierunku wschodnim i przechodzi w łąki wilgotne i turzycowiska. 

Zbiorowiska leśne sąsiadujące z torem od północy i zachodu stanowią suche bory 

sosnowe i szczątkowe fragmenty wrzosowisk z goździkiem kartuzkiem.  

Tor offroadowy jest sporą atrakcją dla mieszkańców Radomia, gdyż 

organizowane są na nim m. in.: testy aut terenowych; imprezy integracyjne dla firm; 

imprezy dla dzieci. 

 

Boisko sportowe Klubu Sportowego „Start” sąsiaduje od zachodu z parkiem 

miejskim „Stary Ogród”. W miejscu tym funkcjonuje także Oddział Związku 

Kynologicznego, stąd odbywają się na obszarze KS Start m. in. wystawy i pokazy psów 

rasowych, będące atrakcją dla mieszkańców Radomia, którzy tłumnie przychodzą na 

wystawy (m. in. w dniu 20.05.2012 r. odbyła się Krajowa Wystawa Psów Rasowych).  
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Fot. 157. Pieszy turystyczny szlak zielony w dolinie rzeki Mlecznej. (MM) 

 
Fot. 158. Jedyny mostek na rzece Mlecznej w obszarze 1, położony poza szlakiem turystycznym, 
wzdłuż ścieżki od ul. Piotrówka. (MM) 
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Fot. 159. Pułapka przy szlaku turystycznym – odkryta studzienka. (MM) 

 
Fot.160. Drewniany kartusz z opisaną historią grodziska „Piotrówka”. (MM) 
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Fot. 161. Drewniany kartusz z herbem Radomia. (MM) 

 
Fot. 162. Park „Stary Ogród” – kasztanowce z lepem na larwy szrotówka kasztanowcowiaczka. 
(MM) 
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Fot. 163. „Stary Ogród” – topole kanadyjskie upodobała sobie kolonia gawronów. (MM) 

 
Fot. 164. „Stary Ogród” – część koryta rz. Mlecznej stanowi „kamienny” kanał. (MM) 
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Fot. 165. „Stary Ogród” – staw stanowi miejsce relaksu dla wędkarzy i kaczek krzyżówek. (MM) 

 
Fot. 166. „Stary Ogród” – klonowe zadrzewienia wzdłuż alejki. (MM) 
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Fot. 167. „Stary Ogród” – część południowa. Młode wiązy polne po pielęgnacji. (MM) 

 
Fot. 168. Tor Offroadowy na Koniówce (obszar 4). (MM) 
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Fot. 169. Tor Offroadowy na Koniówce (obszar 4). (MM) 

 

Należy zauważyć, iż stopień obecnego zagospodarowania turystycznego wydaje 

się być dość korzystny dla badanego obszaru – pozwala na ochronę obszarów 

najcenniejszych przyrodniczo. Turystyka na opisywanym terenie w zasadzie przybiera 

charakter liniowy, odbywając się wzdłuż tras spacerowych. Ponadto występujące 

w dolinie rzeki Mlecznej ekosystemy wodno-błotne raczej wykluczają zainteresowanie 

tymi terenami zorganizowanych grup turystycznych, przyciągając w dużej mierze w te 

najcenniejsze przyrodniczo fragmenty podróżników świadomych ich wartości (głównie 

przyrodników). 

Pomimo to, wydaje się zasadnym polepszenie warunków udostępnienia 

turystycznego omawianego obszaru, zwłaszcza poprzez wyznaczenie ścieżek 

dydaktycznych: przyrodniczych lub przyrodniczo – kulturowych. Ścieżki takie 

przeznaczone byłyby głównie dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej w 

ramach zajęć dydaktycznych, a także dla rodzin i osób spacerujących po dolinie rzeki 

Mlecznej. Wzdłuż ścieżek, a także istniejącego zielonego szlaku turystycznego, powinno 

się ustawić tablice dydaktyczne opisujące walory przyrodnicze i kulturowe danego 

obszaru, a także drewniane ławeczki dla odpoczynku. Najciekawszym przyrodniczo 

i kulturowo miejscem, z dużą różnorodnością siedliskową oraz dużą ilością gatunków 
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ptaków jest obszar 1 (pomiędzy ul. Maratońską a Piotrówką). W obszarze tym 

występują także zabytki archeologiczne (grodzisko). 
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II. CZĘŚĆ SYNTETYCZNA 

8. OCHRONA PRZYRODY 

 

8.1. Kategorie podziału obszaru opracowania z uwzględnieniem 
wartości przyrodniczych 
(MM, MK) 
 

 Obszar objęty niniejszym opracowaniem obejmuje tereny o różnych wartościach 

przyrodniczych. Podstawowym kryterium, na podstawie, którego można wyodrębnić 

obszary o wysokich wartościach przyrodniczych jest stan ilościowy  

i jakościowy gatunków chronionych i rzadkich, stan zachowania ich siedlisk oraz stan 

zachowania siedlisk przyrodniczych (zbiorowisk roślinnych). 

 Należy podkreślić, że nie zawsze ilość gatunków chronionych (np. 

najpospolitszych krajowych gat. ptaków) determinuje rangę obszaru. W sytuacji, gdy na 

jakimś obszarze występuje tylko jeden gatunek, a jest on rzadki bądź zagrożony  

w skali regionu lub kraju, bądź legitymuje się międzynarodowym reżimem ochronnym, 

obszar jego występowania powinien być traktowany jako o wysokich walorach 

przyrodniczych, z uwzględnieniem stopnia zachowania siedliska gatunku. 

 

W toku przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych oraz analizy zebranych 

danych, należy wyodrębnić w obszarze objętym opracowaniem następujące kategorie 

podziału powierzchniowego ze względu na wartości przyrodnicze: 

1. Tereny o wysokich walorach przyrodniczych – zaliczono tu obszary 

proponowane do objęcia ochroną powierzchniową w formie użytków 

ekologicznych, stanowiące ostoję licznych gatunków chronionych lub 

gatunków rzadkich oraz cenne siedliska w dobrym lub zadowalającym stanie 

zachowania. 

Zachowanie tych obszarów w stopniu niepogorszonym powinno być 

priorytetowym działaniem z zakresu ochrony przyrody na omawianym 

obszarze; 

2. Tereny cenne pod względem przyrodniczym – zaliczono tu obszar 

proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, cechujący się 

przeciętną ilością gatunków chronionych oraz występowaniem pospolitych 
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siedlisk przyrodniczych, w stopniu zachowania dobrym lub zadowalającym, 

a także wyróżniający się krajobrazem z uwagi na pięknie meandrujące koryto 

rzeki Mlecznej (niestety w 2012 r. poddane mało estetycznej konserwacji – 

profilowanie koryta, umacnianie brzegów faszyną i narzutem kamiennym, 

wycinka drzew) oraz ciekawy układ terenów otwartych i leśnych w dolinie. 

Do terenów cennych pod względem przyrodniczym zaliczono także park 

miejski „Stary Ogród” z uwagi na występujący starodrzew (niezbyt okazały) 

oraz gniazdowanie typowych dla parków miejskich gatunków ptaków, w tym 

obecność koloni lęgowej gawrona Corvus frugilegus. 

3. Tereny o przeciętnych walorach przyrodniczych – cechujące się obecnością 

zespołu pospolitych i bardzo pospolitych gatunków chronionych, 

zasiedlających naturalne siedliska zdegenerowane lub obecnością gatunków 

cennych (ze względu na status ochronny, rzadkość) lecz występujących 

w znikomej ilości, incydentalnie, na siedliskach degenerujących; 

4. Tereny silnie przekształcone – obejmują obszary zabudowane, obszary 

zdewastowane oraz ciągi komunikacyjne. 

 

Uwaga! Niniejsze opracowanie nie stanowi ekspertyzy ornitologicznej  

i chiropterologicznej poszczególnych budynków, stąd nie rozpoznano czy 

występują w danym budynku siedliska lęgowe ptaków i nietoperzy. Budynki 

mieszkalne są często jedynym siedliskiem dla chronionych gatunków, np. 

jerzyka Apus apus, wróbla Passer domesticus, a także siedliskiem zastępczym 

dla kawki Corvus monedula. Stąd brak wysokich wartości przyrodniczych 

odnosi się tylko i wyłącznie do braku występowania na danym obszarze 

naturalnych siedlisk (łąki, mokradła, zadrzewienia, lasy). 

 

Podstawowymi zagrożeniami stwierdzonymi w opisywanym terenie, które mają 

wpływ na ogólną wartość przyrodniczą danego miejsca, są: 

1. Degeneracja zbiorowisk roślinnych (siedlisk) – zmiany struktury gatunkowej 

roślinności oraz charakteru zbiorowiska pod wpływem ekspansji bylin – 

rodzimych: wrotycz Tanacetum vulgare i pokrzywa Urtica dioica; obcego 

pochodzenia: nawłoć Solidago spp., topinambur Helianthus tuberosus, 

rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica, kolczurka klapowana 
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Echinocystis lobata; oraz drzew – klon jesionolistny Acer negundo, robinia 

akacjowa. Stwierdzone gatunki obcego pochodzenia są równocześnie 

gatunkami inwazyjnymi, bardzo ekspansywnymi i wypierającymi rodzime 

gatunki; 

2. Dewastacja – wynik antropopresji, przejawiający się trwałą zmianą 

użytkowania gruntu lub czasowym zniszczeniem flory i fauny w danym 

miejscu. 

 

Fot. 170. Rdestowiec ostrokończysty występuje licznie w obszarze 3 i 1. (MM) 
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Fot. 171. Kolczurka klapowana występuje w obszarze 1, w zaroślach nad rzeką Mleczną. (MM) 

 

Fot. 172. Topinambur występuje bardzo licznie w obszarach 1 i 3, tworząc jednolite płaty. (MM) 
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Fot. 173. Nawłoć występuje powszechnie w obszarach 1, 3, 7 tworząc miejscami jednolite 
gatunkowo zbiorowiska. (MM) 

 

Fot. 174. Obszar 3 – na ortofotomapach jeszcze niedawno w tym miejscu było oczko wodne. 
(MM) 
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Fot. 175. Obszar 3. Zasypane łąki. Widoczny bieluń dziędzierzawa Datura stramonium – 
zawleczony z hałdą piachu. (MM) 

 

Fot. 175. Obszar 3. Wysypisko odpadów organicznych, ziemi i odpadów bytowych. (MM) 
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Fot. 176. Obszar 3. W tym niewielkim oczku wodnym płazów nie zaobserwowano. (MM) 

 
Fot. 177. Obszar 3. Zasypane piachem i gruzem łąki od strony ul. Szarych Szeregów. Widoczne 
zarośla klonu jesionolistnego i robinii akacjowej. (MM) 



 

214 | Strona  

 

 

 
Fot. 178. Obszar 3. Na tym piaszczystym brzegu rz. Mlecznej wcześniej istniało trzcinowisko. 
(MM) 

 

Fot. 179. Obszar 7. Dawna łąka – obecnie nielegalne wysypisko odpadów. (MM) 
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Fot. 180. Składowisko odpadów. Obszar 7. (MM) 

 
Fot. 181. Obszar 6. Zniszczone systemy korzeniowe drzew podczas modernizacji koryta rz. 
Mlecznej. (MM) 
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Fot. 182. Obszar 6. Piaszczyste brzegi stopniowo się zazielenią, jednak usunięte drzewa szybko 
nie odrosną, a zniszczone systemy korzeniowe i uszkodzone pnie pozostawionych drzew 
stanowią dla nich wyrok śmierci. (MM) 

 
 

8.2. Istniejące formy ochrony przyrody 
(MM) 

 

W obszarze objętym niniejszym opracowaniem nie występują żadne formy 

ochrony przyrody wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz 1220, z późn. zm.), nie licząc ochrony gatunkowej 

grzybów (2 gat.), roślin (8 gat.) i zwierząt (74 gat.). 

 

Omawiany obszar sąsiaduje z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Dolina 

Kosówki” ustanowionym uchwałą Rady Miejskiej Radomia nr 480/2009 z dnia 23 

lutego 2009 r. – na zachód od ul. Starokrakowskiej (obszar 7). 
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Ryc.11. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Kosówki. (za: RDOŚ w Warszawie). 

 

 

8.3. Wskazanie terenów i obiektów przewidzianych do ochrony 
zasobów przyrodniczych 

(MK, MM, SG) 
 
 W niniejszym rozdziale zawarto propozycje ochrony walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeki Mlecznej, zarówno autorów 
niniejszego opracowania (będące pokłosiem wykonanych w roku 2012 
inwentaryzacji przyrodniczych oraz analiz ich wyników), jak i Klubu 
Przyrodników Regionu Radomskiego (bazujące na wieloletnich obserwacjach i 
rozpoznaniu zmieniających się pod presją urbanistyczną uwarunkowań 
przyrodniczych tego obszaru), a także wynikające ze wskazań studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radom. 

 
Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze niektórych fragmentów omawianego 

obszaru, wyrażone obecnością siedlisk o wysokim stopniu naturalności oraz liczbą 

gatunków chronionych zasiedlających te siedliska, proponuje się utworzenie czterech 

powierzchniowych form ochrony – trzech użytków ekologicznych i jednego zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego.  
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Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów 

mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki 

wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, 

wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, 

kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego 

przebywania. 

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego  

i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub 

estetyczne. 

 

Propozycja autorów opracowania 

Analizując wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych, na 

szczególną uwagę zasługują następujące obszary, proponowane do objęcia ochroną: 

1. Fragment łąk i ziołorośli o powierzchni 2,45 ha w obszarze 7. Występuje tu 

stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus. Jest to jedyne miejsce 

w omawianym obszarze, gdzie występuje płat krwiściągu lekarskiego 

Sanguisorba officinalis – rośliny żywicielskiej larw modraszka telejus. 

Awifauna jest uboga w gatunki łąk i zarośli – stwierdzono tu stanowisko 

lęgowe świerszczaka i strumieniówki. Natomiast licznie występują gatunki 

ptaków zadrzewień – lęgnące się w przyległych do łąki zadrzewieniach 

wierzbowych i olchowych o charakterze łęgu (m. in. dzięcioł zielony, 

dzięciołek, słowik szary).  

Ziołorośla wiązówki, krwiściągu i innych roślin charakterystycznych dla 

związku Filipendulion ulmariae podlegają w tym obszarze stopniowej 

degeneracji na skutek zaniechania użytkowania kośnego. Pojawiają się tu 

ekspansywne byliny – wrotycz Tanacetum vulgare, pokrzywa Urtica dioica 

oraz inwazyjna, obcego pochodzenia nawłoć Solidago spp. 

Obszar ten proponuje się poddać ochronie w formie użytku 

ekologicznego i mógłby on nosić nazwę „Ziołorośla nad Mleczną”.  
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Należy zaznaczyć, że objęcie tego obszaru ochroną bierną nie przyczyni się 

do zachowania stanowisk cennej flory oraz fauny, bez wprowadzenia 

zabiegów ochronnych, w postaci ekstensywnego koszenia – 1 raz w roku 

jesienią (optymalnie w październiku lub listopadzie), z usunięciem pozyskanej 

biomasy poza obszar.  

2. Mozaika siedlisk nadwodnych i zadrzewień wierzbowo-topolowych  

w obszarze 1. Obszar o powierzchni 22,02 ha, obejmuje kompleks rozległych 

trzcinowisk z rozlewiskami i oczkami wodnymi (o otwartym lustrze wody), 

rozlewiska z zaroślami wierzby kruchej („łozowisko”), zarośla bzu czarnego 

oraz zadrzewienie topolowe z wierzbowym okrajkiem.  

Występujące tu trzcinowiska Phragmitetum australis są największym  

w całym omawianym obszarze płatem zespołu trzciny pospolitej. Szczególne 

znaczenie trzcinowisko ma dla awifauny – stwierdzono tu trzcinniczki, 

potrzosy, dziwonię (dziwonia nie zasiedla trzcinowisk, lecz występujące 

wśród nich krzewy) oraz błotniaki stawowe (lęgowe w roku 2009). Możliwe 

jest też gniazdowanie bączka. Rozlewiska mogą mieć znaczenie dla rozrodu 

żaby moczarowej i trawnej (oba gatunki stwierdzono w tym obszarze). 

Występują tu też: zaskroniec i żaba wodna. 

Rozlewiska z zaroślami wierzby kruchej („łozowisko”) stanowią wyjątkowo 

cenny obszar – zupełnie niedostępny, zwłaszcza w okresie wiosennym 

i wczesnym latem, kiedy poziom lustra wody jest wysoki. Wyrastające wprost 

z wody zarośla wierzbowe przypominają w tym okresie las mangowy ze 

strefy międzyzwrotnikowej. Obszar ten stanowi miejsce lęgowe m. in. dla 

kokoszki, słowika szarego, rudzika. Z płazów stwierdzono tutaj żabę 

moczarową.  

Zarośla bzu czarnego tworzą wraz z pokrzywą, która stanowi 100% runa w 

tym zbiorowisku, istną dżunglę. Licznie występują tu słowiki szare i kapturki. 

Zarośla te występują na pograniczu trzcinowisk i zadrzewień topolowo-

wierzbowych oraz zadrzewienia z wiązem polnym. 

Zadrzewienie topolowe z okrajkiem wierzbowym. Zadrzewienie to opisano  

w rozdziale poświęconym zgniotkowi cynobrowemu, który jest 

najciekawszym gatunkiem zasiedlających to zadrzewienie. Pomimo, że jest to 

sztuczna uprawa topoli kanadyjskiej, a rodzime, okazałe wierzby kruche 

występują tylko na jego obrzeżach, całe zadrzewienie obecnie ma bardzo 



 

220 | Strona  

 

 

naturalny, łęgowy charakter. Podrost budują krzewy czeremchy zwyczajnej, 

bzu czarnego, miejscami głogu i dzikiej róży. W runie dominuje pokrzywa. 

Miejsce to stanowi oazę dla słowika szarego, kapturki, drozdów (śpiewak, kos, 

kwiczoł), wilgi, dzięcioła zielonego i dużego (i wielu innych gatunków). 

Herpetofaunę reprezentuje zaskroniec.  

Zadrzewienie to uległo częściowej likwidacji, na skutek prowadzonego  

w dniach 24-28 listopada 2012 r. wyrębu. W proponowanych granicach 

użytku ekologicznego powinno się odtworzyć omawiane zadrzewienie oraz 

powiększyć je w kierunku północnym. 

Obszar ten proponuje się objąć ochroną w formie użytku 

ekologicznego i mógłby on nosić nazwę „Piotrówka” lub „Mokradła na 

Piotrówce”.  

Objęcie ww. obszaru ochroną w formie użytku ekologicznego, z ochroną 

bierną pozwoli zachować łozowiska oraz trzcinowiska (które chronione są 

obecnie przed ekspansją nawłoci i topinamburu przez wysoki poziom wody 

i obecność jej lustra przez znaczną część roku). Zarośla bzu czarnego  

z czasem mogą przeobrazić się w równie cenne zadrzewienia z wiązem 

polnym. Natomiast sama ochrona bierna nie gwarantuje trwałości 

niewielkiego powierzchniowo stanowiska zgniotka cynobrowego. W celu 

ochrony siedliska tego niezmiernie cennego (z racji rzadkości w skali kraju 

i regionu, jak i statusu ochronnego) chrząszcza należy podjąć działania 

ochrony czynnej jego siedliska. 

 

3. Mozaika łąk, turzycowisk i trzcinowisk z okresowymi oczkami wodnymi  

w obszarze 4. Obszar ten, o powierzchni 30,36 ha, obejmuje łąki położone 

pomiędzy korytem rzeki Mlecznej, Lasem Kapturskim i torem offroadowym. 

Stanowi on mozaikę bogatych florystycznie łąk wilgotnych, turzycowisk  

i trzcinowisk. Gdzieniegdzie występują niewielkie grupy wierzby białej. 

Okresowe oczka wodne, stanowiące miejsce rozrodu żaby moczarowej  

i występowania żaby wodnej, zajmują niewielkie obniżenia terenu, na 

podłożu torfu niskiego turzycowego, natomiast obecna w glebie ruda 

darniowa odpowiada za rudy kolor wody. Poziom wód podskórnych jest 

wysoki, przez co oczka utrzymują się od wiosny do lipca. Z ciekawszych 
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gatunków stwierdzono tu kszyka, kląskawkę, potrzosa, trzcinniczka, 

derkacza, gąsiorka, słowika szarego (i wiele innych).  

Obszar ten proponuje się objąć ochroną w formie użytku 

ekologicznego i mógłby on nosić nazwę „Łąki na Koniówce”. 

Objęcie przedmiotowego obszaru ochroną w formie użytku ekologicznego 

pozwoli zachować obszary podmokłe i związane z nimi zbiorowiska roślinne. 

Pozostałe łąki wymagają jednak stałego utrzymania – ekstensywnego 

koszenia.  

4. Mozaika siedlisk łąkowych, zadrzewień i lasów w dolinie pięknie meandrującej 

(niestety uregulowanej) rzeki Mlecznej (obszar 6). Obszar położony na północ 

od ulicy Aleksandrowicza, do nowowybudowanej ul. Mieszka I stanowi 

w większości niezurbanizowaną dolinę rz. Mlecznej. Koryto rzeki na tym 

odcinku jest bardzo malownicze, ze względu na liczne, głębokie meandry. 

Niestety koryto wpisane jest w głębokie, sztucznie uformowane i umocnione 

skarpy, a podczas prac melioracyjnych (konserwacja brzegów, umocnienia 

faszyną i narzutem kamiennym) wycięto wiele malowniczych topoli 

kanadyjskich rosnących nad brzegiem rzeki oraz uszkodzono w stopniu 

istotnym wiele z pozostawionych drzew (odarcia kory, odłamania konarów, 

podcięte systemy korzeniowe). W dolinie występują łąki wilgotne i świeże z 

licznymi roślinami kwiatowymi, nadającymi wiosną niepowtarzalny urok tym 

łąkom. Na wschód od koryta rzeki Mlecznej wznosi się kilkumetrowej 

wysokości wał wydmowy porośnięty suchym borem sosnowym, a na 

zachodzie występują z kolei fragmenty podmokłych łąk z szuwarem 

trzcinowym oraz okrajek z drzewostanem olchy czarnej o charakterze olsu 

jesionowego. Występują tutaj też bory mieszane stanowiące osłonę dla 

cmentarza na Firleju. 

Obszar ten proponuje się objąć ochroną w formie zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego i mógłby on nosić nazwę „Firlej”. 

 

Ponadto proponuje się objąć na omawianym obszarze ochroną indywidualną,  

w formie pomnika przyrody, 1 wierzbę białą w parku miejskim „Stary Ogród” oraz 10 

wierzb białych (pomnik przyrody grupowy) w dolinie rz. Mlecznej (Potoku 

Południowego). Proponowane pomniki przyrody omówiono w rozdziale 5.2.2. 
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Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

1. Ustanowienie pomnika przyrody, użytku ekologicznego, zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. 

2. Uchwała rady gminy określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego 

położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony, w razie potrzeby 

ustalenia dotyczące jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla tego 

obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wymienionych w 

art. 45 ust. 1 ww. ustawy. 

3. Projekty uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. 

4. Zniesienie ww. form ochrony przyrody, następuje w drodze uchwały rady 

gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony 

środowiska, w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu, na które 

ustanowiono daną formę ochrony przyrody, lub w razie 

konieczności realizacji inwestycji celu publicznego lub zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego. 

 

Propozycja Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego 

„W dolinie rzeki Mlecznej i Pacynki stanowiących oś systemu przyrodniczego 

miasta występują fragmenty naturalnych siedlisk rosnących niegdyś nad większością 

naszych rzek tj.: łęgu, gradów, a także niewielkie kompleksy łąk. Tereny stanowią 

jednocześnie korytarz migracji fauny i flory przemieszczającej się pomiędzy dolinami 

cieków oraz terenami leżącymi na południe od granic gminy, a także lokalnie są bazą 

diaspory (węzła ekologicznego) dzikich gatunków roślin i zwierząt na obszary silnie 

przekształcone przez rolnictwo. Od istnienia i sprawnego funkcjonowania tego obszaru 

stanowiącego jakby "kręgosłup" systemu przyrodniczego gminy zależy zachowanie jej 

bioróżnorodności. Celem powołania Obszaru Chronionego Krajobrazu jest ochrona 

cennych krajobrazowo dolin, z kompleksami istniejących tu podmokłych lasów, łąkami 

oraz terenów przyległych charakteryzujący się dużą różnorodnością siedliskową oraz 

gatunkową. Ze względu na położenie jest to także teren wartościowy ze względu na 

możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem mieszkańców 

miasta. Obecnie tereny obszary chronione na terenie gminy Radom zajmują zaledwie 

2,3% powierzchni w tym teren powołany w ramach systemu Natura 2000 – 1,14%. 
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Jest to jeden z najmniejszych w naszym kraju wskaźników terenów chronionych dla 

miast przekraczających 200 tyś mieszkańców. Ustanowienie Radomskiego Obszaru 

Krajobrazu Chronionego wpisuje się także w koncepcję stworzenia linearnego Parku 

Doliny Rzeki Mlecznej eksponującego walory krajobrazu kulturowego 

i przyrodniczego, połączonego systemem komunikacji pieszo-rowerowej z rozwiniętą 

funkcją rekreacyjną. Ideą zaprezentowanej roku 2007 przez Prezydenta Radomia ww. 

koncepcji jest bowiem wykorzystanie przestrzeni doliny Mlecznej i jej dopływów jako 

łącznika scalającego poszczególne części miasta.” (źródło: Klub Przyrodników Regionu 

Radomskiego) 

Koncepcja proponowanego „Radomskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu„ 

opiera się na zachowaniu niezainwestowanych terenów w dolinie trzech rzek, 

stanowiących spójny korytarz migracji zwierząt oraz system refugiów przyrodniczych 

dla przemieszczających się organizmów (zadrzewienia, stawy, łąki). Rzeki: Kosówka 

i Mleczna przepływają z południowego-zachodu na północny wschód praktycznie przez 

centrum Radomia jako jeden ciek, natomiast rzeka Pacynka „zamyka” Radom od 

północy, uchodząc do rzeki Mlecznej na wysokości Lesiowa. Dalej cieki te, jako jeden, 

podążają przedpolem Puszczy Kozienickiej do ujścia w dolinie Radomki. Wzdłuż koryt 

tych rzek zachowały się obszary niezabudowane, umożliwiające migrację zwierząt – 

tereny otwarte (łąki, nieużytki, role), zadrzewienia i lasy. Dolina rzeki Pacynki stanowi 

korytarz ciągły o znacznych szerokościach, pozbawiony istotnych barier ekologicznych 

utrudniających migrację organizmów – z tych powodów ma on znaczenie regionalne. 

W dolinie rzeki Kosówki występują bariery ekologiczne, w postaci przewężeń doliny 

(zabudowa, ogrodzenia) oraz ulic przecinających dolinę, pomimo to wydaje się, że 

obszar ten zachowuje względną ciągłość, umożliwiającą przenikanie organizmów 

w kierunku doliny rzeki Mlecznej.  Natomiast dolina rzeki Mlecznej w granicach objętych 

opracowaniem, wkracza miejscami w ścisłą zabudowę miasta Radom i jest silnie 

pofragmentowana – przedzielają ją obszary zabudowy zawężając dolinę do szerokości 

koryta rzeki, a także bariery w postaci dróg (trzykrotnie dolinę przecinają drogi krajowe 

– Nr 7 i nr 12 o bardzo dużym natężeniu ruchu) skutecznie rozdzielające obszary 

aktywne przyrodniczo w dolinie rzeki na mniejsze fragmenty. Korytarz rzeki Mlecznej 

przyjmuje formę refugiów (tzw. „stepping stone”) o znaczeniu lokalnym. Niemniej 

w dolinie rzeki Mlecznej zachowały się fragmenty wartościowych przyrodniczo 

obszarów łąk, obszary mokradeł (trzcinowiska, turzycowiska) oraz zadrzewień 
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i niewielkich lasów stanowiące ostoję dla gatunków roślin, grzybów i zwierząt, 

mogących przemieszczać się w obrębie poszczególnych fragmentów doliny podczas 

żerowania, okresu rozrodczego, czy dyspersji polęgowej. Poszczególne fragmenty 

doliny stanowią ponadto ważny element bioklimatyczny wewnątrz miasta Radom, 

stanowiąc tzw. „obszary higieniczne” lub „wentylujące” – obszary o swobodnym 

przepływie powietrza oraz właściwościach filtracyjnych (pokrywa roślinna, obszary 

uwilgotnione). Spełniają one zatem funkcję środowiskowo-twórczą, przy założeniu 

stałego utrzymania obszarów aktywnych biologicznie, wolnych od presji urbanistycznej. 

Pomimo, że dolina rzeki Mlecznej podzielona jest na fragmenty występującymi 

barierami ekologicznymi, jest ona częścią większego, funkcjonalnego obszaru powiązań 

ekologicznych (trzech dolin rzecznych), zapewniając możliwość przemieszczania się 

organizmów wykorzystujących odpowiednie refugia podczas migracji sezonowej, bądź 

dyspersji polęgowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że możliwości te są bardzo 

ograniczone, o czym świadczy ilość gatunków płazów, ptaków i ssaków 

zaobserwowanych na badanym terenie. 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

1. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 

względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką  

i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. 

2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały 

sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, obszar, 

sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów 

oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego 

części, wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1 cytowanej 

ustawy o ochronie przyrody, wynikające z potrzeb jego ochrony.  

3. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje 

w drodze uchwały sejmiku województwa, po zaopiniowaniu przez właściwe 

miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się 

krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania 

potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. 

4. Projekty uchwał sejmiku województwa, dotyczące wyznaczenia bądź 

likwidacji OChK, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska. 
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5. Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw, 

w części dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia 

z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie 

ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody 

obszaru chronionego krajobrazu. 

 

Propozycje zawarte w suikzp miasta Radom  

W zmianie suikzp na omawianym obszarze doliny rzeki Mlecznej wskazano 

tereny do objęcia ochroną prawną. Są to: 

1. użytek ekologiczny Nr 16 „Wierzbina”: 

Obszar o powierzchni 4,5 ha pokryty malowniczymi i okazałymi wierzbami. 

Ostoja dla wielu gatunków ptaków m.in. kapturki, rudzika, kosa, śpiewaka, 

słowika rdzawego, piegży, świstunki i dzięcioła zielonego; 

2. użytek ekologiczny nr 17 „Trzcinowisko”: 

Okresowo podmokły teren pokryty roślinnością wodnobagienną 

(pow. 6,9 ha). W rosnących tutaj trzcinach można spotkać m.in. łozówkę, 

cierniówkę, potrzosa, trzcinniczka, trzciniaka, błotnika stawowego, 

gąsiorka, pokląskwę. Miejsce rozrodu płazów np. żaby trawnej; 

3. zespół przyrodniczo – krajobrazowy ZP-K 2 „Grodzisko”: 

Obejmuje dolinę rzeki Mlecznej pomiędzy ulicami Maratońską 

i Okulickiego, łącznie z obszarem grodziska Piotrówka. W części centralnej 

i południowej na prawym brzegu istnieje sieć torfowisk, będących 

siedliskiem wielu gatunków flory i fauny. Celem ochrony jest zachowanie 

harmonijnego układu ekologicznego połączonego z walorami kulturowymi. 

Teren posiada predyspozycje do rozwijania funkcji turystyczno - 

rekreacyjnych; 

4. zespół przyrodniczo – krajobrazowy ZP-K 3 „Dolina Mlecznej”: 

Obejmuje dolinę rzeki Mlecznej od ulicy Warszawskiej do granic miasta. 

Dolina rzeki na tym odcinku jest bardzo urozmaicona krajobrazowo, z 

licznymi punktami widokowymi. Na tarasach zalewowych zachowały się 
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fragmenty olsów i lasów łęgowych. Występują tu liczne gatunki fauny 

i flory; 

5. Radomski Obszar Chronionego Krajobrazu: 

Obejmuje meandrujące doliny rzeki Mlecznej i Pacynki, Las Kapturski, 

węzeł ekologiczny Wolka Klwatecka i fragment obszaru na Godowie. 

Celem powołania Obszaru Chronionego Krajobrazu jest ochrona cennych 

krajobrazowo dolin rzecznych, z kompleksami istniejących tu podmokłych 

lasów łęgowych i olsów, łąkami oraz terenów przyległych 

charakteryzujący się dużą różnorodnością siedliskową oraz gatunkową. 

Wśród awifauny dolin można spotkać m.in. strumieniówkę, bekasa kszyka, 

słowika rdzawego, dudka, kropiatkę i krwawodzioba. Przy ujściu Pacynki 

do Mlecznej występują chronione gatunki storczyków. Las Kapturski 

stanowi pozostałość dawnej Puszczy Radomskiej. W drzewostanie 

dominuje sosna z domieszką jesionów, dębów i wiązów. W runie można 

spotkać kokoryczkę wielokwiatową, konwalię, konwalijkę dwulistną, 

przylaszczki i bardzo rzadki jaskier kaszubski. Fauna reprezentowana jest 

przez ptaki - lerkę, dzięcioła średniego, gąsiorka, puszczyka, słowika 

rdzawego oraz ssaki – lisa, sarnę. Obszar węzła ekologicznego Wolka 

Klwatecka stanowi miejsce występowania cennych 

gatunków płazów - huczka ziemnego i rzekotki, a także ptaków np. 

turkawki. Obszar na Godowie wyróżnia się znacznymi walorami 

geomorfologiczno – krajobrazowymi. Wśród fauny można spotkać m.in. 

bociana białego i rzekotkę. 

 

Uzupełnienie miejskiej sieci przyrodniczej o nowe obszary chronione powinno 

być jednym z priorytetów w zakresie ochrony przyrody Władz Miasta Radomia. Biorąc 

pod uwagę powyższe propozycje wyznaczenia obszarów chronionych na omawianym 

obszarze doliny rzeki Mlecznej, należy zaznaczyć, że w części północnej obszaru 

występuje pełna zgodność pomiędzy autorami niniejszego opracowania, przyrodnikami 

Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego oraz zapisami suikzp dla gminy Radom, co 

do objęcia tych obszarów wielkopowierzchniową formą ochrony przyrody. Różnice 

w zakresie powierzchniowym w ramach wyznaczonego obszaru chronionego wynikają 

z pełnego rozpoznania bioróżnorodności poszczególnych obszarów – stąd autorzy nie 

zaproponowali do objęcia ochroną obszaru 5. Należy jednak zaznaczyć, że zachowanie 
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rozległych powierzchni łąkowych w tym obszarze, pomiędzy obszarami 6 i 4 

(projektowanymi do ochrony), wolnych od jakiegokolwiek zainwestowania 

budowlanego, jest niezbędne dla zachowania prawidłowej funkcjonalności doliny rzeki 

Mlecznej jako korytarza ekologicznego (obszar 5 stanowi refugium dla ptaków 

łąkowych) oraz jako „ciągu przewietrzającego” miasto Radom. 

Stąd ustanawiając obszary chronione warto wziąć pod uwagę w części północnej 

obszaru szerszy aspekt doliny rzeki Mlecznej, niż tylko przyrodniczy i objąć ochroną 

obszary 4, 5 i 6, zgodnie z propozycją autorów i suikzp. Należy zauważyć, że objęcie 

ochroną obszarową w formie użytku ekologicznego i zespołu przyrodniczo – 

krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady miejskiej, natomiast ustanowienie 

obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, 

stąd dwie pierwsze formy ochrony przyrody mogą zostać ustanowione znacznie 

szybciej. Dla wszystkich ww. form ochrony przyrody mogą zostać wprowadzone, 

uchwałą ustanawiającą, wybrane zakazy chroniące dany obszar m. in. przed zmianą 

użytkowania gruntów, zmianą stosunków wodnych, przy czym pakiet zakazów 

dotyczących obszaru chronionego krajobrazu (art. 24 ww. ustawy o ochronie przyrody) 

jest znacznie szerszy niż pakiet zakazów dotyczących użytków ekologicznych i zespołu 

przyrodniczo - krajobrazowego (art. 45 ww. ustawy o ochronie przyrody).  

Z kolei w części południowej obszaru propozycja autorów opracowania obejmuje 

objęcie ochroną nierozpoznanego dotychczas stanowiska pełnika europejskiego 

z łąkami, ziołoroślami i fragmentem zadrzewień wierzbowych (o charakterze łęgu) 

w obszarze 7 oraz znaczną część obszaru 1, stanowiącą mozaikę siedlisk podmokłych 

i zadrzewień, gdzie dotychczas projektowano dwa niewielkie użytki ekologiczne. 

 
 

8. 4. Elementy ekologicznej sieci obszarów chronionych 
(ESOCh) 

  (SG, MK) 

 

Ekologiczny System Obszarów Chronionych (ESOCh) stanowi ciągły układ 

przestrzenny terenów przyrodniczo aktywnych, zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie żywych zasobów naturalnych oraz kształtowanie właściwych 

warunków klimatycznych i możliwości rekreacji ludności w kontakcie z przyrodą.  
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Celami ESOCh są m. in.: ochrona obszarów o szczególnych wartościach 

przyrodniczych, tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni w mieście, ochrona 

istniejących oraz rozwijanie nowych połączeń przyrodniczo-funkcjonalnych między 

ekosystemami, zapewnienie osłony ekologicznej dla zurbanizowanych obszarów 

koncentracji życia i aktywności gospodarczej społeczeństwa, zachowanie terenów 

właściwych dla ekologicznych metod gospodarowania, poprawa biologicznych  

i społecznych warunków życia mieszkańców.  

Polityka prośrodowiskowa miasta Radom stopniowo wpisuje się w ww. cele 

ESOCh. Obszar miasta sąsiaduje z obszarami chronionymi – od północy: Kozienickim 

Parkiem Krajobrazowym (włącznie z 12 rezerwatami przyrody), obszarami Natura 2000 

PLB140013 Ostoja Kozienicka i PLH140035Puszcza Kozienicka (obejmującymi w dużej 

mierze Kozienicki PK); - od południa z Obszarem Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec 

i dalszymi obszarami Natura 2000 (np. PLH140015 Pakosław).  

W granicach miasta Radom znajduje się, ustanowiony w 2009 r., Obszar Chronionego 

Krajobrazu Dolina Kosówki. Ponadto w opracowaniach waloryzujących przyrodę miasta 

Radom wskazano obszary cenne przyrodniczo i zaproponowano utworzenie 

1 stanowiska dokumentacyjnego, 8 użytków ekologicznych i 2 zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych (BULiGL, 2011; BIODATA, 2012).  Ponadto w opracowaniach tych 

wskazano drzewa proponowane do ochrony w formie pomników przyrody, co stanowi 

dopełnienie listy pomników przyrody Radomia.  

Jednym z najważniejszych działań proprzyrodniczych, w ramach systemu ESOCh, 

jest utrzymanie powiązań ekologicznych pomiędzy ostojami przyrody.  

O konieczności zachowania powiązań ekologicznych między obszarami cennymi 

przyrodniczo traktuje odpowiednio ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, jak i Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory.  

Obszary cenne przyrodniczo (podlegające ochronie) wraz z łączącymi je 

korytarzami ekologicznymi powinny stanowić spójną sieć, zapewniającą swobodne 

przemieszczanie się grzybom, roślinom i zwierzętom w obrębie metapopulacji. Sieć 

ekologiczna ma strukturę hierarchiczną, a więc jej elementy mogą być wyróżnione na 

różnych poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  

Miasto Radom położone jest poza obszarami sieci ekologicznej najwyższej rangi, 

m. in. położonymi na wschód i na północ obszarami węzła ekologicznego o znaczeniu 

międzynarodowym - Doliną Środkowej Wisły oraz kompleksem Puszczy Kozienickiej; 
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położonym na północ korytarzem ekologiczny o znaczeniu krajowym - Doliną Pilicy oraz 

o znaczeniu regionalnym – Doliną Radomki. Korytarze ekologiczne przebiegające 

w obrębie miasta dolinami rzecznymi (Mleczna, Kosówka) jakkolwiek łączące obszary 

cenne przyrodniczo na południowym-zachodzie Radomia z Puszczą Kozienicką na 

północnym-wschodzie,  mają znaczenie lokalne (głównie ze względu na ograniczone 

możliwości ekologiczne środkowego odcinka rzeki Mlecznej), a ich przebieg jest mocno 

ograniczony istniejącymi barierami ekologicznymi. Natomiast dolina rzeki Pacynki, 

przebiegająca na północ od Radomia stanowi ciągły korytarz ekologiczny pomiędzy 

obszarem Puszczy Kozienickiej, a doliną rzek: Mlecznej i Radomki. 

 

8. 4. 1. Wskazania korytarzy ekologicznych – szlaków migracji zwierząt z 
podziałem na główne, uzupełniające i lokalne 

 (SG, MK) 

 

Dolina rzeki Mlecznej na omawianym obszarze stanowi łącznikowy fragment 

pomiędzy doliną rzeki Kosówki (i dalej na południowy-zachód terenami czynnymi 

biologicznie, wolnymi od zainwestowania), a dolnym odcinkiem doliny rzeki Mlecznej 

połączonej z jej dopływem - rzeką Pacynką (a zarazem z położonym na północny-

wschód od Radomia kompleksem Puszczy Kozienickiej i otaczającymi obszarami 

otwartymi). 

 

Należy zauważyć, że doliny rzeczne stanowią najistotniejsze szlaki wędrówki 

zwierząt oraz rozprzestrzeniania się roślin. W dolinach rzek najdłużej zachowują się 

liniowe zadrzewienia, dające osłonę dla przemieszczających się zwierząt lądowych. 

Zwierzęta mają ponadto zapewniony dostęp do wody i bazy żerowej. Doliny rzeczne 

cechują się podwyższoną wilgotnością powietrza, co z kolei sprzyja wędrówkom 

płazów, które również wybierają szlaki wzdłuż cieków wodnych. Liniowe zadrzewienia 

nadwodne stanowią ponadto szlak migracji nietoperzy oraz drobnych ptaków 

wróblowych. Szlak wodny i wilgotne zbiorowiska nadwodne stanowią miejsce migracji 

ryb, bezkręgowców oraz diaspor roślin.  

 

Omawiając faktyczne znaczenie doliny rzeki Mlecznej, jako korytarza 

ekologicznego, mogącego stanowić potencjalne miejsce swobodnego przemieszczania 

się zwierząt oraz miejsce dyspersji diaspor roślin i grzybów, należy wskazać, dla jakich 
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grup organizmów dolina ta może stanowić szlak migracji. Brak drożności tej doliny 

rzecznej na skutek licznego występowania istotnych barier ekologicznych (zabudowa, 

drogi) stanowi o znikomej jej funkcjonalności jako korytarza ekologicznego i wpływa na 

zachwianie powiązań ekologicznych pomiędzy subpopulacjami większości gatunków 

(z wyjątkiem ptaków i niektórych owadów). Obszary odcięte trwałymi barierami 

stanowią biotop zamknięty, a populacje go zamieszkujące są populacjami zamkniętymi, 

których trwałość zależy tylko i wyłącznie od wielkości biotopu i jego zdolności do 

samoistnego funkcjonowania. 

 

Poniżej przedstawiono analizę powiązań ekologicznych poszczególnych 

obszarów w dolinie rzeki Mlecznej, ze wskazaniem barier ekologicznych: 

1. Obszar 1 – rozległy obszar terenów otwartych (łąki, trzcinowiska), zarośli 

i zadrzewień wzdłuż rzeki Mlecznej, silnie ograniczony zwartą zabudową 

osiedli: od wschodu Borki i Stare Miasto, od zachodu Zamłynie. Od południa 

istotną barierę stanowi ul. Maratońska (droga krajowa Nr 12; 2 jezdnie 

z 2 pasami ruchu w każdym kierunku; 2 trotuary; bardzo duże natężenie 

ruchu). Od północy barierę stanowi ul. Gen. L. Okulickiego (1 jezdnia 

z 2 pasami ruchu; 2 trotuary; duże natężenie ruchu). Obszar ten pozbawiony 

jest zewnętrznych powiązań ekologicznych dla organizmów epigeicznych 

(naziemnych) lub przemieszczających się nisko nad ziemią (np. owady). 

Jedyną grupą ekologiczną wykorzystującą obszar 1 jako korytarz migracji są 

gatunki zdolne do aktywnego lotu w obrębie koron drzew lub ponad pułapem 

zabudowań – ptaki, nietoperze, niektóre owady. Z uwagi na występowanie 

na omawianym obszarze zgniotka cynobrowego oraz licznych ptaków 

siedlisk leśnych i zaroślowych (ptaki zadrzewień) sugeruje się wprowadzenie 

liniowych zadrzewień wzdłuż koryta rzeki Mlecznej, które zapewnią 

swobodną migrację tych organizmów wzdłuż rzeki.  

Obszar 1, z uwagi na dużą powierzchnię siedlisk otwartych oraz 

występowanie zadrzewień, stanowi ważne refugium podczas migracji 

sezonowych, zwłaszcza dla ptaków wróblowych, które zasiedlają 

odpowiednie biotopy wzdłuż rzeki Mlecznej (łąki, zadrzewienia, 

trzcinowiska), a poza okresem lęgowym koczują w dolinie w poszukiwaniu 

żeru. Również ptaki nadwodne, m. in. siewkowe wykorzystują koryto rzeki 

mlecznej na omawianym obszarze jako lokalny szlak przelotów (np. 
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obserwowany w połowie maja 2012 r. brodziec piskliwy, a także śmieszki). 

Teoretycznie obszar 1 zachowuje połączenie z obszarami czynnymi 

biologicznie, położonymi na południe od ul. Maratońskiej, dwoma suchymi 

półkami pod mostem, mogącymi stanowić przejście dla płazów i drobnych 

i średnich ssaków.   

2. Obszar 2 - silnie ograniczony zwartą zabudową osiedli: od wschodu 

Śródmieście, od zachodu Zamłynie i Kaptur. Koryto rzeki Mlecznej ujęte jest 

na połowie długości obszaru w głębokie, kamienne umocnienia. Centralną 

część stanowi obszar zagospodarowanego, licznie uczęszczanego parku 

miejskiego „Stary Ogród”. „Okowy” obszaru stanowią ulice: od południa ul. 

Gen. L. Okulickiego, od wschodu ul. J. Mireckiego (1 jezdnia, 4 pasy ruchu; 

2 trotuary; bardzo duże natężenie ruchu), od północy ul. St. Wernera 

(1 jezdnia, 4 pasy ruchu; 2 trotuary; b. duże natężenie ruchu).  

W obszarze 2 brak jest możliwości migracji gatunków epigeicznych 

i przemieszczających się nisko nad ziemią, zarówno na zewnątrz obszaru, jak 

i wzdłuż doliny rz. Mlecznej (funkcjonujące 2 mosty, a także pionowe, 

betonowe brzegi rz. Mlecznej uniemożliwiają przemieszczanie się płazów 

i drobnych i średnich ssaków). 

Obszar 2 może stanowić ciąg ekologiczny dla gatunków przemieszczających 

się wzdłuż zadrzewień (ptaki, niektóre owady, nietoperze), bądź nad lustrem 

wody (np. piskliwiec). 

3. Obszar 3 – niewielki obszar łąk, zarośli, nieużytków i trzcinowisk (z jednym 

oczkiem wodnym), z fragmentami zadrzewień nadwodnych. Silnie 

ograniczony od wschodu zwartą zabudową osiedli Obozisko i Koniówka. Od 

południa ograniczony ulicą St. Wernera i Szarych Szeregów (2 jezdnie 

z 2 pasami ruchu w każdym kierunku; 1 trotuar; b. duże natężenie ruchu). Od 

północy istotną barierę stanowi ul. S. Czarnieckiego (droga krajowa Nr 7; 

2 jezdnie z 2 pasami ruchu w każdym kierunku; b. duże natężenie ruchu). Od 

zachodu obszar ogranicza zabudowa osiedla Kaptur, obiekt Selgros oraz ul. S. 

Czarnieckiego (DK 7).  

W obszarze 3 występują ograniczone powierzchniowo płaty łąk (ulegające 

dewastacji na skutek zasypywania nawożonym gruntem, a także degeneracji 

wskutek sukcesji roślinności obcej, inwazyjnej: nawłoci, rdestowca 

ostrokończystego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej). Od południa (od 
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ul. Szarych Szeregów) część obszaru stanowią zdewastowane powierzchnie 

ruderalne (nawieziona ziemia, gruz, zarośla robinii i klonu jesionolistnego). 

Najcenniejszymi fragmentami są: obniżenie pośrodku obszaru, z oczkiem 

wodnym, trzcinowiskiem i fragmentem wilgotnej łąki (zdegradowanej), 

a także zadrzewienia wiązowe, topolowe i wierzbowe na północy obszaru 

(ul. Rybna – ul. Czarnieckiego).  

W większości ww. płaty siedlisk stanowią refugia dla ptaków łąk 

o niewielkim znaczeniu przyrodniczym, a także refugia dla ptaków 

zadrzewień – dla tej grupy ekologicznej utrzymanie pasa zadrzewień wzdłuż 

koryta rz. Mlecznej oraz odtworzenie go na całym omawianym odcinku ma 

duże znaczenie (ptaki te najczęściej koczują i odpoczywają wśród 

zadrzewień). Obszar ten może być funkcjonalnie połączony z położonym na 

północ obszarem 4 dla drobnych organizmów epigeicznych (np. żaby trawne, 

ż. wodne, drobne i średnie ssaki) wzdłuż koryta rz. Mlecznej – rozdzielająca 

oba obszary DK 7 przekracza rz. Mleczną mostem (most dwunitkowy, ze 

świetlikiem), pod którym znajdują się przejścia dla małych zwierząt („półki”). 

Również ptaki nadwodne, m. in. siewkowe wykorzystują koryto rzeki 

mlecznej na omawianym obszarze jako lokalny szlak przelotów (np. 

obserwowany w połowie maja 2012 r. brodziec piskliwy). 

4. Obszar 4 – rozległy obszar łąkowy, z podmokłymi turzycowiskami i płatami 

trzcinowisk na lewym brzegu rz. Mlecznej. Istotną barierę od południa 

stanowi ul. S. Czarnieckiego (DK 7; 2 jezdnie z 2 pasami ruchu w każdym 

kierunku; b. duże natężenie ruchu). Od wschodu barierę stanowi pas 

zabudowy wzdłuż rzeki Mlecznej oraz ul. Warszawska (DK 7; 2 jezdnie 

z 2 pasami ruchu w każdym kierunku; b. duże natężenie ruchu). Od północy 

obszar ogranicza ul. Janiszewska i rozwijająca się wzdłuż niej zabudowa 

mieszkaniowa. Od zachodu obszar łąk graniczy z Lasem Kapturskim, za 

którym rozciągają się łąki i pola wokół miejscowości Janiszew. Od 

południowego-wschodu występuje wąski przesmyk terenów łąkowych 

wzdłuż ul. Polnej, mogący stanowić miejsce przenikania gatunków łąkowych i 

zaroślowych (głównie owadów – motyli). 

W obszarze 4 występują rozległe obszary łąkowe, okresowe oczka wodne  

i obszary mokre (turzycowiska i trzcinowiska) stanowiące istotne refugium 

dla gatunków ekologicznie związanych z tymi obszarami. Jest to także 
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miejsce występowania płazów (ż. moczarowa, wodna, a wysoce 

prawdopodobne jest występowanie żaby trawnej). Łąki stanowią miejsce 

żerowania dla ptaków i ssaków (np. myszołów, sarna) zasiedlających Las 

Kapturski oraz zabudowę pobliskich osiedli (pustułka) i osad (dymówka). 

Obszar 4 zachowuje drożność (dla drobnych i małych ssaków oraz płazów)  

z obszarem 3 (pod mostem ul. Czarnieckiego), natomiast most z ul. 

Warszawską nie jest przystosowany jako przejście dla małych zwierząt – 

dwie betonowe półki pod mostem nie spełniają swojej funkcji. 

5. Obszar 5 – rozległy obszar łąkowy z płatami przesuszonych trzcinowisk. 

Obszar od południa ograniczony istotna barierą w postaci ul. Warszawskiej 

(DK 7 o bardzo dużym natężeniu ruchu) oraz zabudowa osiedla Michałów. Od 

zachodu obszar ogranicza zabudowa mieszkaniowa wzdłuż ulicy 

Warszawskiej (DK 7; oś. Młynek Janiszewski). Od wschodu obszar graniczy 

z terenami otwartymi (łąki, nieużytki) oraz terenami Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego w Radomiu – obszar jest ogrodzony siatką bez 

podmurówki, umożliwiającą wędrówkę drobnych zwierząt epigeicznych. Od 

północy jedyną barierą oddzielająca ten obszar od rozległego, 

niezainwestowanego dotychczas obszaru 6 jest ul. J. Alexandrowicza 

(1 jezdnia, 2 pasy ruchu; 1 trotuar; średnie natężenie ruchu).  

Obszar 5 stanowi refugium dla ptaków łąkowych, zwłaszcza wróblowych 

(b. liczne stanowisko łozówki). Brzegi rzeki Mlecznej nie są porośnięte 

roślinnością drzewiastą (z wyjątkiem południowego fragmentu), co wyklucza 

funkcjonalność korytarza dla organizmów przemieszczających się wzdłuż 

zadrzewień (niektóre owady, nietoperze, ptaki zadrzewień). 

Most pod ul. Warszawską (południe obszaru 5) nie zapewnia powiązania 

z obszarem 4. Również most pod ul. Alexandrowicza mimo dwóch 

betonowych półek dla drobnych zwierząt nie jest właściwie przystosowany 

dla przemieszczania się płazów i drobnych ssaków. 

6. Obszar 6 – rozległy obszar łąk i lasów, oddzielony od obszaru łąkowego 

(obszar 5) od południa ul. J. Aleksandrowicza (o średnim natężeniu ruchu). Od 

wschodu obszar zamyka zabudowa mieszkaniowa wzdłuż ul. K. Vietha (oś. 

Józefów), natomiast od zachodu zabudowa mieszkaniowa osiedla Firelej i ul. 

Ofiar Firleja. Ulica Ofiar Firleja ( 1 jezdnia, 2 pasy ruchu; średnie natężenie 

ruchu) rozdziela obszar leśny otaczający Cmentarz Na Firleju (ogrodzony 
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obszar cmentarza stanowi tu barierę dla gatunków naziemnych). Od północy 

obszar do momentu wybudowania ul. Mieszka I stanowił nieprzerwaną 

ciągłość z łąkami ciągnącymi się na północ wzdłuż rzeki Mlecznej – obecnie 

wybudowana na nasypie ul. Mieszka I stanowi istotną barierę dla gatunków 

epigeicznych. 

Obszar 6 stanowi ważne w skali miasta Radom refugium gatunków leśnych 

(głównie ptaków). Występują tutaj też licznie ptaki terenów otwartych.  

Migracja z obszaru 6 w kierunku południowym jest utrudniona, jednak nie 

niemożliwa dla gatunków epigeicznych, w skutek obecności  

ul. Aleksandrowicza, jednak most pod tą ulicą nie jest właściwie 

dostosowany dla przemieszczania się drobnych zwierząt wzdłuż koryta rzeki 

Mlecznej. 

Migracja z obszaru 6 w kierunku północnym wraz z wybudowaniem  

ul. Mieszka I biegnącej wysokim nasypem (w 2012 r. natężenie ruchu 

nieznane – droga w budowie) została poważnie ograniczona lub 

uniemożliwiona dla większości gatunków zwierząt lądowych. Obecnie, gdy 

droga nie jest eksploatowana obszary łąkowe po obu stronach zachowują 

łączność dla owadów (głównie motyli), jednak z momentem rozpoczęcia 

użytkowania drogi ruch samochodowy może stanowić skuteczną blokadę dla 

przemieszczania się owadów. Wybudowany pod ul. Mieszka I most 

wyposażony został we właściwie wyprofilowane półki zapewniające 

drożność koryta rzeki Mlecznej dla drobnych i średnich zwierząt. Pomimo to 

należy spodziewać się postępującej presji budowlanej wzdłuż ulicy Mieszka I, 

co przypieczętuje fragmentację tej części doliny rzeki Mlecznej. 

Gatunki leśne natomiast mogą swobodnie przenikać w kierunku zachodnim 

w obrębie kompleksu leśnego wokół Cmentarza Na Firleju. 

W związku z brakiem ciągłości zadrzewień topolowych, występujących 

wzdłuż koryta rzeki Mlecznej (wycinka związana z modernizacją koryta), rola 

korytarza migracji dla organizmów przemieszczających się wzdłuż 

zadrzewień liniowych jest mocno ograniczona (niektóre owady, nietoperze, 

ptaki wróblowe). 

7. Obszar 7 – rozległy obszar łąk, zarośli i zadrzewień wzdłuż rz. Mlecznej (tzw. 

„Potoku Południowego”), ograniczony od południa luźną zabudową 

mieszkaniową wzdłuż ul. Gospodarczej, a od północy luźną zabudową 
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mieszkaniową wzdłuż ul. Starowiejskiej (oś. Żakowice). Od wschodu istotną 

barierę, rozdzielająca obszary łąkowe stanowi ul. Wierzbicka (droga 

powiatowa Nr 744; 2 jezdnie z 2 pasami ruchu w każdym kierunku; 

2 trotuary; bardzo duże natężenie ruchu), natomiast od zachodu obszar ten 

oddziela od łąk w dolinie Kosówki ul. Starokrakowska (1 jezdnia, 2 pasy 

ruchu; 2 trotuary; duże natężenie ruchu). 

W kierunku południowo-wschodnim oraz północno-zachodnim możliwe jest 

przemieszczanie się drobnych zwierząt przepustami pod ulica Wierzbicką  

i Starokrakowską.  

W kierunku południowym występuje wąski pas łąk i ziołorośli wzdłuż 

niewielkiego cieku wodnego (rowu ujętego w korytka krakowskie) – przecina 

go jedynie wąska ul. Gospodarcza. Ciek i pas łąki przechodzi tuż za drogą w 

obszerny obszar aktywny biologicznie – łąki, pola, nieużytki z zakrzewieniami 

i zadrzewieniami.  

8. Koryto rzeki Mlecznej, które jest przedzielone zaporą zbiornika „Borki” nie 

stanowi szlaku migracji dla większości organizmów wodnych – incydentalnie 

spotyka się tu bezkręgowce i ryby, które przypadkowo przedostały się przez 

zaporę. Ciąg wodny jest także wykorzystywany przez ptaki wodne 

i nadwodne (obserwowane krzyżówka i piskliwiec) – na wszystkich odcinkach 

koryto jest drożne, a jedynymi barierami są liczne mosty nad rzeką Mleczną 

(7 mostów), które nie stanowią istotnej bariery dla ptaków latających nad 

powierzchnią wody (piskliwiec). Ciągi wodne, z racji na podwyższoną 

wilgotność w ich pobliżu oraz występującą roślinność stanowią główny szlak 

migracji płazów, jednak na omawianym obszarze możliwość migracji płazów 

(i innych drobnych i średniej wielkości zwierząt lądowych) jest ograniczona 

niewłaściwie wykonanymi przejściami pod 4 mostami. 

 

Podsumowując należy zauważyć, że brak ciągłości doliny rzeki Mlecznej na 

omawianym obszarze istotnie przekłada się na jej funkcje jako korytarza migracji dla 

organizmów epigeicznych. Obecność tak istotnych barier ekologicznych jak drogi 

krajowe Nr 7 i 12 oraz użytkowanych intensywnie obszarów 2 i 3, wyklucza znaczenie 

tego obszaru jako korytarza dla większych zwierząt. Bariery te stanowią zresztą 

najistotniejszą barierę wzdłuż badanego odcinak rzeki Mlecznej dla wszystkich 

organizmów żywych. 
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Dyspersję organizmów w układzie równoleżnikowym, pomiędzy np. obszarami 

łąkowymi zlokalizowanymi na zachód od omawianego obszaru, ograniczają skutecznie 

osiedla ludzkie. 

 

Należy jednakże zwrócić uwagę, że pomimo iż dolina rzeki Mlecznej nie stanowi 

ciągłego korytarza, składa się ona z kilku obszarów, zróżnicowanych biocenotycznie 

i stanowiących ważne refugia (w skali miasta Radom) dla wielu gatunków, głównie 

ptaków.  

Zachowanie tych obszarów jest zatem bardzo istotne, z uwagi na pełnioną przez 

te obszary środowiskowo-tówrczą funkcję. Równie istotne jest odtworzenie ciągłości 

zadrzewień wzdłuż rzeki Mlecznej, umożliwiających przemieszczanie się licznych 

organizmów wykorzystujących zadrzewienia liniowe podczas migracji. Ponadto należy 

zachować istniejące zadrzewienia w dolinie rz. Mlecznej, a także odtworzyć 

zdewastowane zadrzewienia (obszar 1) – stanowią one istotną ostoję lęgową dla 

ptaków zadrzewień, a także miejsce odpoczynku i żerowania podczas migracji 

wiosennej i jesiennej. 

 

 
Fot. 183. Most pod ul. Maratońską. Widoczne suche półki dla małych zwierząt. (MK) 
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Fot. 184. Most pod ul. Gen. L. Okulickiego. Brak możliwości migracji zwierząt lądowych. (MK) 

 
Fot. 185. Koryto rzeki Mlecznej – część obszaru 2. Brak możliwości migracji zwierząt lądowych. 
(MK) 
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Fot. 186. Most pod ul. Warszawską.  

 
Fot. 187. Most pod ul. Aleksandrowicza. Niewłaściwie wykonane suche półki uniemożliwiają 
migrację zwierząt lądowych. (MK) 
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Fot. 188. Most budowanej ul. Mieszka I. Zachowano fragmenty brzegu (półki) umożliwiające 
migrację drobnych zwierząt wzdłuż koryta rzeki Mlecznej. (MK) 

 
Fot. 189. Przepust pod ul. Wierzbicką umożliwia przejście drobnym zwierzętom (np. płazom). 
(MK) 
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8. 4. 2. Strefy węzłowe – biocentra 

 

Biocentra to obszary cechujące się:  

 niskim stopniem antropogenicznych przekształceń; 

 naturalnym, zgodnym z siedliskiem, zestawem zbiorowisk roślinnych oraz 

gatunków flory;  

 bogactwem gatunkowym, w tym występowaniem gatunków rzadkich; 

 dużym na ogół zagęszczeniem osobników; 

 zasilającym i stabilizującym oddziaływaniem na tereny sąsiednie (źródło 

dyspersji). 

 

Biocentra spełniają następujące funkcje:  

 ochrona zasobów genetycznych roślin i zwierząt (w tym gatunków 

rzadkich); 

 ochrona miejsc rozrodu zwierząt i zdobywania przez nie pokarmu; 

 ochrona procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach; 

 ochrona naturalnych fragmentów przyrody i krajobrazu;  

 zasilanie biologiczne oraz stabilizacja ekologiczna terenów sąsiednich 

(źródło dyspersji).  

 

Na omawianym obszarze biocentrami są z pewnością obszary 1, 4, 6, oraz 

południowo-wschodni fragment obszaru 7. Również obszar łąkowy 5 stanowi 

biocentrum, jednak odbiega on pod względem różnorodności biologicznej od ww. 

obszarów. Obszary 1, 4 i 6 cechują się mozaiką siedlisk i zbiorowisk roślinnych, co 

wpływa na różnorodność i liczebność fauny, natomiast obszar 5 stanowi homogeniczny 

obszar łąkowy, o niewielkim zróżnicowaniu siedlisk – występują tu typowe, nieliczne 

gatunki fauny i pospolite gatunki roślinności (nie licząc jedynego stanowiska kocanek 

piaskowych stwierdzonego na omawianym obszarze). Obszar 7 jest w dużej mierze 

zdegenerowany i zdewastowany, jakkolwiek stwierdzono tam 2 gatunki płazów 

i miejsce rozrodu płazów, a także fragmenty dobrze wykształconych zadrzewień 

wierzbowo-olchowych (o charakterze łęgu) oraz płat ziołorośli i łąki wilgotnej 

z krwiściągiem lekarskim. W obszarze 7 stwierdzono także liczne ptaki oraz stanowisko 

pełnika europejskiego. 
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Z uwagi na występowanie wielu istotnych barier ekologicznych znaczenie 

powyższych biocentrów, jako źródeł dyspersji w zasadzie istotne jest dla licznych 

gatunków ptaków – wykorzystują one ww. obszary do odbycia lęgów, jako miejsce 

żerowania i koczowania podczas migracji.  

Omówione biocentra stanowią w zasadzie refugia pofragmentowanego 

barierami korytarza ekologicznego doliny rzeki Mlecznej.  

Jako obszary węzłowe, będące biocentrami powiązanymi przestrzennie  

z innymi obszarami aktywnymi biologicznie (możliwa jest w miarę swobodna migracja 

organizmów lądowych) należy wskazać obszar 4 i obszar 6. Obszar 4 obejmujący 

rozległe łąki należy traktować w tym przypadku łącznie z Lasem Kapturskim, mimo 

odmienności siedliskowej i innego spektrum gatunków - łąki te stanowią ważne miejsce 

żerowania gatunków leśnych, występuje także wykształcona strefa ekotonu. 

 

8. 4. 3. Bariery ekologiczne 

 

Bariery ekologiczne szczegółowo omówiono w rozdziale 8.4.1. 

 

 

8.5. Ochrona szaty roślinnej i fauny w odniesieniu do 
europejskiej sieci „natura 2000” oraz konwencji 
międzynarodowych 

 

Na omawianym obszarze odnotowano kilkanaście gatunków zwierząt będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty w ramach programu Natura 2000. 

Spośród gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG  

z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  

i flory (tzw. „Dyrektywy Siedliskowej”) stwierdzono występowanie: 

 zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinnus; 

 czerwończyka nieparka Lycaena dispar (udokumentowana obserwacja KPRR). 

Spośród gatunków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona; tzw. „Dyrektywa Ptasia”) stwierdzono 

występowanie: 



 

242 | Strona  

 

 

 derkacza Crex crex; 

 błotniaka stawowego Circus aeruginosus; 

 dzięcioła czarnego Dryocopus martius; 

 gąsiorka Lanius collurio. 

 

Zgniotek cynobrowy – gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową; 

wymieniony w Załączniku II Konwencji Berneńskiej oraz w Załączniku II i IV Dyrektywy 

Siedliskowej; figurujący na czerwonej liście IUCN z kategorią NT* (stan na 2012 r.) oraz 

na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (kategoria LC**). 

Stwierdzony na jedynym stanowisku – w zadrzewieniu topolowym w obszarze 1. 

W dniach 24-18.11.2012 r. stanowisko to uległo zniszczeniu, w co najmniej 50% na 

skutek wycinki drzew. 

 

Czerwończyk nieparek – gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową; 

wymieniony w Załączniku II Konwencji Berneńskiej oraz w Załącznikach II i IV 

Dyrektywy Siedliskowej; gatunek figurujący na czerwonej liście IUCN z kategorią NT 

(stan na 2012 r.) oraz na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce 

(kategoria LC).  Dwa stanowiska z obszaru 1 zostały udokumentowane przez Klub 

Przyrodników Regionu Radomskiego (2012 r.) 

 

Derkacz – gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, wymagający 

ochrony czynnej; wymieniony w Załączniku II Konwencji Berneńskiej, w Załączniku II 

Konwencji Bońskiej i w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej; figurujący na czerwonej liście 

IUCN z kategorią LC (stan na 2012 r.). Na omawianym obszarze stwierdzono 15 

odzywających się samców (w obszarach 1, 3, 4, 5, 6 i 7). 

 

 Błotniak stawowy – gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, 

wymagający ochrony czynnej; wymieniony w Załączniku II Konwencji Berneńskiej, 

w Załączniku II Konwencji Bońskiej i w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej; figurujący na 

czerwonej liście IUCN z kategorią LC (stan na 2012 r.). Na omawianym obszarze 

obserwowano dwa samce tego gatunku – najprawdopodobniej przystępuje 

nieregularnie do lęgów w trzcinowiskach w obszarze 1 (informacja o lęgu w 2009 r. 

KPRR). 
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Dzięcioł czarny – gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, 

wymagający ochrony czynnej; wymieniony w Załączniku II Konwencji Berneńskiej 

i w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej; figurujący na czerwonej liście IUCN z kategorią LC 

(stan na 2012 r.). Na omawianym obszarze wykryto 1 rewir tego gatunku (las koło 

Cmentarza Na Firleju; obszar 6). 

 

Gąsiorek – gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową; wymieniony 

w Załączniku II Konwencji Berneńskiej i Załączniku I Dyrektywy Ptasiej; figurujący na 

czerwonej liście IUCN z kategorią LC (stan na 2012 r.). Na omawianym obszarze 

stwierdzono 11 par tego gatunku (w obszarach 1, 3, 4, 6 i 7). 

 

*NT – Near Threatened (gatunek bliski zagrożenia) 

**LC – Least Concern (gatunek najmniejszej troski) 

 

 

8. 6. Wymagania wynikające ze strategii ochrony różnorodności 
biologicznej oraz kryteriów iucn (światowej unii ochrony 
przyrody) 
 

Strategia ochrony różnorodności biologicznej wynika ze sporządzonej  

w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. Konwencji o różnorodności biologicznej. 

Konwencja ta została ratyfikowana przez Polskę w roku 1996 (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, 

poz. 1532). Jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone 

użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających 

z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do 

zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych technologii,  

z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie 

finansowanie. 

Według postanowień Konwencji konieczne jest zachowanie całego środowiska 

przyrodniczego, na wszystkich jego poziomach organizacji, czyli zarówno ekosystemów 

bogatych i zróżnicowanych, jak i ubogich, a także tych elementów, które do tej pory 

były niedocenione lub nawet świadomie niszczone. Konwencja podkreśla, że 

zachowanie różnorodności biologicznej wymaga wszechstronnych działań in-situ (czyli 

w miejscu naturalnego występowania danego elementu) i ex-situ (czyli poza miejscem 
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naturalnego występowania w utworzonych kolekcjach, ogrodach botanicznych 

i zoologicznych, bankach genów itp.).  

Podstawowymi celami strategii ochrony różnorodności biologicznej są: 

 ochrona zmienności wewnątrzgatunkowej (bogactwo puli genowej) wszystkich 

żyjących populacji;  

 ochrona zmienności międzygatunkowej (zróżnicowanie gatunków);  

 ochrona zmienności ponadgatunkowej = ochrona różnorodności ekosystemów 

i różnorodności krajobrazów; 

 zachowanie równowagi ekologicznej środowiska.  

Biorąc pod uwagę powyższe założenia należy dążyć do zachowania całej 

różnorodności biologicznej w dolinie rzeki Mlecznej, zarówno na poziomie 

wewnątrzgatunkowym, jak i międzygatunkowym oraz ponadgatunkowym.  

Ochrona zmienności genetycznej możliwa jest tylko i wyłącznie poprzez 

zapewnienie wymiany genów pomiędzy subpopulacjami danego gatunku, co z kolei 

wymaga funkcjonowania odpowiednich powiązań ekologicznych – drożnych korytarzy 

ekologicznych lub/oraz dużych powierzchni z odpowiednim biotopem. W populacjach 

zamkniętych, związanych z niewielkim obszarem, przy braku możliwości dyspersji  

i wymiany genów, może występować dryf genetyczny. Stopniowe zubożenie 

genetyczne populacji z kolei może prowadzić do inbredu (wsobności) populacji i jej 

stopniowej zaniku. Stąd tak istotne jest zachowanie możliwie jak największej drożności 

pomiędzy obszarami, zwłaszcza o podobnych uwarunkowaniach siedliskowych oraz 

kreowanie powiązań ekologicznych, np. poprzez wprowadzanie zadrzewień liniowych 

wzdłuż cieków wodnych. 

Ochrona zmienności międzygatunkowej, wyrażona w ilości gatunków 

zasiedlających dany obszar, wymaga zachowania w niepogorszonym stanie całej 

zmienności siedliskowej – odpowiednich dla poszczególnych gatunków biotopów. 

Oprócz zmiany użytkowania gruntów, definitywnie przekreślającej funkcjonalność 

danego biotopu, istotne staje się czynne utrzymanie zależnych od gospodarki ludzkiej 

biotopów, np. łąk, które bez stałego (najlepiej ekstensywnego) utrzymania kośnego 

degenerują w kierunku zbiorowisk zaroślowych i zadrzewień. Jakkolwiek wskutek 

naturalnych zmian siedliskowych (wynikających z procesu sukcesji ekologicznej w 

kierunku stadium klimaksu) postępują zmiany różnorodności gatunkowej – ubywają 

gatunki związane z zanikającym biotopem, a pojawiają się nowe, dla których 

zmieniające się siedlisko stanowi odpowiednie miejsce życia. 
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Ochrona zmienności ponadgatunkowej polegać powinna na zachowaniu 

obszarów czynnych biologicznie w niepogorszonym stanie, przy jednoczesnym 

kreowaniu powiązań ekologicznych, co zbieżne jest z założeniami ochrony 

międzygatunkowej i wewnątrzgatunkowej. 

 

Kryteria IUCN (Światowej Unii Ochrony Przyrody) określają stopień zagrożenia 

wyginięciem danego gatunku. 

Najcenniejsze gatunki (z uwagi na status ochronny, jak i status występowania 

w skali kraju i regionu) stwierdzone na omawianym obszarze zaliczają się do dwóch 

kategorii: 

1. NT (Near Threatened). Dany gatunek uważa się za podwyższonego ryzyka, 

kiedy obecnie nie spełnia kryteriów gatunku wysokiego ryzyka, narażonego 

na wyginięcie, lecz jest bliski kwalifikacji lub istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że w bliskiej przyszłości znajdzie się w tej kategorii; 

2. LC (Least Concern). Dany gatunek uważa się za niższego ryzyka, kiedy 

obecnie nie spełnia kryteriów gatunku podwyższonego ryzyka (NT) - nie 

wykazuje wyraźnego regresu populacyjnego, ani nie jest zbyt rzadki (może 

nawet lokalnie i/lub czasowo podlegać wzrostowi liczebności i ekspansji), 

jednak wymaga nadzoru, z uwagi na zmiany środowiskowe zagrażające ich 

egzystencji.  

 Powyższe kryteria obrazują stopień zagrożenia danego gatunku i pozwalają określić 

priorytety w zakresie ochrony poszczególnych taksonów i ich siedlisk. Na omawianym 

obszarze tylko dwa gatunki zaliczone są do kategorii IUCN NT – zgniotek cynobrowy  

i czerwończyk nieparek. Gatunki te równocześnie zaliczone są w Czerwonej liście 

zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce do kategorii LC.  

 

 

8. 7. Przyroda obszaru opracowania w świetle prawa 
Rzeczypospolitej polskiej 

 

   Podstawowym aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej regulującym 

zagadnienia dotyczące ochrony przyrody jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).  
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 Na omawianym obszarze nie występują obszary podlegające ochronie na mocy 

ww. ustawy o ochronie przyrody. Występują natomiast licznie gatunki zwierząt 

(głównie ptaki) oraz kilka gatunków roślin i grzybów, objętych ochroną gatunkową.  

Aktami wykonawczymi do ww. ustawy o ochronie przyrody, dotyczącymi 

ochrony gatunkowej są poniższe rozporządzenia Ministra Środowiska: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 

dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765) ; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 0, poz. 81) ; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 12 października 2011 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419).  

 

9. WSKAZANIA KONSERWATORSKIE ORAZ WSKAZANIA DO 
PLANU ZAGOSPODOWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
MIASTA RADOMIA 

 

9. 1. Strategia i plany zagospodarowania przestrzennego 
gminy miasta radomia w świetle waloryzacji przyrodniczej 
obszaru opracowania 

(MK, MM) 

 

 Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu 

terytorialnego i organy administracji rządowej określone są w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U. Nr 80, poz 717). 

Zgodnie z ww. ustawą podstawowymi dokumentami planistycznymi w gminie są: 

1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(w granicach administracyjnych całej gminy; nie stanowi aktu prawa 

miejscowego); 

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (sporządzany na podstawie 

suikzp dla wybranych obszarów w gminie; stanowi akt prawa miejscowego). 

Na opisywanym obszarze doliny rzeki Mlecznej, zgodnie ze stanem na dzień  

24 września 2012 r. obowiązują następujące opracowania planistyczne: 
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1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Radom – Uchwała uchwalająca Nr 229/99 Rady Miejskiej w Radomiu 

z 29.12.1999 r.; Uchwała w sprawie zmiany Nr 848/2006 Rady Miejskiej 

w Radomiu z 03.07.2006 r.; Uchwała uchwalająca „Zmianę studium” Nr 

168/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 29.08.2011 r.; 

2. Nr 4 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rybna” uchwalony 

Uchwałą Nr 46/1999 Rady Miejskiej w Radomiu z 15.02.1999 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazow. Nr 9 z 30.03.1999 r. poz. 84); 

 

Obecnie toczą się postępowania związane ze sporządzeniem następujących 

dokumentów planistycznych obejmujących swym zasięgiem teren opracowania:  

1. Nr 14 – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar Doliny Rzeki 

Mlecznej w granicach administracyjnych miasta Radomia. Uchwała Nr 60/2002 

Rady Miejskiej w Radomiu z 30.12.2002 r. Uchwała Nr 189/2011 Rady Miejskiej 

w Radomiu z 26.09.2011 r.;   

2. Nr 64 – mpzp „Koniówka”, obejmujący teren ograniczony od strony półn.-zach. 

i półn.-wsch. terenami zielonymi i leśnymi, od strony poł.- wsch. ul. Czarnieckiego, 

od strony poł.-zach. ul. Folwarczną. Uchwała Nr 162/2007Rady Miejskiej 

w Radomiu z 29.08.2007 r.;   

3. Nr 71 – mpzp „Stary Ogród”. Uchwały Nr 513/2009 i Nr 515/2009 Rady Miejskiej 

w Radomiu z 20.04.2009 r.;  

4. Nr 70 – mpzp „Stare Miasto”. Uchwała Nr 512/2009 Rady Miejskiej w Radomiu 

z 20.04.2009 r.; 

5. Nr 83 – mpzp „Piotrówka”, obejmujący obszar Doliny Rzeki Mlecznej położony 

w rejonie ul. Maratońskiej, ul. Garbarskiej, ul. Malinowej, ul. Odrzańskiej, ul. 

Okulickiego, płn.-wsch. granicą terenów niezabudowanych wzdłuż rzeki Mlecznej, 

ul. Dębową. Uchwała Nr 190/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z 26.09.2011 r.; 

6. Nr 95 – mpzp „Dolina rzeki Mlecznej – Malczew”. Uchwała Nr 383/2012 Rady 

Miejskiej w Radomiu z 27.08.2012 r.  
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Ryc. 12. Obszary 5 i 6. Nr 14 – projektowany mpzp „Dolina Rzeki Mlecznej”. 

 
Ryc. 13. Obszary 3 i 4. Nr 14 - projektowany mpzp „Dolina Rzeki Mlecznej”. Nr 64 – projekt mpzp 
„Koniówka”. Nr 4 – obowiązujący mpzp „Rybna”. 



 

Strona | 249  

 

 

 
Ryc. 14. Obszary 1 i 2. Nr 71 – projekt mpzp „Stary Ogród”. Nr 70 – projekt mpzp „Stare Miasto”. 
Nr 83 – projekt mpzp „Piotrówka”. - - - - - „Granica Parku Kulturowego Stary Radom”. 

 
Ryc. 15. Obszar 7. Nr 95 – projekt mpzp „Dolina Rzeki Mlecznej – Malczew”. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Zapisy mpzp Nr 4 „Rybna” obejmują obszar istniejącego supermarketu Selgros 

Cash&Carry (położonego poza omawianym obszarem, na jego zach. granicy) oraz tereny 

otwarte na lewym brzegu rzeki Mlecznej i zadrzewienia rosnące wzdłuż jej koryta 

(oznaczone jako 1ZP i 2ZP).  

Dla terenów 1ZP i 2ZP ustalono w § 8 przedmiotowego mpzp przeznaczenie 

podstawowe terenu, jako: 1) zieleń urządzoną; 2) urządzenia i tereny sportowe do 

rekreacji codziennej, w tym ścieżki rowerowe, ścieżki spacerowe. Na obszarach tych 

dopuszcza się realizację: 1) obiektów małej architektury; 2) liniowych i punktowych 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z obsługą strefy; pod 

warunkiem: 1) że stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej; 2) że są niezbędne do 

funkcjonowania obiektów o funkcjach podstawowych; 3) że nie będą uciążliwe dla 

środowiska. 

 

Na obszarze strefy zieleni urządzonej obowiązują następujące zasady 

zagospodarowania terenu: 

1. Zieleń należy kształtować jako urządzoną niską z elementami 

wkomponowanych zadrzewień. 

2. Należy zachować kompleksy starych drzew oraz fragmenty wybranej 

roślinności przybrzeżnej i łąkowej. 

3. W układ zieleni należy wkomponować ciągi piesze i rowerowe. 

4. Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania terenu. 

5. W zasięgu strefy buforowej obowiązuje zachowanie swobodnego dostępu do 

rzeki - zakaz budowania ogrodzeń. 

Zgodnie z zapisami mpzp „Rybna” dotyczącymi ochrony środowiska, ujętymi 

w § 5 mpzp,  na obszarze objętym planem obowiązuje m. in.: 

1.   Zakaz lokalizacji obiektów mogących powodować stałe bądź okresowe 

uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu. 

2.   Zakaz adaptacji istniejących obiektów dla funkcji mogących powodować stałe 

lub okresowe uciążliwości dla podstawowych funkcji terenu. 

3.   Ewentualne uciążliwości lub szkodliwość dla środowiska wywołana przez 

obiekty o funkcjach podstawowych i dopuszczalnych - nie może wykraczać poza teren 
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lokalizacji obiektu, a tym samym wywoływać konieczności ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania. 

4.   Obowiązuje wprowadzanie zieleni towarzyszącej obiektom i przestrzeniom 

publicznym. 

5.   Z uwagi na dobrze wykształcone profile gleb, w razie prowadzenia prac 

ziemnych należy usunąć warstwę mineralno-próchniczną i wykorzystać ją do zakładania 

zieleni urządzonej. 

6.   Wprowadza się nakaz pozostawienia ciągłego pasa zieleni (50 - 100 m) 

wzdłuż koryta - tzw. strefy buforowej. Stanowić ona będzie korytarz ekologiczny dla 

zwierząt i miejsce występowania starych drzew oraz roślinności przybrzeżnej i łąkowej. 

7.   Z uwagi na konieczność ochrony gleb i wód wprowadza się zakaz realizacji 

lokalnych bezodpływowych odbiorników ścieków sanitarnych. Odprowadzenie ścieków 

bytowych i opadowych może odbywać się wyłącznie poprzez istniejącą i projektowaną 

kanalizację sanitarną i deszczową. 

 

Mpzp vs. analiza przyrodnicza: 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy zauważyć, że wyznaczenie i utrzymanie 

strefy buforowej wzdłuż koryta rzeki Mlecznej, przy jednoczesnym zachowaniu 

naturalnych zadrzewień wiązu polnego, topól i wierzb lub ich odtworzeniu, jest 

zadaniem priorytetowym w zakresie ochrony całej doliny rz. Mlecznej jako korytarza 

ekologicznego. Strefa buforowa o szerokości min. 50 m na obu brzegach rzeki Mlecznej 

powinna zostać wprowadzona na wszystkich dotychczas niezainwestowanych 

odcinkach doliny tej rzeki. Natomiast w przypadku zainwestowania terenu, strefa 

buforowa może ulec zawężeniu, jednak nie na tyle, ażeby utrudnić przemieszczanie się 

wzdłuż koryta rzeki oraz uniemożliwić odtworzenie lub utrzymanie istniejących 

zadrzewień. W strefie buforowej, na całej długości rzeki Mlecznej należy zakazać 

grodzenia terenu, uniemożliwiającego swobodną migrację zwierząt wzdłuż koryta rzeki 

– odpowiedni zapis wprowadzony został w mpzp, w §. 8 ust. 5 pkt 5. 

 

Należy zauważyć, że występujące obecnie zadrzewienia i zakrzewienia  

w dolinie rzeki Mlecznej, mają charakter naturalny (łęgowy) i cechują się dużym 

bogactwem awifauny ptaków wróblowych (słowiki, drozdy, pokrzewki i inne). 

Wprowadzanie „zieleni urządzonej”, która spełnia funkcję estetyczną, często jest 

zgubne dla gatunków ptaków związanych z nieurządzonymi, naturalnymi 
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zadrzewieniami, w tym w szczególności dla słowików. Należy dopilnować, ażeby 

istniejące zadrzewienia, oprócz wkomponowania w zieleń niską urządzoną, zachowały 

swój naturalny charakter, a jedynym powodem, dla którego można by usuwać 

pojedyncze drzewa powinno być zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego 

(w przypadku realnego zagrożenia ze strony konarów i/lub całego drzewa). 

Oprócz obowiązującego 1 mpzp na omawianym obszarze nie obowiązują 

dokumenty w randze aktu prawa miejscowego, stanowiące o przeznaczeniu gruntów.  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(zmiana suikzp) 

W zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Radom” z 2011 r. wskazano następujące kierunki 

zagospodarowania przestrzennego omawianego obszaru: 

 obszar 1: TO, MN, OK;  

 obszar 2: ZP, MN; 

 obszar 3: TO; 

 obszar 4: TO, U; 

 obszar 5: TO; 

 obszar 6: TO, LS, U; 

 obszar 7: TO; 

gdzie: 

 TO – tereny otwarte: rola, łąki, nieużytki, zieleń nieurządzona, z możliwością 

dolesień;  

 MN – zabudowa mieszkaniowo – usługowa; 

 OK – tereny urządzeń obsługi miasta, w tym komunikacji i infrastruktury; 

 ZP – parki, skwery, zieleń urządzona, zieleń towarzysząca usługom; 

 U – teren usług, zespoły i centra usług; 

 LS – lasy i zadrzewienia. 

 

Należy zaznaczyć, że tereny MN dotyczą istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

a na omawianym obszarze nie wskazuje się obszarów nowej zabudowy, jakkolwiek 

zabudowa taka może powstawać w drodze uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu.  
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W zmianie suikzp na omawianym obszarze doliny rzeki Mlecznej wskazano 

tereny do objęcia ochroną prawną, które opisano w rozdziale 8.3. Są to: 

1. użytek ekologiczny Nr 16 „Wierzbina”: 

2. użytek ekologiczny nr 17 „Trzcinowisko”: 

3. zespół przyrodniczo – krajobrazowy ZP-K 2 „Grodzisko”: 

4. zespół przyrodniczo – krajobrazowy ZP-K 3 „Dolina Mlecznej”: 

5. Radomski Obszar Chronionego Krajobrazu: 

 

Ponadto w zmianie suikzp ustalono następujące kierunki zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego systemu przyrodniczego (MSP), na który składają się 

obszary aktywne biologicznie i łączące je korytarze ekologiczne: 

1. regulacja koryt rzecznych i pozostałych cieków nie powinna polegać na ich 

prostowaniu lub skracaniu; 

2. obudowa rzek i cieków powinna mieć charakter naturalny z zachowaniem 

istniejących zadrzewień i zakrzewień; 

3. tereny nieleśne, w ciągach dolin rzecznych i cieków wodnych powinny być 

wyłączone z gospodarki polowej i wykorzystane jako użytki zielone; 

4. istniejące lasy i skupiska zadrzewień – ostoje zwierząt i roślin należy 

traktować jako stały element krajobrazu; 

5. gospodarka leśna winna cechować się zgodnością z gatunkowymi cechami 

siedliska, a pozyskiwanie drewna powinno “iść” w parze z odnowieniami 

drzewostanu; 

6. Obszary wyznaczone do zalesień, w ramach uregulowanej granicy polno-

leśnej należy poddać stosownemu zagospodarowaniu i nasadzeniom; 

7. wyklucza się wykorzystywanie obszarów pod funkcję osadniczą 

i gospodarczą. Na istniejących już terenach zabudowy dopuszcza się: 

a) uzupełnianie zabudowy; 

b) przebudowę istniejących obiektów z ukierunkowaniem na 

podniesienie walorów architektonicznych zabudowy i eliminację cech 

dysharmonizujących w krajobrazie; 

c) budowę elementów infrastruktury technicznej z dopuszczeniem 

lokalnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

i oczyszczania ścieków; 

8. Tereny te można wykorzystać dla turystyki, rekreacji i wypoczynku. 
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9. Rozwój funkcji turystycznej i rekreacyjnej wymagać będzie 

przygotowania odpowiednich opracowań, których częścią winny być 

projekty zawierające wymogi w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, dostosowane do położenia i cech 

poszczególnych fragmentów terenu. 

 

SUiKZP (zmiana 2011 r.) vs. analiza przyrodnicza 

Analiza ustaleń zmiany suikzp gminy Radom, dotyczących ochrony walorów 

przyrodniczych omawianego obszaru doliny rzeki Mlecznej, wskazuje na prawidłowe 

rozpoznanie wartości tego obszaru, jaki odgrywa on w miejskim systemie 

przyrodniczym. Obszar ten stanowi korytarz ekologiczny, zbudowany z cn. 

7 fragmentów, stanowiących refugia dla flory i fauny. Najcenniejsze obszary, będące 

zarazem biocentrami, proponowane są w suikzp do objęcia ochroną prawną, na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 

151, poz. 1220 z późn. zm.) – postulaty te są zbieżne z oceną wartości przyrodniczych 

omawianego obszaru, mimo rozbieżności, co do formy ochrony przyrody oraz ich 

powierzchni względem propozycji autorów niniejszego opracowania. 

 

Ponadto, dla miasta Radomia, w tym dla analizowanego obszaru doliny 

rzeki Mlecznej, obok podstawowych dokumentów planistycznych, obowiązują 

ustanowione Uchwałami Rady Miejskiej w Radomiu inne dokumenty, w których 

zawarte są wskazówki dotyczące kształtowania i ochrony zasobów 

przyrodniczych (strategie, programy).  

 

Strategia Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-2020  

Obszar doliny rzeki Mlecznej, jak i cały Radom, objęty jest opracowaną w 2008 r. 

koncepcją rozwoju, ustaloną Uchwałą Nr 371/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 

25.08.2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Radomia na lata 2008-

2020). W dokumencie tym przedstawiono diagnozy poszczególnych sfer rozwoju 

miasta, analizy możliwości rozwoju oraz scenariusze rozwoju miasta. Dokument ten nie 

zawiera wskazań z zakresu ochrony walorów przyrodniczych, ani kształtowania ładu 

przestrzennego dla omawianego obszaru. 
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Park Kulturowy Stary Radom 

W celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej 

tradycji budowlanej i osadniczej, w obszarze 1 (obejmującym obszar pierwszego 

osadnictwa radomskiego, grodzisko „Piotrówka” oraz teren Starego Radomia – lokacji 

miasta na prawie średzkim, a także enklawę przyrodniczą doliny rzeki Mlecznej) został 

utworzony Park Kulturowy Stary Radom, na mocy Uchwały Nr 170/2011 Rady Miejskiej 

w Radomiu z 29.08.2011 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 164 z 08.09.2011 r.).  

 

 
Ryc. 16. Park Kulturowy Stary Radom. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 170/2011 RM w Radomiu z 
29.08.2011 r. 
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Podstawowymi postulatami ochrony Parku Kulturowego „Stary Radom” są: 

1. Zachowanie następstwa krajobrazu kulturowego, poczynając od rzeki 

Mlecznej, poprzez grodzisko „Piotrówka” do Starego Miasta. 

2. Zachowanie naturalnej roślinności doliny rzeki Mlecznej, częściową 

renaturalizację rzeki. 

3. Zapewnienie przepływowości rzeki Mlecznej i ograniczenie jej 

zanieczyszczenia. 

4. Utworzenie parku rekreacyjnego nawiązującego wzorami do XIX wiecznej 

koncepcji zagospodarowania. 

5. Odtworzenie w jak najpełniejszy sposób „Starego Ogrodu”-najstarszego 

w Radomiu parku publicznego. 

6. Utworzenie skansenu archeologicznego ukazującego początki Radomia, 

rekonstrukcja obiektów archeologicznych oraz częściowe ukazanie 

pierwotnego wyglądu grodziska „Piotrówka”. 

W celu dochowania powyższych postulatów, na obszarze Parku wprowadzono 

ww. Uchwałą m. in. zakaz: 

1.  wykonywania robót budowlanych, które mogą prowadzić do niekorzystnych 

zmian walorów kulturowych i krajobrazowych Parku Kulturowego; 

2. wprowadzania nowych lub adaptacji istniejących obiektów do funkcji 

użytkowych z zakresu: przemysłu, rolnictwa, hodowli, usług i handlu 

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 wymagających lokalizacji 

i urządzania placów składowych i magazynowych; 

3. wprowadzania nowych lub adaptacji istniejących obiektów do funkcji 

użytkowych z zakresu: przemysłu, rolnictwa, hodowli, usług i handlu 

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 zaliczanych, w myśl przepisów 

szczególnych i odrębnych, do przedsięwzięć mogących zawsze lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

4. wprowadzania nowych lub adaptacji istniejących obiektów do funkcji 

użytkowych o uciążliwości ,,trudnomierzalnej” (woń, hałas, światło, wibracje) 

o ewentualnej uciążliwości nie zaliczanej na podstawie przepisów 

szczególnych i odrębnych do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 

lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ale poprzez powtarzalność 

i uporczywość zjawiska wywołujących negatywne odczucia; 
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5. robót prowadzących do przekształceń historycznych budowli (w tym form 

ziemnych i skalnych) – poza przekształceniami określonymi w ustaleniach 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i przekształceniami 

określonymi zaleceniami konserwatorskimi; 

6. składowania i magazynowania odpadów poza miejscami i pojemnikami 

przeznaczonymi do gromadzenia bieżących odpadów; 

7. lokalizacji bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne oraz 

odprowadzania ścieków do gruntu i do rzeki Mlecznej. 

 

Park Kulturowy vs. analiza przyrodnicza 

Należy zauważyć, że obszar objęty Parkiem Kulturowym Stary Radom, jest 

zarazem jednym z czterech najcenniejszych przyrodniczo obszarów na omawianym 

obszarze doliny rzeki Mlecznej. Przebiegające przez ten obszar zielony szlak pieszy 

i kilka wydeptanych ścieżek pozwalają na swobodną penetrację tego obszaru, jednak 

w obecnym stanie zagospodarowania nie zachęcają one do aktywności na tym terenie, 

zwłaszcza rekreacji rodzinnej. Mała penetracja terenu, a zwłaszcza brak utwardzonych, 

szerokich ciągów komunikacyjnych, stanowi w dużej mierze o „dzikości” tego terenu. 

Obecnie przy ścieżkach gniazdują w gęstwinach krzewów słowiki szare i pokrzewki. Na 

ścieżkach spotkać można winniczki i żaby trawne. Jakkolwiek koncepcja rekreacyjnego 

zagospodarowania Parku Kulturowego, przy równoczesnym zachowaniu od 

zainwestowania obszarów cennych przyrodniczo wydaje się ze wszech miar potrzebna 

– zarówno dla zachowania zbiorowisk roślinnych i siedlisk gatunków chronionych, jak 

i lepszego udostępnienia omawianego obszaru na potrzeby społeczeństwa, to należy 

się jednak liczyć, że wraz z projektowanym zagospodarowaniem terenu ubędzie 

gatunków chronionych. Wyznaczenie dodatkowych szlaków komunikacji, w tym tras 

rowerowych, o utwardzonej nawierzchni, zwiększonych parametrach technicznych, 

z pewnością wpłynie na fragmentację tego zamkniętego ze wszystkich stron obszaru.  

 Największą wartością przyrodniczą obszaru 1 są bagienne ostępy – trzcinowiska 

i łozowisko, dlatego podczas realizacji koncepcji udostępnienia Parku Kulturowego, 

należy zaniechać jakiejkolwiek zmiany stosunków wodnych mogących wpłynąć na 

degradację tych obszarów. W obszarze tym znacząca rolę biocenotyczną odgrywają 

zadrzewienia o „naturalnym” charakterze (mimo silnej degeneracji przez klonu 

jesionolistnego i kolczurkę klapowaną) – stanowią one ważne miejsce lęgowe dla 
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ptaków zakrzewień (np. największa koncentracja słowika szarego na badanym 

obszarze) – stąd należy dążyć do zachowania jak największej ilości „nieurządzonych” 

zadrzewień.  

W ramach zachowania znaczenia obszaru 1, jako lokalnego biocentrum, należy 

ponadto wprowadzać zadrzewienia gatunków rodzimych (wiąz polny, wierzba biała, 

topola osika, topola biała, topola czarna, czeremcha pospolita) wzdłuż koryta rzeki 

Mlecznej. Wskazanym jest także obsadzanie ciągów komunikacyjnych krzewami (bez 

czarny, dereń świdwa, czeremcha pospolita, trzmielina zwyczajna), urozmaicającymi 

krajobraz oraz zapewniającymi schronienie dla ptaków oraz bazę żerową (owoce). 

Obecnie, na skutek zniszczenia części wschodniej i centralnej zadrzewienia, 

obszar występowania zgniotka cynobrowego w omawianym obszarze stracił swoje 

walory przyrodnicze. Niemniej pozostała część zadrzewienia powinna zostać objęta 

ochroną. Należy zauważyć, że w koncepcji zagospodarowania przestrzennego Parku 

Kulturowego, zadrzewienie to objęte zostało projektem „rezerwatu przyrodniczo-

edukacyjnego”. Ponadto koncepcja zagospodarowania Parku Kulturowego zawiera 

propozycję utworzenia w obszarze 1 dwóch użytków ekologicznych, co jest zgodne 

z propozycją zawartą w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 

miasta Radom. 

 

Program ochrony środowiska dla miasta Radomia na lata 2009-2012 z 

uwzględnieniem lat 2013-2016 

Obecnie obowiązujący Program ochrony środowiska dla miasta Radomia został 

ustanowiony Uchwałą Nr 578/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29.06.2009 r. 

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomia na lata 

2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016”. 

W POŚ, obok analizy dotychczasowego stanu wartości przyrodniczych miasta 

Radomia, określone zostały kierunki działania dla właściwej ochrony zasobów 

przyrodniczych miasta, w tym utworzenie lokalnego systemu obszarów chronionych, 

zapewniających drożność korytarzy ekologicznych oraz zachowanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych. System obszarów chronionych obejmować powinien 

m. in.:  

 dotychczasowe tereny i obiekty objęte ochrona prawną (np. pomniki przyrody, 

użytek ekologiczny); 
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 projektowane zespoły przyrodniczo – krajobrazowe; 

 projektowane użytki ekologiczne; 

 projektowane stanowiska dokumentacyjne; 

 projektowane pomniki przyrody. 

Ponadto w POŚ wskazany został do objęcia ochroną obszar pomiędzy ul. 

Maratońską, a ul. Gen. Okulickiego (łącznie z obszarem Grodziska Piotrówka). 

W dokumencie tym wskazano także celowość zachowania ciągłości systemu 

przyrodniczego w oparciu o istniejące korytarze ekologiczne, łączące obszary czynne 

biologicznie wewnątrz miasta z terenami otwartymi położonymi poza nim. 

Zaproponowano w tym celu rekonstrukcję dolin rzecznych poprzez sukcesywną 

likwidację starej zabudowy i `przegród inżynierskich, szczególnie w obrębie teras 

zalewowych.  

W POŚ zawarto także wskazania do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, dotyczące m. in.: urządzania zielonych ścieżek (tras rowerowych, 

ciągów spacerowych) w obszarach spełniających funkcję korytarzy ekologicznych 

(doliny rzeczne); ochrony korytarzy ekologicznych poprzez wprowadzenie zakazu 

lokalizowania nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej i obiektów produkcyjnych 

w strefie teras zalewowych oraz na obrzeżu dolin w odległości mniejszej niż 50 metrów 

od brzegów rzek i 25 metrów od brzegu strumieni; ograniczania do niezbędnych 

przypadków przecięcia dolin rzecznych infrastrukturą komunikacyjną (prowadzenie 

dróg w tych rejonach po estakadach, lub z prześwitami umożliwiającymi migrację 

zwierząt i ruch powietrza).  

Bardzo istotnym wskazaniem jest zachowanie otwartego układu doliny rzeki 

Mlecznej oraz zachowanie roślinności seminaturalnej i zieleni urządzonej w otoczeniu 

terenów zabudowanych, a w strefach niezainwestowanych – utrzymanie roślinności 

seminaturalnej i naturalnej z dopuszczeniem użytkowania rolniczego jako użytków 

zielonych. 

 

Program ochrony środowiska vs. analiza przyrodnicza 

Wyżej przytoczone zapisy Programu ochrony środowiska na lata 2009-2012 

(2013-2016) w pełni odpowiadają potrzebom ochrony wartości przyrodniczych doliny 

rzeki Mlecznej na omawianym obszarze oraz możliwości ich eksploatacji na potrzeby 

społeczeństwa – wyznaczaniu ścieżek rowerowych i szlaków pieszych (spacerowych). 
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Ponadto w POŚ trafnie wskazano potrzebę ochrony wartości przyrodniczych 

obszaru 1, w którym projektuje się utworzenie użytku ekologicznego.  

 

 

9.2. Zalecenia do planu rozwoju przestrzennego gminy miasta 
radomia 

 

Przeprowadzona ocena uwarunkowań przyrodniczych doliny rzeki Mlecznej od ulicy 

Maratońskiej, po ulicę Mieszka I, pozwala stwierdzić, że: 

1. najwyższe walory przyrodnicze i krajobrazowe koncentrują się głownie 

w obszarze 1, obszarze 4, obszarze 6, a także na fragmencie obszaru 7; 

2. podwyższone wartości przyrodnicze i krajobrazowe (przestrzeń widokowa) 

posiada obszar 5 i 2 (park miejski „Stary Ogród”); 

3. przeciętne i niskie walory przyrodnicze posiada obszar 3; 

4. cała dolina rzeki Mlecznej stanowi lokalny korytarz ekologiczny, o przerywanym 

istotnymi barierami ekologicznymi, przebiegu. Poszczególne fragmenty 

korytarza stanowią refugia dla gatunków roślin i zwierząt, a najważniejszymi 

biocentami są obszary 1, 4 i 6 oraz południowo-wschodni fragment obszaru 

7. Obszar 5 stanowi refugium gatunków ptaków łąkowych o mniejszym 

znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności całej doliny rzeki Mlecznej, niż ww. 

obszary; 

5. najwyższym i podwyższonym walorom przyrodniczym towarzyszą wysokie 

walory rekreacyjne obszarów. Na terenach tych funkcję dominującą powinna 

pełnić funkcja ochronna ekosystemów i krajobrazu, w oparciu o dotychczasowy 

gospodarczy sposób utrzymania terenów (gospodarka rolno-łąkarska) oraz 

funkcja turystyczno – rekreacyjna; 

6. na obszarze o niskiej wartości przyrodniczej wiodącą funkcją powinna być 

w miarę możliwości funkcja rolnicza; 

7. otwarty obszar doliny rzeki Mlecznej z całym spektrum zbiorowisk roślinnych, 

stanowi „płuca Radomia” – strefę aeracji i kształtowania warunków 

bioklimatycznych.  
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Biorąc powyższe pod uwagę, wprowadza się ustalenia do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na całym obszarze objętym niniejszym 

opracowaniem: 

1. należy dążyć do zachowania obszarów biologicznie aktywnych (refugiów) oraz 

zapewnienia funkcjonalnych połączeń ekologicznych z pozamiejskim systemem 

obszarów chronionych, w celu umożliwienia swobodnej migracji organizmów 

żywych; 

2. należy dążyć do utrzymania dotychczasowej formy użytkowania terenu (treny 

otwarte, lasy, zadrzewienia), bez możliwości zmiany sposobu użytkowania 

gruntów, w tym zalesiania łąk. Dopuszcza się w obszarze 1 (ul. Maratońska- ul. 

Gen. Okulickiego) zmianę przeznaczenia części gruntów na cele związane 

z rekreacją i dydaktyką (Park Kulturowy Stary Radom); 

3. należy dążyć do utrzymania strefy buforowej min. 50 m po obu stronach koryta 

rzeki Mlecznej w obszarze niezainwestowanym;  

4. w ww. strefie buforowej należy zakazać grodzenia działek w celu zapewnienia 

swobodnej migracji zwierząt; 

5. w ww. strefie buforowej należy utrzymywać zadrzewienia oraz wprowadzać 

zadrzewienia liniowe wzdłuż obu brzegów rzeki Mlecznej, w celu zapewnienia 

ciągu migracji (dla nietoperzy, ptaków, owadów). Należy wprowadzać tylko 

i wyłącznie gatunki rodzime, charakterystyczne dla siedlisk nadrzecznych tego 

regionu (m. in. wiąz polny, wierzba biała, topola biała, topola czarna, olcha 

czarna); 

6. dopuszcza się realizację ciągu pieszego lub rowerowego w strefie ww. buforu 

ochronnego, przy zapewnieniu odpowiedniej osłony biologicznej (nasadzeń 

krzewów rodzimych, właściwych siedliskom nadrzecznym); 

7. należy dążyć do udrożnienia poszczególnych odcinków doliny rzeki Mlecznej dla 

migracji małych i średnich zwierząt epigeicznych (płazy, drobne i średnie ssaki), 

poprzez właściwą modernizację przejść pod konstrukcjami mostów (tzw. suchych 

półek); 

8. należy dążyć do zachowania pełnej bioróżnorodności, zarówno na poziomie 

siedlisk, jak i gatunków, przy czym zachowanie otwartych siedlisk 

seminaturalnych i związanych z nimi chronionych gatunków (np. pełnik 

europejski, czerwończyk nieparek) wymaga ekstensywnej gospodarki łąkarskiej 

(kośnej); 
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9. należy dążyć do utrzymania właściwych stosunków wodnych, zapewniających 

występowanie obszarów podmokłych i mokradeł w obszarze 1 i 4, stanowiących 

miejsce rozrodu płazów oraz występowania gatunków chronionych; 

10. należy dążyć do zachowania, odtworzenia lub stworzenia dogodnych warunków 

rozrodu płazów – obszary 1, 4, 5, 6, 7; 

11. należy dążyć do zapewnienia spójności miejskiego systemu przyrodniczego 

(MSP) poprzez wyznaczenie obszarów chronionych: użytków ekologicznych, 

zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i/lub obszaru chronionego krajobrazu; 

12. należy zachować wartościowe z punktu przyrodniczego i krajobrazowego drzewa 

i objąć je ochroną w formie pomników przyrody; 

13. należy wprowadzać działania czynne dla ochrony najcenniejszych komponentów 

przyrodniczych, które wymagają podejmowania takich działań (np. płazy, ptaki, 

zgniotek cynobrowy); 

14. należy wskazać, dla wszystkich lasów położonych w granicach opracowania, 

funkcję lasów ochronnych, z uwagi na ich występowanie w granicach 

administracyjnych miasta liczącego powyżej 50 tyś. mieszkańców; 

15. zaleca się wyznaczenie ścieżek dydaktycznych w obszarach 1 i 4 z tablicami 

dydaktycznymi opisującymi walory przyrodnicze tych obszarów; 

 

 

9. 3. Ogólne wskazania konserwatorskie 
 

W celu ochrony wartości przyrodniczych omawianego obszaru doliny rzeki 

Mlecznej należy: 

1. wprowadzić działania konserwatorskie, o których mowa w rozdziale „5.3. 

Potrzeby ochrony flory w świetle istniejących zagrożeń”; 

2. wprowadzić działania konserwatorskie, o których mowa w rozdziale „6.4. 

Potrzeby ochrony fauny w świetle istniejących zagrożeń”; 

3. zapewnić spójność miejskiego systemu przyrodniczego (MSP) poprzez: 

1) objęcie ochroną pomnikową drzew, o których mowa w rozdziale „5.2.2. 

Drzewa proponowane do objęcia ochroną pomnikową”; 
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2) objęcie ochroną powierzchniową obszarów, o których mowa w rozdziale 

„8.3. Wskazanie terenów i obiektów przewidzianych do ochrony zasobów 

przyrodniczych”; 

3) udrożnienie barier ekologicznych, o których mowa w rozdziale „8. 4. 1. 

Wskazania korytarzy ekologicznych – szlaków migracji zwierząt 

z podziałem na główne, uzupełniające i lokalne”; 

4. wprowadzić ustalenia do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Radomia, o których mowa w rozdziale „9.2. Zalecenia 

do planu rozwoju przestrzennego gminy miasta Radomia”. 
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