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Przemysław WOLSKI, Agata CIESZEWSKA, Mirosława SIEROSZEWSKA 
Oddział Architektury Krajobrazu 
Wydział Ogrodniczy 

Funkcjonowanie przyrodnicze Skarpy Ursynowskiej 
i wskazania do jej ochrony 

Położenie terenu badań 

Teren opracowania położony jest na 
styku dwóch mezoregionów - Doliny 
Środkowej Wisły i Równiny Warsza
wskiej (Kondracki 1978). Badaniami ob
jęto fragment Skarpy Warszawskiej -
Skarpę Ursynowską (przykrawędziową 

część wysoczyzny polodowcowej oraz 
zbocze-stopień erozyjny - stanowiące 

granicę ww. mezoregionów) oraz jej pod
nóże i fragment tarasu_ nadzalewowego 
Wisły na odcinku od kościoła św. Kata
rzyny do parku Natolińskiego. 

Obszar należący do Równiny War
szawskiej jest zdenudowaną powierzch
nią akumulacji lodowcowej, wznoszącą 
się 20-30 m powyżej lustra wody w Wi
śle, pokrytą w przeważającej mierze ro
ślinnością synantropijną oraz wykorzy
stywaną pod uprawy. Poza tym znajdują 
się tutaj zabudowania jednorodzinne oraz 
historyczne założenie ogrodowe (obecnie 
teren SGGW). 

Zbocze-stopień erozyjny pomiędzy 
wysoczyzną a tarasem nadzalewowym 
pokryte jest grądem i stanowi główną do
minantę krajobrazową. Zbocze, podobnie 

Funkcjonowanie przyrodnicze 

jak wysoczyzna, zbudowane jest z glin 
oraz pyłów i podlega intensywnym pro
cesom denudacyjnym, których wynikiem 
są w·ąwozy oraz stożki napływowe u ich 
wylotów. 

U podnóża Skarpy rozciąga się taras 
nadzalewowy Wisły o zróżnicowanej mi
kroformie obniżeń podkrawędziowych, 
starorzeczy i ostańców wśród równiny 
tarasu nadzalewowego. Roślinność tego 
terenu uwarunkowana jest wysokim 
zwierciadłem wód podziemnych oraz ty
pem użytkowania, który w znacznym sto
pniu ma charakter rolniczy (pola upraw
ne, łąki, sady, ogrody działkowe). 

Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania była analiza fun
kcjonowania przyrodniczego Skarpy Ur
synowskiej, poprzedzona szczegółową 
inwentaryzacją środowiska przyrodni
czego w skali 1 : 2000, a następnie przy
gotowanie wskazań do jej ochrony. 

Kartowanie terenowe przeprowadzo
no w ramach ćwiczeń terenowych stu
dentów II roku Oddziału Architektury 
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Krajobrazu w terminie od 19 do 27 czerw
ca 1995 roku. W celu przeprowadzenia 
obserwacji terenowych wybrany obszar 
został podzielony na 89 transektów, każ
dy szerokości 30 m. Zakres prac obejmo
wał zarówno obserwację bezpośrednią, tj. 
dostrzeżenie związków między kompo
nentami środowiska, jak i przeprowadze
nie analizy funkcjonowania przyrodni
czego oraz opracowanie wskazań do 
zagospodarowania terenu badań. 

Analiza środowiska przyrodniczego 
polegała na badaniu jego komponentów: 
rzeźby, utworów powierzchniowych, 
wód powierzchniowych i gruntowych, 
gleb, klimatu, szaty roślinnej i świata 
zwierząt oraz procesów z nimi związa
nych. Efektem powyższej analizy było 
wyznaczenie jednostek krajobrazowych, 
a więc takich obszarów, w obrębie któ
rych cechy poszczególnych komponen
tów sąjednorodne bądź podobne. Wyzna
czenie jednostek krajobrazowych było 
podstawą do opracowania wskazań do 
ochrony terenów. Szczegółowość analiz 
warunkowana była skalą opracowania 
1: 2000. 

Ogółem wykonano 9 map tematycz
nych (w skali 1 : 2000): 

- mapę inwentaryzacji szaty roślinnej, 
- mapę form rzeźby terenu wraz z 

dokumentacją wierceń i odkrywek, 
- mapę degradacji środowiska przy

rodniczego (mapa sozologiczna), 
- mapę funkcjonowania geodyna

micznego, 
- mapę funkcjonowania geoche

micznego, 
- mapę funkcjonowania klimatycz

nego, 
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- mapę funkcjonowania hydrologi
cznego, 

- mapę funkcjonowania biologicznego. 
Ze względu na szczupłość miejsca 

przedstawiono materiał uproszczony, 
obejmujący niektóre aspekty funkcjono
wania geodynamicznego, hydrologiczne
go, klimatycznego i biologicznego tere
nów Skarpy. 

Geneza i przekształcenia krajo
brazu Skarpy Ursynowskiej oraz 
jej znaczenie 

Geneza krajobrazu kulturowego 

Proces antropogenicznego przekształ
caniaSkarpy Ursynowskiej i terenów przy
ległych. rozpoczął się w górnym neolicie, 
gdy koczownicze ludy przesuwające się ku 
północy zaczęły udoskonalać technikę 

uprawy zbóż karczując lasy. Na przełomie 
ostatniego tysiąclecia krajobraz Mazowsza 
zostaje już zdominowany przez uprawy 
rolnicze i osady ludzkie (Biernacki 1990). 

W XIV wieku zmeliorowano taras 
zalewowy Wisły na wzór holenderski, co 
przyczyniło się do znacznego wyniszcze
nia lasów łęgowych i przekształcenia ich 
w pola uprawne (Wisła ... 1982). 

Wiek odrodzenia to czas rozkwitu 
znaczenia Wisły i Warszawy. Rozwój go
spodarczy w XVI i XVII wieku znalazł 
swoje odbicie w fizjonomii krajobrazu w 
postaci rozbudowy osad oraz przekształ
cenia linii brzegowej Wisły, a także tere
nów przyległych. Dopiero jednak budo
wa posiadłości króla Jana III Sobieskiego 
w Wilanowie spowodowała istotną zmia
nę w zagospodarowaniu Skarpy Ursyno
wskiej. Kolejni właściciele Wilanowa za-
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kładali filialne posiadłości, takie jak: Na
tolin, Marysin, Gucin-Gaj i Ursynów, -
zwany wówczas Rozkoszą. Ich prze
strzenne usytuowanie opiera się na: trój
kącie, a wewnętrzne tereny oraz wieś Wo
lica powiązane są widokowo z Wil~o
wem (Majdecki 1981). 

Tereny położone pomiędzy_ Skarpą 
Ursynowską a Wilanowem przez wieki 
pozostawały we wspólnej administracji i 
dzięki temu zachowały swoje walory 
krajobrazowe. 

Pomimo wielu niekorzystnych zmian 
zarówno na terenach Skarpy, jak i w jej 
sąsiedztwie fizjonomia tego obszaru nie 
zmienia się zasadniczo od niemal trzystu 
lat (Lisowska, Marconi-Betka, Wolski 
1993). Największym zmianom ulega w 
wielu miejscach krawędź wysoczyzny 
przekształcona przez zabudowę i inne no
we formy zagospodarowania. Dotyczy to 
szczególnie rejonu ulicy Arbuzowej oraz 
dawnej wsi Wolica. Od strony północnej 
- wzdłuż al. Wilanowskiej - powstały 

nowe osiedla mieszkaniowe, które za
mknęły i zmieniły panoramę z wielu 
miejsc widokowych na Skarpie. 

Współczesne znaczenie Skarpy Ursy
nowskiej 

Opracowywany teren należy do stre
fy ekologicznej aglomeracji warsza
wskiej, w obrębie której obowiązują spe
cjalne ograniczenia i uwarunkowania w 
celu zachowania bądź przywrócenia rów
nowagi przyrodniczej w skali miasta 
(Miejscowy Plan ... 1992). Wyraźnie za
znaczająca się różnorodność form krajo
brazowych oraz zbiorowisk roślinnych 

Funkcjonowanie przyrodnicze 

wpływa na wysokie walory przyrodnicze 
~ wizualne Skarpy Ursynowskiej. 

Z miejscowego planu ogólnego zago
spodarowania przestrzennego miasta sto
łecznego Warszawy z roku 1992 wynika, 
że wizja rozwoju terenów rekreacyjnych, 
wypoczynkowych i terenów zieleni jest 
ściśle związana przede wszystkim z pra
doliną Wisły i Skarpą Warszawską, sta
nowiącą jej krawędź, która wraz ze swą 
naturalną przyrodą stanowi o unikato
wych wartościach krajobrazu miasta. Te
ren Skarpy Ursynowskiej wraz z częścią 
wysoczyzny i tarasu nadzalewowego 
wchodzi w skład systemu obiektów przy
rodniczych, tworząc razem z terenami 
przyległymi: Lasami Chojnowskimi, La
sem Kabackim, Założeniem pałacowo
-ogrodowym w Wilanowie, Doliną Słu
żewiecką, Doliną Wilanówki, terenami 
starego Ursynowa, Gucin-Gajem, sadami 
i cmentarzami kompleks terenów o wy
jątkowych walorach krajobrazowych. 

Rynna pradoliny tworzy korytarz 
napowietrzający i dynamizujący wymia
nę powietrza w Warszawie, a tereny przy
ległe uważa się za obszary wspomagające 
system wentylacji miasta. Tworzą one pa
sy zieleni przecinające miasto, a rozpo
czynające się na przedmieściach, czyli na 
terenach bezpośrednio powiązanych 
przyrodniczo z obszarami otaczającymi 
Warszawę. 

W planie przestrzennym przewiduje 
się utrzymanie tych terenów jako biologi
cznie czynnych, zabezpieczających wła
ściwe warunki zdrowotne i klimatyczne 
na obszarach zainwestowanych (art. 43 
poz. 1 ustawy o ochronie i kształtowaniu 
środowiska z dn. 31.08.80 r. DzU nr 3, 
poz. 3), jak również połączenie terenów 
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zieleni miejskiej z lasami oraz czynnymi 
przyrodniczo obszarami pozamiejskimi 
(art. 42 poz. 1 ustawy o ochronie i kształ
towaniu środowiska). 

Obecnie pod ochroną Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków znajdują się: Ze
spół Pałacowo-Parkowy Natolin, Zespół 
kościelny na Służewiu, Strefa Ochrony Ar
cheologicznej Podskarpie-ul. Przyczółko
wa. Chronione są także obiekty przyrodni
cze, takie jak: rezerwat Las Natoliński, 
Skarpa Ursynowska, park Gucin-Gaj, ul. 
Fosa, otulina rezerwatu Las Kabacki, otu
lina rezerwatu Las Natoliński, otulina pro
jektowanego rezerwatu Skarpa Ursyno
wska. 

Propagowane jest również utworzenie 
rezerwatu Skarpy Ursynowskiej, gdyż 
zgodnie z ustawą o ochronie i kształtowa
niu środowiska z dn. 31. 08. 80 r. DzU nr 
3. poz 6. oraz rozporządzeniem Rady Mi
nistrów z dn. 27. 06. 85 r. DzU nr 31, poz. 
140 należy zachować unikatowe jej walmy. 

Funkcjonowanie geodynamicz
ne (rys. 1) 

Rozwój procesów rzeźbotwórczych 
Skarpy Ursynowskiej zależny jest od 
wielu czynników. Na terenie badań pod
stawową rolę odgrywa ukształtowanie te
renu, jego użytkowanie oraz zmienność 
utworów powierzchniowych. Analizę 
utworów powierzchniowych przeprowa
dza na podstawie wierceń wykonanych w 
ramach ćwiczeń terenowych. Ogółem 
przeprowadzono 125 wierceń. Zmien
ność utworów powierzchniowych przed
stawia tabela 1. 
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Funkcjonowanie geodynamiczne 
Skarpy Ursynowskiej rozpatrywano na 
podstawie rozwoju współczesnych istnie
jących i potencjalnych procesów 
rzeźbotwórczych. Wyraźne zróżnicowanie 
rzeźby terenu - obejmujące zarówno wy
soczyznę polodowcową, jej krawędź i ta
ras nadzalewowy Wisły - wpływa na róż
norodność procesów geodynamicznych. 

Funkcjonowanie geodynamiczne 
przedstawiono w podziale na główne jed
nostki morfologiczne. 

Wy s oczy z n a (strefa przykrawę
dziowa) stanowi teren równinny położo
ny na wysokości 105-110 m n.p.m., o 
powierzchni wyrównanej - niemal pła
skiej. Miejscami poprzecinana jest wą
wozami erozyjnymi. Powierzchnia wy
soczyzny jest częściowo przekształcona 
antropogenicznie zarówno przez zabudo
wę jak i uprawę. Na wysoczyźnie zazna
cza się stosunkowo niewielkie nasilenie 
procesów geodynamicznych. Występują 
tu głównie procesy eoliczne (teren ekspo
nowany jest na działanie wiatrów za
chodnich). 

S t o k w y s o c z y z n y to teren o 
zróżnicowanym stopniu nachylenia od 15 
do 40%. Ekspozycja stoku jest wschodnia, 
a deniwelacje terenu sięgają 10-20m. Gór
na część stolcu jest wyraźną i ostro zary
sowaną granicą wysoczyzny i stanowi 
obszar wzmożonych procesów erozyj
nych i ruchów masowych szczególnie w 
miejscach, gdzie pozbawiona jest szaty 
roślinnej, głównie runa (zdegradowany 
grąd pokrywający w znacznym stopniu 
Skarpę Ursynowską charakteryzuje się 

ubogim runem). Zbocze jest miejscami 
silnie przekształcone przez grawitacyjne 
procesy stokowe (spełzywanie i osypy-

P. Wolski, A. Cieszewska, M. Sieroszewska 
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RYSUNEK 1. Funkcjonowanie geodynamiczne Skarpy Ursynowskiej i terenów sąsiednich: 1 - wyso
czyzna morenowa płaska, 2 - wysoczyzna morenowa falista, 3 - płaskie akumulacyjne powierzchnie 
podstokowe, 4 - płaskie powierzchnie tarasu nadzalewowego, 5 - ostańce tarasu nadzalewowego, 
obszary charakteryzujące się niewielkim nasileniem procesów geodynamicznych akumulacyjnych, 6 -
obniżenia smugowe i starorzecza, obszary charakteryzujące się wzmożonym nasileniem procesów 
geodynamicznych erozyjnych (głównie spełzywania i spłukiwania), 7 - stoki silnie i średnio nachylone, 
8 - wąwozy, 9 - lekko nachylone powierzchnie podstokowe, 10 - stożki napływowe, 11 - zagłębienia 
bezodpływowe, 12 - hałdy, 13 - kierunki spłukiwania linijnego (1-8 - obszary charakteryzujące się 
niewielkim nasileniem procesów geodynamicznych erozyjnych - głównie deflacji; 9-11 - obszary 
charakteryzujące się wzmożonym nasileniem procesów geodynamicznych akumulacyjnych - głównie 
akumulacja deluwiów i mate1iału organicznego; 12 i 13 - obszary przekształcone antropogenicznie) 
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TABELA 1. Zmienność utworów powierzchniowych w rejonie Skarpy Ursynowskiej 

Forma rzeźby Liczba 
wierceń 

Charakterystyka utworów powierzchniowych 

Wysoczyzna 30 Wyraźnie zaznacza się dominacja piasku gliniastego I-gliny 
piaszczystej, lokalnie silne przekształcenia antropogeniczne. 

Zbocze i powierzchnie 29 
podstokowe 

Na zboczu i u jego podnóża zwiększa się zawartość części 
spławialnych, występują głównie: piaski pylaste, pyły i gliny. 

Taras nadzalewowy 39 Dominują utwory pylaste, lokalnie piaski słabo gliniaste na 
piaskach luźnych, grubych i średnich. 

Starorzecza i zagłębienia 27 
bezodpływowe w obrębie 
tarasu nadzalewowego 

Występują rozległe pokłady torfów, a także dobrze 
przesortowanego materiału o dużej zawartości części 
spławialnych oraz iły. 

wanie) i porozcinane jest 1 O wąwozami -
· od powierzchni wysoczyzny aż do pod
nóża Skarpy. Powstały one w wyniku 
spływu powierzchniowego wód opado
wych z powierzchni wysoczyzny. Wąwo
zy są dosyć głęboko wcięte w stok i cha
rakteryzują się stosunkowo niewielką 
szerokością, stromymi zboczami i łagod
nie pochylonym dnem. Materiał wypłu
kiwany z wąwozów przemieszczany jest 
linijnie do podnóża Skarpy, gdzie tworzy 
stożki napływowe. Wąwozami zwykle 
prowadzone są ścieżki, co powoduje 
wzmaganie się procesów erozyjnych i po
głębianie wąwozów. 

Lokalnie przekształcenie antropoge
niczne stoku doprowadziło do jego stara
sowania (Wolica i okolice ul. Arbuzo
wej), a także nadbudowy przeprowadza
nej obecnie w formie nasypów w rejonie 
cmentarza. 

W obrębie Skarpy potencjalnie może 
wystąpić osuwanie się większych jej 
fragmentów, wywołane obciążeniem kra
wędzi Skarpy przez np. zabudowę w 
miejscu występowania osadów nieprze
puszczalnych, tworzących tzw. „śliską 

stopę". 
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Akumulacyjne powierz
c h n ie p o d s t o k o w e zlokalizowane 
u podnóża Skarpy charakteryzują się bar
dzo niewielkim nachyleniem i wyrówna
ną powierzchnict. Powierzchnie te stano
wią wyraźne przejście stoku w taras nad
zalewowy. Procesy rzeźbotwórcze mają 
tu charakter akumulacyjny- akumulacja 
deluwiów i stożków napływowych. 

Tar a s n ad z a 1 e w o w y położo
ny jest na wysokości 86-91 mn.p.m. Jest 
on poprzecinany licznymi starorzeczami 
i nie stanowi zwartej powierzchni, można 
tu wyróżnić płaskie powierzchnie tarasu 
z lokalnie wypiętrzonymi do 1,5 m ostań
cami. Starorzecza są nieznacznie wyróż
nione w terenie -deniwelacje sięgają Im. 
Rzeźba terenu w obrębie tej formy jest 
zatarta, co związane jest z przekształce
niami antropogenicznymi (uprawa), któ
re prowadzą do wyrównania terenu. Za
głębienia bezodpływowe i starorzecza są 
miejscami akumulacji osadów, natomiast 
użytkowane rolniczo fragmenty tarasu 
okresowo podlegają procesowi deflacji. 

Na tarasie zaznaczają się także formy 
antropogeniczne, takie jak hałdy zlokali
zowane u podnóża Skarpy (usypane pra-
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wdopodobnie ze względu na ochronę. 
przyległych terenów przed okresowymi 
wahaniami wody), a także nasypy ciąg-· 
nące się wzdłuż kanału burzowego. 

Badany teren odznacza się wyraźnym 
skumulowaniem procesów geodynamicz
nych na terenie granicznym pomiędzy 
równiną a wysoczyzną: Z tego też względu 
Skarpa Ursynowska stanowi newralgiczny 
punkt na mapie zjawisk rzeźbotwórczych. 
Faktu istnienia tej wyraźnej strefy nie moż
na bagatelizować, gdyż procesy zachodzą
ce na Skarpie są zjawiskiem negatywnym. 
Prowadzą one do ujednolicenia, a tym sa
mym zubożenia krajobrazu odznaczające
go się naturalnymi wybitnymi walorami 
przyrodniczymi o dużym znaczeniu dla są
siednich terenów zurbanizowanych. Także 
działalność człowieka może mieć decydu
jące znaczenie dla dalszych losów rzeźby 
tego terenu. 

Funkcjonowanie hydrologiczne 
(rys. 2) 

Teren badań leży w sąsiedztwie rzeki 
Służewki - jednego z nielicznych zacho
wanych małych cieków Warszawy i właś
nie do Służew ki odprowadzana jest wię
kszość wód zbieranych przez kanał bu
rzowy, znajdujący się u podnóża Skarpy. 
Także u podnóża Skarpy zlokalizowane 
są liczne zagłębienia częściowo osuszane 
sieci rowów melioracyjnych, a w części 
zagospodarowane jako stawy (pozosta
łość po historycznych założeniach ogro
dowych - Rozkosz-Ursynów i Gucin-Gaj 
-Biernacki 1990). 

Funkcjonowanie hydrologiczne 
określono na podstawie: pomiarów głę-

Funkcjonowanie przyrodnicze 

bokości poziomu wód gruntowych, bez
pośrednich obserwacji systemu wód 
powierzchniowych, określenia przepusz
czalności utworów powierzchniowych. 
Powyższe elementy, a także uwzględnie
nie możliwości zanieczyszczenia wód 
gruntowych, dały podstawę do wyzna
czenia jednostek o podobnym funkcjono
waniu hydrologicznym - hydrotopów. 
Na tle hydrotopów przedstawiono takie 
elementy dynamiczne, jak główne kie
runki spływu wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

Wyróżniono następujące typy hydro
topów: 

1. H ydrotop terenów płaskich lub lek
ko nachylonych, wyniesionych powierz
chni, zbudowanych z utworów średnio i 
słabo przepuszczalnych (pyły zwykłe na 
piaskach luźnych, pyły zwykłe na pia
skach gliniastych, piaski gliniaste), z wo
dami gruntowymi na głębokości poniżej 
3 rn p.p.t. Głównymi źródłami zanieczy
szczeń są tutaj ścieki komunalne "i wysy
piska śmieci. Dominujące procesy to: 
niewielki odpływ powierzchniowy i pod
ziemny, retencja i parowanie uzależnione 
od opadów. 

2. Hydrotop terenów silnie nachylo
nych (stoki i zbocza), zbudowanych z 
utworów słabo przepuszczalnych (piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste), z wodami 
gruntowymi na głębokości poniżej 2 m 
p.p.t. Dominujący proces to: silny spływ 
powierzchniowy- zwłaszcza w czasie in
tensywnych opadów, ewapotranspiracja. 

3. Hydrotop terenów położonych u 
podnóża Skarpy (powierzchnie podsto
kowe, stożki napływowe, wąwozy) na 
glebach słabo przepuszczalnych (gliny, 
piaski gliniaste, piaski gliniaste na py-
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RYSUNEK 2. Funkcjonowanie hydrologiczne Skarpy Ursynowskiej i terenów sąsiednich: 1 - tereny o 
dużym nasileniu procesu infiltracji, 2 - tereny o niewielkim nasileniu procesu infiltracji z wodami 
gruntowymi poniżej 3 m p.p.t., 3-tereny o niewielkim nasileniu procesu infiltracji z wodami gruntowymi 
na głębokości 1-1,5 mp. p. t., 4- tereny płaskie zbudowane z utworów organicznych, 5 - tereny zagłębień 
bezodpływowych, 6 - tereny płaskie zabudowane z utworów słabo przepuszczalnych, 7 - tereny silnie 
nachylonych zboczy, 8 - tereny wąwozów, 9 - tereny położone w sąsiedztwie rowów melioracyjnych, 
1 O- tereny zabudowy, 11 - kierunki odpływu wód, 12- tereny o utrudnionej migracji wód podziemnych 
(1-3 - obszary z dominującym procesem infiltracji; 4--5 - obszary z dominującym procesem retencji; 6 
- obszary z dominującym procesem parowania; 7-12 - obszary z dominującym procesem odpływu 
powierzchniowego) 

10 P. Wolski, A. Cieszewska, M. Sieroszewska 
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łach); poziom wód gruntowych na głębo- · 
kości 2-3 m p.p.t. Dominujące procesy 
to: spływ powierzchniowy- zwłaszcza w 
wąwozach, parowanie. 

4. Hydrotop rowów melioracyjnych 
na tarasie nadzalewowym. Duże wahanią 
poziomu wody uzależnione są od inten
sywności opadów oraz stanu wody Wisły. 
Ich funkcjonowanie jest ograniczone, co 
wynika ze złego stanu utrzymania. Domi
nujące procesy to: odpływ, parowanie. 

5. Hydrotop obszarów słabo nachylo
nych lub płaskich na tarasie nadzalewo
wym na glebach organicznych, woda 
gruntowa na głębokości 0,5-1,0 m p.p.t. 
Poziom wód podziemnych ulega dużym 
wahaniom w zależności od ilości opadów 
oraz stanu wód Wisły. Podczas dużych 
opadów woda może dochodzić do powie
rzchni gruntu (oglejenie). Dominujące 
procesy to: retencja, parowanie. 

6. Hydrotop zagłębień bezodpływo
wych zbudowany z utworów średnio 
przepuszczalnych (piaski gliniaste na 
piaskach luźnych), z dużą amplitudą wa
hań wód gruntowych w okresie rocznym 
0-1 m p.p.t. Dominujące procesy to: w 
okresach wilgotnych może występować 
podtapianie dolnych poziomów glebo
wych oraz retencja, w okresach suchych 
intensywna infiltracja, parowanie głów
nie na terenach porośniętych szuwarem. 

7. Hydrotop obszarów lekko nachy
lonych lub płaskich zbudowanych z 
utworów średnio przepuszczalnych (pia
ski gliniaste na piaskach luźnych, piaski 
średnie na piaskach luźnych) - umożli

wiających swobodną infiltrację; woda 
gruntowa na głębokości 1-1,5 m p.p.t. 

Dominujące procesy to: retencja i pa
rowanie (łąki i obszary zalesione), infil-
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tracja (pola uprawne), słaby spływ po
wierzchniowy. 

8. Hydrotop obszarów płaskich lub lek
ko nachylonych, zbudowanych z utworów 
słabo przepuszczalnych (gliny, piaski gli
niaste), o poziomie wód gruntowych na 
głębokości 0,5-2 m p.p.t. Dominujące pro
cesy to: retencja i parowanie (obszar zale
siony i łąki), słaby odpływ powierzchnio
wy. 

9. Hydrotop obszarów słabo nachylo
nych lub płaskich, zbudowanych z utwo
rów bardzo dobrze przepuszczalnych 
(piaski luźne); wody gruntowe na głębo
kości 1-2 m p.p.t. Dominującym proce
semjest infiltracja. 

10. Hydrotop obszarów zabudowa
nych, o nawierzchniach przepuszczal
nych (w większości pokrytych betonem), 
na podłożu trudno przepuszczalnym i ze 
sztucznie obniżonym poziomem wód 
gruntowych. Dominujące procesy to: du
ży odpływ powierzchniowy, parowanie. 

Funkcjonowanie klimatyczne 
(rys. 3) 

Wprowadzenie. Funkcjonowanie 
klimatyczne Skarpy Ursynowskiej okre
ślono na podstawie niepomiarowej meto
dy wyznaczania topoklimatów wg Pa
szyńskiego (1963). Podstawą tej metody 
jest analiza ukształtowania terenu; pokry
cia terenu; nachylenia i ekspozycji oraz 
wyników obserwacji terenowych. Chara
kterystykę topoklimatów przedstawiono 
podobnie jak pozostałe funkcjonowania 
w podziale na podstawowe jednostki 
morfologiczne. 

11 
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RYSUNEK 3. Funkcjonowanie klimatyczne Skarpy Ursynowskiej i terenów sąsiednich: 1 - tereny 
otwarte dynamizujące wymianę powietrza, 2-tereny zabudowy o zmiennych warunkach przewietrzania, 
3 - tereny zboczy średnio i silnie nachylonych, charakteryzujące się zmiennymi warunkami przewietrza
nia, 4 - tereny wąwozów, charakteryzujące się występowaniem spływów chłodnych mas powietrza, 5 -
tereny podnóży zboczy, charakteryzujące się korzystnym nasłonecznieniem i lokalnie powstającymi 
zamgleniami, 6- tereny zabudowy wysokiej o utrudnionym przewietrzaniu, 7 - tereny zabudowy niskiej, 
charakteryzujące się zmianą kierunku nawietrzania, 8 - tereny łąk, charakteryzujące się zmianą kierunku 
nawietrzania i podwyższoną wilgotnością powietrza, 9 - tereny pól, charakteryzujące się swobodnym 
przewietrzaniem i dobrym nasłonecznieniem, 1 O- tereny stawów i podmokłych łąk, charakteryzujące się 
podwyższoną wilgotnością powietrza i powstawaniem mgieł, 11 - tereny łąk wilgotnych, charakteryzu
jących się stagnowaniem powietrza, 12 - tereny muraw piaskowych, charakteryzujące się lokalnie 
obniżoną wilgotnością powietrza (1 i 2- obszary wysoczyzny charakteryzujące się dobrym przewietrza
niem i nasłonecznieniem; 3-5 - obszary zboczy o ekspozycji chłodnej, położonych w zasięgu cienia 
wiatrowego; 6-12- obszar tarasu nadzalewowego, wchodzący w skład pasa nawietrzającego) 

12 P. Wolski, A. Cieszewska, M. Sieroszewska 



Wysoczyzna. Na terenie wyso_czy
zny przewietrzanie jest na ogół dobre. 
Jest ono lokalnie utmdnione z powodu 
istnienia barier budowlanych. Dominują 
wiatry zachodnie. 

Wyróżniono tu dwa typy topoklima
t ów: Top ok 1 im at tere nów 
otwartych na wysoczy:inie 
(sady, grunty orne, ziołorośla). 

Tereny te charakteryzują się korzyst
nymi wamnkami nasłonecznienia i prze
wietrzania. Przyziemnym inwersjom 
temperatury przeciwdziała tu dopływ cie
pła z głębszych warstw gruntu, a wymia
na ciepła między podłożem a warstwą 
graniczną osiąga wartość przeciętną. Jest 
to teren dynamizujący wymianę powie
trza z sąsiednimi terenami zabudowany
mi (możliwość powstawania prądów 
konwekcyjnych). W sąsiedztwie alei 
gen. Wł. Sikorskiego i ul. Nowoursyno
wskiej wzrasta poziom hałasu i zanieczy
szcze11. 

Topoklimat terenów zabu
dowanych na wysoczyzme, 
o zabudowie luźnej, niskiej o niskim sto
pniu pokrycia szatą roślinną (ogrody przy
domowe, niewielkie zadrzewienia),' odizo
lowane od źródeł zanieczyszczenia. 

Teren charakteryzuje się średnio ko
rzystnymi warunkami klimatycznymi 
oraz zmianą kierunku przewietrzania. 
Powstawanie cienia wiatrowego wzmaga 
możliwość stagnowania chłodnego po
wietrza. Występuje tu niski poziom hała
su i kondensacji zanieczyszczeń. Korzy
stną cechą tego terenu jest powiązanie go 
z dużymi terenami otwartymi o pozytyw
nym oddziaływaniu klimatycznym. Lo
kalne sąsiedztwo ruchliwych ulic wzma-
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ga poziom kondensacji zanieczyszcze11 i 
hałasu. 

. Krawędź wysoczyzny. Krawędź 

wysoczyzny charakteryzuje się znacz
nym nachyleniem i wschodnią- chłodną 

wystawą, występują tu niekorzystne wa
. nmki nawietrzania i przewietrzania, gdyż 
położenie zawietrzne w stosunku do naj
częściej występujących kierunków wia
tru, warunkuje powstawanie cienia wia
trowego. 

Topoklimat zbocza śred

nio i lokalnie silnie nachy
lonego 15-40° w kierunku północno
-zachodnim, pokrytego zdegradowanym 
grądem wysokim, funkcjonującym jako 
element korzystny w układzie pasa na
wietrzającego. 

Charakteryzuje się dużymi wartościa
mi promieniowania, wyższą temperaturą 
niż otoczenie i małą wilgotnością powie
trza. Występują tu średnio korzystne wa
runki nasłonecznienia i zwiększone ampli
tudy temperatury. Są to tereny silnie na
grzane latem i wychłodzone zimą. Istnieją
ca formacja roślinna sprzyja wytwarzaniu 
substancji zapachowych - fitoncydów i 
ogranicza zasięg rozprzestrzeniania się py
łów napływających od strony nawietrznej 
(zbocze zawietrzne) i osadzanie się ich w 
koronach drzew. Następuje tu zmiana kie
runku zwartych smug dymów. Zadrzewie
nia poprawiają jakość powietrza, ponie
waż na styku masywu grądu i pól lub 
zabudowań powstają turbulencyjne ru
chy powietrza. Liście absorbują zanie
czyszczenia gazowe i zatrzymują zanie
czyszczenia osadzające się z atmosfery. 
Zadrzewienia ograniczają również hałas. 
Jest to element korzystny w funkcjono-
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waniu klimatycznym mimo zakłóceń w 
nawietrzaniu i przewietrzaniu. 

Topoklimat wąwozów. 
Wzdłuż wąwozów następuje grawitacyj
ny spływ chłodnych mas powietrza, co 
umożliwia łączność klimatyczpą _wyso
czyzny i tarasu nadzalewowego. W wą
wozach panu ją niekorzystne warunki kli
matyczne i nasłonecznienia, m.in. 
zmniejszona jest prędkość wiatrów, 
zmieniony jest kierunek nawietrzania. Są 
to tereny znajdujące się w pasie cienia 
wiatrowego. U wylotów wąwozów ist
nieje możliwość stagnowania chłodnego 
powietrza i tworzenia się mgieł radiacyj
nych. Występuje tu podwyższenie wil
gotności powietrza i zmniejszenie warto
ści dobowych i rocznych amplitud tern-· 
peratur. 

Topoklimat podnóży zbo
cz a, porośniętych ziołoroślami, zbioro
wiskami połęgowymi, biorącymi udział 
w układzie pasa nawietrzającego. 

Na tym terenie występuje możliwość 
tworzenia się mgieł zarówno radiacyj
nych (sąsiedztwo z terenami podmokły
mi), jak i adwekcyjnych. Charakterysty
czne są niższe dobowe i roczne amplitudy 
temperatury, a także korzystne warunki 
nasłoneczniania. Lokalnie pojawiają się 
inwersje termiczne w warstwie przyzie
mnej. Jakjuż wspomniano, teren ten jest 
pokryty ziołoroślami i zbiorowiskami po
łęgowymi, które wywierają korzystny 
wpływ na mikroklimat (fitoncydy). 

Taras nadzalewowy. Na tarasie nad
zalewowym występują tereny o podwy
ższonym poziomie wód gruntowych oraz 
sieć rowów melioracyjnych, które lokalnie 
podwyższają wilgotność powietrza, co 
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umożliwia tworzenie się mgieł radiacyj
nych i zastoisk chłodnych mas powietrza. 

Występują tu dobre warunki nawie
trzania i przewietrzania, lokalnie ograni
czone barierami budowlanymi. Dominu
jący kierunek wiatru jest tu modyfikowa
ny przez układ pradoliny. 

Topoklimat terenów za
bu~owanych na tarasie nad
z al ew owym, o zabudowie 
wy Ś ok ie j (osiedle), luźnej, z małym 
udziałem szaty roślinnej, o niekorzyst
nym wpływie na funkcjonowanie pasa 
nawietrzającego - bariera budowlana. 

Jest to teren powstawania cienia wia
trowego, a także dysz między budynkami 
- wzrost prędkości wiatrów. Obecność 
budynków powoduje zmianę kierunku 
nawietrzania, a także niekorzystne wa
runki nasłonecznienienia i istnienie du
żych powierzchni zacienionych. Osłabie
nie promieniowania i niska wilgotność 
powietrza powodują, że roczne i dobowe 
amplitudy temperatury w części zewnę
trznej i wewnętrznej osiedla znacznie się 
różnią. Teren ten jest silnie nagrzany w 
ciągu dnia i wychłodzony nocą. W połą
czeniu z wysokim stopniem kumulacji 
zanieczyszczeń powietrza (sąsiedztwo 
al. Wilanowskiej i al. gen. Wł. Sikorskie
go) i wysokim poziomem hałasu klimat 
odczuwalny jest niekorzystny. 

Topoklimat terenów za
budowanych na tarasie nad
z ale w owym, o zabudowie 
niskiej, luźnej, z udziałem ogrodów 
przydomowych oraz niewielkich zadrze
wień o luźnej strukturze. 

Teren znajduje się w obniżeniu, co 
powoduje zmniejszenie prędkości wiatru 
oraz zwiększenie wilgotności powietrza. 

P. Wolski, A. Cieszewska, M. Sieroszewska 



Następuje tu także zmiana kierunku na
wietrzania i przewietrzania (bariery bu
dowlane), co wpływa na powstawanie 
cienia wiatrowego i rozwinięcie zjawisk 
konwekcji i turbulencji. 

Topoklimat terenów 
otwartych na tarasie nadza-
1 ew owy m, znajdujących się w pobli
żu zabudowy i źródeł zanieczyszczeń 

(al. gen. Wł. Sikorskiego), z udziałem łąk 
i niewielkicb zadrzewień luźnych. 

Występują tu korzystne warunki na
słonecznienia, ale niekorzystne warunki 
przewietrzania i nawietrzania (bariery 
budowlane). Sąsiedztwo z zabudową 
wpływa na kumulację zanieczyszczeń 
powietrza. Występują tu wysokie roczne 
i dobowe amplitudy temperatur. Tereny te 
lokalnie wpływają dynamizująca na wy
mianę powietrza z otaczającymi zabudo
waniami. 

Topoklimat terenów 
otwartych, płaskich, poło
żonych na tarasie nadzale
w owym, pokrytych uprawami polowy
mi i łąkami świeżymi z udziałem poje
dynczych drzew i korzystnym wpływie 
na układ pasa nawietrzającego. 

Panują tu korzystne warunki nawie
trzania i przewietrzania (brak barier). Te
reny charakteryzują się przeciętnymi wa
runkami wilgotnościowymi i korzystnym 
nasłonecznieniem. 

Topoklimat terenów pod
mokłych i zarastających 
st a w ów, a także zagłębień bezodpły
wowych na tarasie nadzalewowym, z 
udziałem roślinności szuwarowej. 

Występuje tu możliwość tworzenia 
się zastoisk mas chłodnego powietrza i 
mgieł radiacyjnych. Utrudnione jest tak-
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że przewietrzanie i nawietrzanie. Tereny 
te narażone są na niebezpieczeństwo wy
stępowania przymrozków. 

Topoklimat terenów o 
p o d w y ż s z o n ej w i l g o t n o ś c i, 
znajdujących się w otoczeniu kanału bu
rzowego, na tarasie nadzalewowym, z 
udziałem formacji roślinnej łąki wilgotnej. 

Wysoki stopień wilgotności powie
trza sprzyja występowaniu tu zastoisk 
mas chłodnego powietrza i mgieł radia
cyjnych. Sąsiedztwo zbocza powoduje 
powstawanie cienia wiatrowego, co 
zmienia kierunki nawietrzania i przewie
trzania. Warunki nasłoneczniania są tu 
korzystne. 

Topoklimat terenów z 
murawami piaskowymi na 
t ar a s i e n a d z a 1 e w o w y m, oddzia
ływających korzystnie na układ pasa na
wietrzania. 

Charakteryzują się one korzystnymi 
warynkami nasłonecznienia, niską wil
gotnością podłoża i powietrza, a także 
dobrymi warunkami nawietrzania i prze
wietrzania. 

Funkcjonowanie biologiczne 
(rys. 4) 

Charakterystyka funkcjonowania 
biologicznego obejmuje następujące ele
menty: 

- analizę pokrycia terenu, 
- określenie kryteriów oceny stopnia 

aktywności biologicznej poszczególnych 
typów krajobrazu, 

- określenie stopnia aktywności bio
logicznej terenów, 
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RYSUNEK 4. Funkcjonowanie biologiczne Skarpy Ursynowskiej i sąsiednich terenów: 1- tereny o dużej 
aktywności biologicznej, biorące udział w przenoszeniu aktywności, łączące obszary zasilania biologicz
nego, stanowiące główne ogniwo układu terenów otwartych Skarpy Warszawskiej, będące jednocześnie 
obszarem zasilania biologicznego dla terenów sąsiednich, 2 - tereny o dużej aktywności biologicznej, 
biorące udział w przenoszeniu aktywności, mogące pełnić funkcje węzłów biologicznych w układzie 
terenów otwartych . w Dolinie Wisły, wpływające na zwiększenie aktywności biologicznej terenów 
sąsiednich, 3 - tereny o średniej aktywności biologicznej, będące pod silnym wpływem terenów sąsied
nich, mogące tworzyć wraz z nimi węzły biologiczne, 4 - tereny o średniej aktywności, o ograniczonym 
dostępie organizmów żywych, mogących wpływać na zwiększenie aktywności terenów mało aktywnych, 
5 - tereny o strukturze mozaikowej, o średniej i małej aktywności biologicznej oddziaływające wzajemnie 
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- analizę relacji pomiędzy terenami. o 
różnym stopniu aktywności biologicznej. 

Wyodrębniono: 

1. Tereny o dużej aktywności biolo
gicznej, biorące udział w przenoszeniu 
aktywności, łączące ze sobą obszary za
silania biologicznego, stanowiące głów
ne ogniwo układu terenów otwartych 
Skarpy Warszawskiej, będące jednocześ
nie obszarem zasilania biologicznego dla 
terenów sąsiednich. Są to powierzchnie 
zalesione zbocza i krawędzi wysoczyzny, 
pełniące funkcje korytarza przenoszące
go aktywność biologiczną z terenów Na
tolina i Lasu Kabackiego wzduż linii 
Skarpy. 

2. Tereny o dużej aktywności biolo
gicznej, biorące udział w przenoszeniu 
aktywności, mogące pełnić funkcje wę
złów biologicznych w układzie terenów 
otwartych w Dolinie Wisły są to tereny: 
Gucina-Gaju, lasu olsowego, zadrzewie
nia wierzbowo-topolowe, Ćmentarz. 

3. Tereny o średniej aktywności biolo
gicznej, będące pod silnym wpływem tere
nów sąsiednich, mogące tworzyć wraz z 
nimi węzły biologiczne są to tereny: szu
warów niskich i wysokich oraz łąk świe
żych na obszarze tarasu nadzalewowego i 
zadrzewienia powierzchniowe w sąsie

dztwie cmentarza na wysoczyźnie. 

4. Tereny o średniej aktywności, o 
ograniczonym dostępie organizmów ży
wych, mogące wpływać na zwiększenie 
aktywności terenów mało aktywnych, są 
to głównie tereny ogrodzonych ogród
ków działkowych. 

5. Tereny o strukturze mozaikowej, o 
średniej i małej aktywności biologicznej, 
oddziałujące wzajemnie na siebie oraz 
będące pod wpływem terenów o podwy
ższonej aktywności, są to tereny gruntów 
ornych i sadów w układzie mozaikowym 
z terenami łąk, pastwisk, kęp, niewielkich 
powierzchni zadrzewionych, pasów i rzę
dów drzew i krzewów. 

6. Tereny o małej aktywności biolo
gicznej, są to głównie tereny upraw zbo
żowych w północno-wschodniej części 
obszaru badania, z niewielkim.udziałem 
kęp zadrzewień i niewielkich pojedyn
czych powierzchni zadrzewionych. 

7. Tereny o bardzo małej aktywności 
biologicznej, są to tereny zabudowy jed
norodzinnej, osiedla mieszkaniowe, tere
ny w trakcie budowy, z niewielkim udzia
łem szaty roślinnej. 

Główne bariery do przenoszenia 
aktywności biologicznej stanowią: al. 
Wilanowska i al. Rzymowskiego. 

na siebie oraz będące pod wpływem terenów o podwyższonej aktywności biologicznej, 6 - tereny o małej 
aktywności biologicznej, 7 - tereny o bardzo małej aktywności biologicznej w sąsiedztwie powierzchni 
o dużej i średniej aktywności, 8 -- główna bariera dla przenoszenia aktywności biologicznej wymagająca 
bezkolizyjnych powiązań między terenami aktywnymi, 9 - główny ldemnek powiązań pomiędzy 
obszarami zasilania biologicznego a terenami o dużej aktywności położonymi w granicach i poza 
granicami badań, 10 - kierunld rozwoju form liniowych o podwyższonej aktywności biologicznej, 11 -
kierunki pożądanego rozwoju korytarzy biologicznych- głównych ciągów migracji roślin i zwierząt, 12 
- kierunki proponowanego zasilania biologicznego terenów mniej aktywnych, 13-proponowane miejsca 
bezkolizyjnego połączenia terenów otwartych 
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Degradacja środowiska przy
rodniczego Skarpy Ursyno
wskiej 

Degradację środowiska Skarpy Ursy
nowskiej określono na podstawie prze
prowadzonych obserwacji terenowych. 
Elementy degradacji zaznaczano od
dzielnie dla poszczególnych komponen
tów krajobrazu. Ogólnie badany teren jest 
w niewielkim lub średnim stopniu zde
gradowany. Elementy degradacji są typo
we dla terenów podmiejskich dużych 
aglomeracji. Jednocześnie obszar ten ce
chuje się występowaniem wielu czynni
ków pozytywnych, które stanowią o jego 
walorach. 

Wyró~iono następujące elementy de
gradacji środowiska przyrodniczego: 

Elementy degradacji lito-
sfery: 

- wysypiska śmieci i odpadów, 
- „wydepty" i ścieżki, 
- przekształcenia zbocza o charakte-

rze antropogenicznym (rozwój zabudo
wy, rozbudowa cmentarza). 

Elementy degradacji hy
drosfery: 

- wybetonowane brzegi kanału bu
rzowego, 

- zanieczyszczone wody w rowach 
melioracyjnych, 

-eutrofizacja wód powierzchniowych, 
- lokalne wysypiska śmieci zwykle w 

podmokłych obniżeniach i wzdłuż ro
wów melioracyjnych, 

- rów odprowadzający ścieki znajdu
jący się na przedłużeniu ul. Ciszewskiego 
u podnóża zbocza, 
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- brak kanalizacji (szamba rozsącz
kowe na dobrze przepuszczalnych utwo
rach). 

Elementy degradacji at
mosfery: 

- odległe emitory gazów i pyłów -
elektrociepłownia „Siekierki" 

- zanieczyszczenia komunikacyjne -
głównie z al. Wilanowskiej, al. gen. Wł. 
Sikorskiego i ul. Nowoursynowskiej, 

- lokalne emitory gazów - takie jak 
domowe kotłownie zlokalizowane na te
renach zabudowy jednorodzinnej, emitu
jące dwutlenek węgla i związki siarki, 

- lokalne emitory pyłów - głównie z 
nawierzchni pylastych ulic Arbuzowej i 
F. Klimczaka. 

Elementy degradacji bio
sfery: 

- uschnięte drzewa i krzewy, 
- wybetonowane brzegi kanału bu-

rzowego, 
- słupy wysokiego napięcia, transfor

matory, linie energetyczne - są elementem 
dysharmonizującym, a także źródłem fal 
elektromagnetycznych oraz barierą stano
wiącą zagrożenie dla ptaków, 

- dzikie składowiska oraz strefy po
rozrzucanych śmieci. 

Typy krajobrazów Skarpy 
Ursynowskiej (rys. 5) 

Założenia metodyczne 

Typologia krajobrazu Skarpy Ursy
nowskiej wraz z terenami przyległymi 
została przeprowadzona w celu uporząd
kowania i generalizacji zespołu informa
cji o środowisku przyrodniczym, umożli-
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RYSUNEK 5, Typy krajobrazów w obrębie Skarpy Ursynowskiej i terenów sąsiednich: I - tereny sadów 
i parków o stosunkowo wysokiej homeostazie środowiska, 2 - tereny upraw i nieużytków w układzie 
mozaikowym, 3 - tereny zabudowy jednorodzinnej rozproszonej, 4 - tereny ustabilizowanego zbocza 
pokrytego zdegradowanym lasem liściastym, 5 - wąwozy, 6 - tereny zdegradowanego antropogenicznie 
stoku, 7 - tereny olsów, 8- tereny łąk wilgotnych i nieużytków u podnóża zbocza, 9- tereny podmokłych 
obniżeń i wyschniętych stawów, 10- tereny póli łąk w uprawie, 11- tereny hałd pokryte zdegradowanym 
olsem, 12 - ogrody działkowe, 13 - tereny mozaiki zabudowy jednorodzinnej z przyległymi sadami, 
polami i nieużytkami, 14- tereny zabudowy jednorodzinnej, 15 - tereny przemysłowe (1-3 - krajobraz 
wysoczyznowy; 4-6-krajobraz stoku; 7-15 -krajobraz tarasu nadzalewowego) 
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wiającym przedstawienie wskazań do 
zagospodarowania dla badanego obsza
ru. 

Podstawą do wyodrębnienia typolo
gicznych jednostek krajobrazowych jest 
rzeźba i pokrycie terenu, decydujące ra
zem o cechach fizjonomicznych krajo
brazu. Dalszy podział typologiczny wy
nika z położenia terenów względem sie
bie, ich cech przyrodniczych oraz rodzaju 
i natężenia różnych zjawisk pochodzenia 
antropogenicznego. Jest to w dużym 
skrócie przedstawiona zasada, którą się 
kierowano wyróżniając typy krajobrazu 
Skarpy i terenów z nią sąsiadujących. 

Krajobraz Skarpy Ursynowskiej i te
renów przyległych tó krajobraz podmiej
sld, charakteryzujący się ogromną różno
rodnością i szybldmi zmianami czaso
przestrzennymi. W porównaniu z krajo
brazami miejskimi i wiejskimi, a pod 
pewnym względem także z krajobrazami 
naturalnymi, krajobraz podmiejski ce
chuje się nie tylko większą heterogenno
ścią, ale także większym rozczłonkowa
niem i różnorodnością. Wyraża się to 
przede wszystkim w strukturze i chara
kterystykach ilościowych roślinności, 
aczkolwiek i typy użytkowania ziemi na 
terenach podmiejskich są bardziej niż 
gdziekolwiek indziej zróżnicowane (Sta
la 1980). 

Różnorqdność mozaiki krajobrazo
wej terenów podmiejskich jest wynikiem 
występowania wzajemnych sprzężeń po
między przyrodniczym porządkiem tych 
terenów a wkraczających czy tylko od
działujących funkcji antropogenicznych. 
W odniesieniu do roślinności sprzężenia 
te można charakteryzować dwoma prze
ciwstawnymi grupami procesów: antro-
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pizacją i naturalizacją (Marsz i Marsz 
1990). 

Przejawem skomplikowanej struktu
ry krajobrazowej Skarpy Ursynowskiej 
jest talcże zróżnicowanie funkcjonalne. 
Na terenie Skarpy i przyległych do niej 
obszarów współdominujące są funkcje 
rolnicze, usługowe i rekreacyjne, z nie
wielkim powierzchniowym udziałem za
drzewień. 

Głównym problemem metodycznym 
przy wyróżnianiu kryteriów typologii by
ło sprowadzenie jednostek krajobrazo
wych do granic użytkowania. Dlatego też 
w zależności od wyróżnionych funkcji 
terenów zdecydowano się traktować je 
_odmiennie. W zależności od aspektu fi
zjonomicznego przyjęto różne kompo
nency przewodnie dla terenów o różnych 
funkcjach (tab. 2). 

Przedstawiony podział świadczy o 
mozaikowym charakterze użytkowania 
terenu. Wpływa ono na rodzaj pokrycia 
terenu, funkcjonowanie przyrodnicze, 
jale również na stopień naturalizacji i syn
antropizacji szaty roślinnej. 

Wyróżniono także wiele jednostek 
zbiorczych dla terenów, w obrębie któ
rych na stosunkowo niewielkiej powierz
chni występuje cała mozaika różnorod
nych użytkowań i typów roślinności. Są 
to tereny, gdzie punktowa presja antro
pogeniczna jest stosunkowo silna i wielo
kierunkowa oraz gdzie prześledzić moż
na wszystkie typowe zmiany dla krajo
brazu podmiejskiego. 

Przedstawione wyżej podejście wy
daje się szczególnie odpowiednie dla ty
pologii krajobrazów podmiejskich, w 
której heterogenność środowiska jest 
bardzo silnie zaznaczona. 
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TABELA2. Podział funkcjonalno-przesfrzennyterenu bada.fi 

Teren Użytkowanie/pokrycie terenu Przewodni komponent w typologii 
krajobrazu 

Wysoczyzna 
część północna 

zabudowa luźna (mieszkalno
-usługowa), sady, parki 

użytkowanie terenu 

Wysoczyzna 
część południowa 

zabudowa luźna (mieszkalna), 
pola orne 

elementy środowiska przyrodniczego 

Stok zdegradowany grąd elementy środowiska przyrodniczego 

Taras nadzalewowy 
część północna 

zabudowa luźna (mieszkaniowo
usługowa), sady, ogrody działkowe 

użytkowanie terenu 

Taras nadzalewowy 
część południowa 

pola orne (RZD Wilanów), 
zadrzewienia śródpolne 

Wyróżnione w przedstawionej meto
dzie jednostki nie mają charakteru po
działu ostatecznego. W kilku przypad
kach przeprowadzenie bardziej szczegó
łowych badań umożliwiłoby pełniejsze 

przedstawienie charakterystyki jedno
stek (oraz ewentualnie wyróżnienie no
wych). Przykładem ilustrującym taki 
układ jest między innymi brak uwzględ
nienia mikroform rzeźby, związanych z 
tarasem nadzalewowym - starorzeczy i 
ostańców. Funkcja użytkowania tego te
renu nie zależy bowiem od zróżnicowa
nia rzeźby, widoczne jest to szczególnie 
w części północno-zachodniej, gdzie mo
zaika różnorodnych funkcji (zależna w 
znacznym stopniu od struktury własno
ści) zdecydowanie dominuje nad struktu
rami przyrodniczymi. Natomiast tam, 
gdzie odległość od zabudowy jest wię
ksza, a stopień podziałów własnościo
wych jest mniejszy i różnice w typie użyt
kowania niewielkie, struktura własności 
nie jest tak istotna dla podziału typologi
cznego. W tych przypadkach szczególną 
uwagę należy zwrócić na przyrodnicze 
elementy zróżnicowania krajobrazu. 

Funkcjonowanie przyrodnicze 

elementy środowiska przyrodniczego 

Przedstawiona sytuacja występuje w czę
ści południowo-wschodniej terenu ba
dań, gdzie wyróżniono jednostki na pod
stawie kryteriów przyrodniczych, na 
przykład krajobraz roślinności ruderalnej 
na lekko nachylonych powierzchniach 
podstokowych dolnych partii zboczy czy 
krajobraz zdegradowanych łąk z kępami 
zarośli wierzbowych na podstokowej po
wierzchni akumulacyjnej. 

Charakterystyka typów krajo
brazu Skarpy Ursynowskiej 

Typy krajobrazów wyróżniono w ob
rębie mezoregionów, przy czym granicę 
między regionami, którą stanowi 
krawędź wysoczyzny, potraktowano jako 
jednostkę odrębną. Taki podział jedno
stek krajobrazowych umożliwiła skala 
opracowania 1 : 2000. Podstawowy po
dział obejmował: Równinę Warszawską 

- teren wysoczyzny, Dolinę Wisły - taras 
nadzalewowy, stopień erozyjny - stok 
wysoczyzny. 
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Ogółem wyróżniono 83 jednostki 
krajobrazowe zgrupowane w 29 typach, 
w tym: 

-dla wysoczyzny 18 (w 7 typach), 

- dla tarasu nadzalewowego 49 (w 18 
typach), 

-dla zbocza16 (w 4 typach). 
Na potrzeby niniejszego artykułu 

przedstawiono uproszczony podział, łą
cząc typy krajobrazu w kompleksy jedno
stek o zbliżonych cechach środowiska 
przyrodniczego. 

W poniższym opisie zastosowano na
stępujące oznaczenia: 

- litery duże (W, S, T) - makroformy 
krajobrazowe, 

- cyfry (1, 2,„.) - grupy form użytko
wania, 

- litery małe (a, b,„.) -jednostki wy
znaczone lokalnie ze względu na domi
nującą funkcję przyrodniczą badź użyt

kowanie. 
Wysoczyzna. Granice bada.ii obej

mu jąjedynie fragment wysoczyzny poło
żony bezpośrednio przy jej krawędzi, nie
co dalej wysoczyzna zagospodarowana 
jest jako osiedla zabudowy jedno- i wie
lorodzinnej. Fragmenty opracowywane 
w znacznym stopniu stanowią ich otocze
nie. Granice: granica wschodnia (BES) 
wyraźnie wyznaczona przez krawędź 
wysoczyzny. 

Nachylenie: teren płaski. 
Gleby: płowe brunatne i przekształ

cone antropogenicznie. 
Utwory powierzchniowe: pyły, pia

ski gliniaste, gliny (przewaga glin zwa
łowych). 

Wody gruntowe: poniżej 3,4 m (naj
głębsze wiercenie wykonane na terenie). 

Funkcjonowanie geodynamiczne - nie
wielkie nasilenie procesów rzeźbotwórczych. 

Funkcjonowanie hydrologiczne-do
minujący proces - infiltracja. 

Funkcjonowanie klimatyczne - dość 

wysoka wymiana cieplna i przewietrza
nie, modyfikowane we fragmentach 
przez zabudowę. 

Teren sadów i parków -te
reny stai·ych sadów i parków o stosunko
wo wysokiej homeostazie. Są to tereny 
SGGW, zdziczałe sady prywatne oraz 
stosunkowo mniej ustabilizowane sady 
intensywnie użytkowane, a także teren 
cmentarza. Na terenach tych dominuje 
użytkowanie ekstensywne - pozbawione 
opieki sady, niszczejące fragmenty zało
żenia Gucin-Gaj. Funkcjonowanie przy
rodnicze oddziałuje pozytywnie na ota
czające obszary. 

Tereny upraw i nieużyt
ków - mozaikowy układ nie użytkowa
nych, porośniętych synantropijną roślin
nością obrzeży osiedli i dróg oraz pól 
uprawnych indywidualnych gospodarstw 
(uprawy warzywne, ogrodnicze), pól do
świadczalnych SGGW. Funkcjonowanie 
geodynamiczne - potencjalnie zwiększa 
się zagrożenie procesem deflacji. 

Tereny zabudowy luźnej -
użytkowanie o największym potencjale 
rozwoju, pomimo że tereny upraw i nie
użytków przeważają powierzchniowo. 
Jednak przy dalszej intensyfilrncji zabu
dowy na tych terenach powierzchnia za
jęta pod uprawy ulegać będzie zmniejsze
niu. 

Zabudowa jednorodzinna - rozpro
szona zabudowa z kompleksem ogrodów 
przydomowych na żyznych glebach kul
turoziemnych. Funkcjonowanie przyrod-
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nicze zmienione, lecz znaczny udział:po
wierzchni aktywnych biologicznie wpły
wa na jego poprawę. 

Zabudowa wielorodzinna w budowie 
- zabudowa zlokalizowana stosunkowo 
blisko krawędzi wysoczyzny bardzo nie
korzystnie oddziałuje na fizjonomię 
Skarpy. Otaczają je gleby o silnie prze
kształconych profilach (industroziemy) 
oraz nieużytki we wstępnym etapie kształ
towania się biocenoz (zbiorowiska kadłu
bowe z klasy Chenopodietea). Funkcjono
w~nie przyrodnicze ulega obecnie silnemu 
przekształceniu. 

Stok wysoczyzny. Jednostka grani
czna stanowiąca stopie11 erozyjny między 
doliną Wisły i wysoczyzną. Granica pół
nocna - wyraźna, o charakterze antro
pogenicznym (arteria komunikacyjna -
al. gen. Wł. Sikorskiego). 

Granica południowa- jest jednocześ
nie granicą opracowania. 

Granica wschodnia (EES)- słabo wi
doczna - podnóże skarpy łagodnie prze
chodzi w taras nadzalewowy. 

Granica zachodnia (WWN)-wyraźna, 
stanowi ją krawędź skarpy. 

Roślinność potencjalna: grąd typowy 
i niski oraz antropoklimaksowy las z ro
binią akacjową (Chojnacki 1991). 

Nachylenie: zróżnicowane-od 15 do 
45%. 

Wystawa przeważająca: wschodnia 
(EES). 

Gleby: często o nie wykształconym 
profilu, lokalnie płowe i brunatne. 

Utwory powierzchniowe: gliny, pyły, 
piaski. 

Poziom wód gruntowych: zmienny, 
średnio około 3 m p.p.t. (od 2 m do po
wyżej 4 m p.p.t.). 

Funkcjonowanie przyrodnicze 

Funkcjonowanie geodynamiczne-zna
czne nasilenie procesów rzeźbotwórczych. 

Funkcjonowanie hydrologiczne -do
minujący proces spływu powierzchnio
wego i podziemnego. 

Funkcjonowanie klimatyczne - sto
sunkowo słabo nasłonecznione zbocza, 
zależne od warunków lokalnych o zmien
nych warunkach przewietrzania. 

Tereny stosunkowo usta
bilizowanego zbocza pokry
tego zdegradowanym lasem 
liściastym, lokalnie sadami 
i n i e u ż y t k am i, stanowiące ciąg spa
cerowy, a także korytarz ekologiczny -
objęte prawną ochroną konserwatorską. 

Obszar występowania ptaków i mniej
szych ssaków. Najważniejszy element hi
storycznego krajobrazu Skarpy Warsza
wskiej (planowany obszar ochrony krajo
brazu historycznego). Bujne ruderalne 
ziołorośla na lekko nachylonych powie
rzchniach podstokowych· pokryte są w 
przeważającej części kompleksem ze
społów ruderalnych z klasy Artemisietea 
(związku Eu-Arction, rzędu Onopordeta
lia acanthii). Występują one na glebach 
deluwialnych, torfach bądź glebach delu
wialnych przekształconych antropogeni
cznie. Wykształconej tu roślilmości bar
dzo odpowiada tranzytowy charakter go
spodarki wodnej, nanoszący ze zbocza i 
drogi zarówno związki mineralne, jak i 
organiczne. Funkcjonowanie geodyna
miczne - potencjalny rozwój procesów 
stokowych, uzależniony od zachowania 
zwartej pokrywy roslinnej o zróżnicowa
nej strukturze, liczne wydepty wpływają 
na ich uruchomienie. 

Tere n y w ą w o z ó w - ze wzglę
du na mniejsze nachylenie dna wąwozów 
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tereny te wykorzystywane są zwykle jako 
drogi i ścieżki, stanowiąc powiązania 
spacerowe i funkcjonalne z okolicznymi 
terenami. Funkcjonowanie geodynami
czne- następuje intensyfikacja procesów 
rzeźbotwórczych - w górnych partiach -
erozyjnych (spłukiwanie linijne), w do
lnych - akumulacyjnych. Funkcjonowa
nie klimatyczne - silna modyfikacja to
poklimatu skarpy - spływy powietrza, 
mniejsze nasłonecznienie. 

Tereny zdegradowanego 
a n t r op o g en i c z n i e z b o c z a - te
reny zbocza silnie przekształcone antro
pogenicznie. Starasowane zbocze zwią
zane jest z rozwojem zabudowy, a także 
nie kontrolowaną rozbudową cmentarza. 
Istniejące użytkowanie związane jest z 
intensyfikacją procesów erozyjnych, a 
także wpływem na walory krajobrazowe 
oraz zmniejszeniem drożności korytarza 
ekologicznego. 

Funkcjonowanie przyrodnicze silnie 
zmienione, zwłaszcza w obrębie rozbu
dowy cmentarza, który stanowi jedno
cześnie bezpośrednie zagrożenie dla za
łożenia Gucina-Gaju. 

Taras nadzalewowy. Oprócz jedno
stek krajobrazowych położonych ściśle 
na tarasie nadzalewowym, włączono tu 
także teren lekko nachylonych powierz
chni dolnych partii zboczy. Wynika to z 
wyraźnej różnicy w typie użytkowania, 
funkcjonowania przyrodniczego, a także 
aspektu fizjonomicznego i większego po
dobieństwa podnóża skarpy do jednostek 
na tarasie nadzalewowym. 

Granica zachodnia - ścieżka biegną

ca podnóżem skarpy. 
Granica północna, wschodnia i połu

dniowa - granice badati. 
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Roślinność potencjalna: grąd niski i 
typowy, ols porzeczkowy w kierunku Wi
sły przechodzący w nadrzeczny łęg wią
zowo-jesionowy. 

Nachylenie terenu -w przeważającej 
części teren płaski (2-5%) z wyjątkiem 
lekko nachylonych powierzchni podsto
kowych oraz niewielkich wypukłych i 
wklęsłych form (ostańców i starorzeczy). 

Gleby: zróżnicowane, zwykle mady 
brunatne, płowe, murszowo-torfowe, mi
neralno-murszowe, czarne ziemie. 

Utwory powierzchniowe: piaski moc
ne, średnie i luźne, pyły oraz lokalnie torfy 
1mursze. 

Poziom wód gmntowych: od 1,5 m 
p.p.t., u podnóża skarpy lokalnie obniża
jący się w stronę Wisły. 

Funkcjonowanie geodynamiczne -
okresowe nasilenie procesu deflacji oraz 
akumulacja podstokowa (deluwia) i w 
obniżeniach terenu. 

Funkcjonowanie klimatyczne - do
bre warunki nawietrzania i przewietrza
nia lokalnie ograniczone barierami, np. 
zabudową. 

Tere ny o 1 s ów (Ribo nigri-Alne
tum) - olsy występujące w podmokłych 
obniżeniach u podnóża skarpy, silnie zde
gradowane (zaśmiecone), stanowiące od
biornik zanieczyszcze11 odprowadzanych 
z wysoczyzny. Tereny charakteryzujące 
się dużymi zdolnościami samooczysz
czania. 

Funkcjonowanie hydrologiczne - lo
kalnie zaburzone ze względu na zanie
czyszczenie i eutrofizację stagnujących 
okresowo wód. 

Funkcjonowanie klimatyczne - uwa
runkowane zmianą wilgotności i położe-
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niem niższym w stosunku do otaczają
cych obszarów. 

Funkcjonowanie biologiczne - tere
ny stanowiące poszerzenie korytarza 
ekologicznego skarpy, jednak obecna de
gradacja wpływa na ograniczenie pełnie
nia właściwych funkcji. 

Tereny łąk wilgotnych i 
nieużytków u podnóża skar
py z zaroś lam i - położone na pod-· 
stokowej powierzchni akumulacyjnej,· a 
częściowo także na powierzchni tarasu 
nadzalewowego. Występują tu zbiorowi
ska roślinności ruderalnej z kępami 
wierzb z klasy Salicetea purpurae oraz 
kadłubowa wykształconymi zbiorowi
skami ruderalnymi. Przeważają gleby 
murszowe oraz czarne ziemie, często z 
nanosami pochodzenia deluwialnego. Fi
zjonomicznie bardzo cenny obszar (ma
lownicze grupy krzewów i wybujałe łą
ki), stanowiący przedpole widokowe dla 
Skarpy oraz kulisy widokowe na Wila
nów. 

Funkcjonowanie klimatyczne - lo
kalnie zaburzone - możliwość wystąpie-· 

nia przygruntowych przymrozków zwią
zanych z inwersją temperatury, zwłasz
cza w bezwietrzne noce. 

Funkcjonowanie hydrologiczne-do
minującym typem procesów jest tu paro
wanie i retencja. 

Tereny podmokłych obni
żeń i wyschniętych stawów
okresowo wypełnione wodą, porośnięte 
szuwarem wysokim z klasy Phragmżte
tea, silnie zeutrofizowane, a także za
śmiecone. Lokalnie podlegają aktywnym 
procesom torfotwórczym. Pełnią bardzo 

Funkcjonowanie przyrodnicze 

ważną rolę retencyjną stanowiąc cenne 
elementy w krajobrazie. 

Funkcjonowanie hydrologiczne za
burzone - stawy wyschły zaledwie kilka 
lat temu. 

Funkcjonowanie klimatyczne - pod
wyższenie wilgotności powietrza wpły
wa na tworzenie się mgieł i zastoisk 
chłodnego powierza. 

Tereny pól i łąk w upra
w i e - położone w południowej części 
badań, okalające mniejsze jednostki 
krajobrazowe. Związane zasadniczo z 
glebami brunatnymi i czarnymi ziemiami 
oraz będącymi z nimi w kompleksie zie
miami murszowymi. Uprawy obejmują 
teren, gdzie wody gruntowe są poniej 0,5 
m p.p.t. Przeważającym typem stosun
ków wodnych jest parowanie i infiltracja. 
Zbiorowiska towarzyszące uprawom na
leżą w przeważającej części do związku 
Aph.anion z klasy Secalietea oraz do klasy 
Chenopodietea. Krajobraz fizjonomicz
nie stosunkowo harmonijny, lekko pofa
lowany z zachowanymi zadrzewieniami 
śródpolnymi i pasami zadrzewień. Pasy 
zadrzewień o charakterze łęgowym sta
nowią fragmenty zadrzewień wiatro
chronnych. Zadrzewienia często zdegra
dowane -wykorzystywane są jako lokal
ne wysypiska śmieci. 

Funkcjonowanie przyrodnicze jest w 
małym stopniu zaburzone, wymagające 
jednak wzajemnych połączeń poszcze
gólnych elementów (znaczenie wiatro
chronne pasów zadrzewień i retencyjne 
łąk wilgotnych w niewielkich obniże
niach), a także zlikwidowania wysypisk. 
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Funkcjonowanie biologiczne - teren 
pełni istotne funkcje biologiczne (migra
cja zwierząt, miejsca lęgowe itp.) 

Tereny hałd pokrytych 
zdegradowanym olsem i nie
u ż y t k am i - hałdy zlokalizowane są u 
podnóża skarpy w sąsiedztwie olsu i łąk 
wilgotnych, tworzą niewielkie wały usy
pane z utworów powierzchniowych, po
chodzących bądź z kanałów melioracyj
nych, bądź spod fundamentów. Porośnię
te roślinnością są stosunkowo trudne do 
zauważenia, jednak zwłaszcza pomiędzy 
hałdami zlokalizowane są wysypiska 
śmieci, wpływające niekorzystnie na fun
kcjonowanie przyrodnicze otaczających 
terenów o dużej aktywności biologicznej. 

Teren ogrodów działko
w y c h - stanowi duży obszar przy 
ul. Klimczaka, tworzący mozaikę upraw 
sadowniczych, warzywnych, kwiato
wych i muraw kultywowanych wraz z 
kompleksem towarzyszących im zbioro
wisk synantropijnych. Teren podlega 
dość dużej presji antropogenicznej, pole
gającej na przekształceniu rzeźby i gleby 
(niwelety i sztuczne nasypy), występo
waniu stref porozrzucanych śmieci, sil
nym poborze wód gruntowych. Jedno
cześnie teren ogrodów działkowych ce
chuje się małą atrakcyjnością w struktu
rze widokowej i stanowi obiekt dyshar
monijny w stosunku do otaczających ob
szarów. 

Teren mozaiki zabudowy 
jednorodzinnej z przyległy
m i sadami, polami i nie
u ż y t k am i - położony jest w północ
nej części terenu badań, związany z drob
ną strukturą własności. Zróżnicowane ty
py użytkowania nakładają się tutaj na róż-
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norodne warunki terenowe, dając bardzo 
silne rozczłonkowanie tak charakterysty
czne dla terenów podmiejskich, gdzie 
stopień zróżnicowania flory na jednostkę 
powierzchni jest najwyższy. Lokalnie 
występujące nieużytki mają w różnym 
stopniu wykształcone biocenozy - od te
renów zniszczonych herbicydami do 
kompleksu wstępnych faz łąk z roślinno
ścią segetalną z klasy Secalietea (często 
z obfitym udziałem kwitnących maków, 
nostrzyków itd). 

Funkcjonowanie przyrodnicze mody
fikowane użytkowaniem i pokryciem tere
nu nie oddaje zróżnicowania fizjonomi
cznego. 

Teren zabudowy wieloro
d z i n n ej - położony w północno
-wschodniej części terenu badań tworzy 
obszar rozbudowywanego osiedla wie
lorodzinnego. Teren ten w znacznym sto
pniu wpływa na funkcjonowanie przy
rodnicze - zmiany stosunków wodnych, 
klimatycznych, biologicznych, jedno
cześnie silnie wkraczający w układ po
wiązań widokowych (budynki czteropię
trowe) zarówno od strony Skarpy, jak i 
Ursynowa. Teren silnie przekształcony, 
obecnie całkowicie pozbawiony szaty ro
ślinnej. 

Funkcjonowanie przyrodnicze silnie 
zaburzone. ,J 

Tere ny p r z e my s ł o w e - zlo
kalizowane w północnej części badanego 
obszaru. Są to baraki, magazyny i war
sztaty spółki „Aquam", znajdujące się na 
terenie byłego założenia ogrodowego 
Guciu-Gaj. Położenie na styku korytarza 
ekologicznego (łąki wilgotne) wpływa na 
powstanie bariery dla funkcjonowania 
przyrodniczego przede· wszystkim bio-
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logicznego i hydrologicznego. Teren ten 
w istotnym stopniu degraduje fizjonomi
czne walory terenów podskarpowych. 

Ważniejsze źródła zagrożeń -
podsumowanie 

W chwili obecnej na terenie objętym 
badaniami obserwujemy postępującą de
gradację środowiska. Unikatowe walory 
łąk naturalnych, stanowiących swoisty 
relikt, powoli zanikają. 

Na Skarpie Ursynowskiej występują 
licznie dzikie wysypiska śmieci, lokalizo
wane bez jakiejkolwiek zgody odpowied
nich instytucji i organów. Powstają także 
nowe ogrody działkowe, prowadzona jest 
nieskoordynowana zabudowa. Tworzone 
są nowe, dzikie wydepty, które z biegiem 
czasu przekształcają się w drogi gruntowe, 
niszcząc w ten sposób roślinność uprzednio 
tam rosnącą. Część terenów wykorzysty
wana jest rolniczo, co stwarza zagrożenie 
skażenia litosfery i wód, zwłaszcza przy 
nieumiejętnym stosowaniu nawozów mi
neralnych i herbicydów. Stosowanie tych 
środków chemicznych powoduje również 
eutrofizację wód powierzchniowych. Ra
bunkowa wywózka torfu zmienia ukształ
towanie rzeźby terenu, wycinka drzew i 
krzewów wykorzystywanych jako mate
riał opałowy pozbawia pradolinę Wisły ro
ślinności, a to właśnie system zadrzewień 
tworzy specyficzny system powiązań bio
logicznych z obszarami przyleglJmi. Licz
nie występują również na całym terenie i u 
podnóża Skarpy wylewy ścieków o nie
przyjemnych zapachach. Powoli przestaje 
istnieć historyczna oś widokowa św. Kata
rzyna, wieś Wolica, Królikarnia, Wilanów, 
Natolin, Ursynów. Dalsze usypywanie 

Funkcjonowanie przyrodnicze 

skarpy z indrustoziemów przy ulicy Fosy 
w kierunku Wisły w celu zwiększenia 
powierzchni cmentarza jest niedopusz
czalne. Kartonowe osiedla cyganów ru
muńskich także w niczym nie poprawiają 
estetyld tego terenu, tworząc wraz z wy
twarzanymi przez nich odpadkami obraz 
wielkiego śmietniska. 

Wszystkie wyżej wymienione ele
menty niekorzystnie wpływają nie tylko 
na percepcję tego krajobrazu, ale również 
na całokształt funkcjonalno-przestrzenny 
Skarpy Ursynowskiej i pradoliny Wisły; 
w znacznym stopniu i szybko postępują
ce przyczyniają się do utraty cech walo
rów krajobrazowych i bioklimatycznych. 

Wskazania do zagospodarowa
nia Skarpy Ursynowskiej 

Ogólne wskazania do zagospodarowa
nia Skarpy Ursynowskiej _w obrębie 
ulic: Nowoursynowskiej i Przyczółko
wej oraz al. gen. Wł. Sikorskiego i al. 
Wilanowskiej 

Zagospodarowanie terenów Skarpy 
jest jedyną skuteczną formą jej ochrony. 
Podstawą metodyczną do działań mają
cych na celu ograniczenie degradacji 
Skarpy, zachowanie i rozwój cennych 
pod względem przyrodniczym i krajobra
zowym terenów oraz ich przystosowanie 
do użytkowania rekreacyjnego powinno 
być łączne rozpatrywanie zadań w dzie
dzinie ochrony dóbr kultury, ochrony 
przyrody i środowiska. Ustawodawstwo 
z tego zakresu stanowi wystarczającą 
podstawę do zapewnienia ochrony Skarpy. 
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Południowy odcinek Skarpy Warsza
wskiej, dzięki istnieniu takich obiektów, 
jak: Łazienki, park Morskie Oko, park 
Promenada, Królikarnia, park Arkadia, 
tereny przyszłego parku Pod Skocznią, 
historyczny ogród Gucin-Gaj, ogród przy 
osadzie pałacowej w Ursynowie, Natolin 
oraz zachowane w bardzo dobrym stanie, 
sąsiadujące ze Skarpą tereny zachodnie
go Wilanowa, jest najcennniejszym ze
społem obiektów przyrodniczych i kultu
rowych Warszawy. 

Równolegle do Skarpy, na terenach 
tarasu zalewowego Wiśły, istnieją inne 
tereny, cenne pod względem przyrodni
czym i krajobrazowym. Tworzą one rów
nież układ linijny łączący tereny śród
miejskie z Konstancinem - miastem
-ogrodem. W skład tego kompleksu 
wchodzi dolina Wilanówki oraz jeziora 
zakolowe i starorzecza Wisły. Te dwa 
cenne systemy przyrodniczo-krajobrazo
we wymagają zastosowania aktywnych 
sposobów ochrony krajobrazu. Ochrona 
ta będzie możliwa dzięki przyjęciu wła
ściwego programu określającego (poza 
działaniami przygotowawczymi, których 
część stanowi niniejsze opracowanie) 
działania inwestycyjne, tj. wskazanie za
dań inwestycyjnych, realizację tych za
dań oraz opracowanie zasad użytkowania 
terenów Skarpy. 

Zatem program powinien się składać 
z następujących etapów: 

- opracowania programu podstawo
wego, zawierającego szczegółową chara
kterystykę przedsięwzięcia, 

- prac studialnych, projektowych i 
przygotowawczych, związanych z reali
zacjami inwestycji, 

- realizacji inwestycji. 
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Opracowanie programu podstawowe-
go, zawierającego aspekty prawne, organi
zacyjne i społeczne działań mających na 
celu ochronę Skarpy, jest punktem wyjścia 
do dalszych poczynań. Powinien on okre
ślać sposób ochrony Skarpy i możliwości 
pokonania trudności w znalezieniu środ
ków :finansowych na ten cel. 

Tereny Skarpy oraz tereny sąsiadują
ce z nią są we władaniu różnych osób i 
instytucji. 

Prace studialne, projektowe i przygo
towawcze, związane z realizacją inwesty
cji, powinny się charakteryzować wielo
dyscyplinamym podejściem i obejmować: 

- studia przyrodnicze (patrz analiza 
jw.), 

- studia architektoniczno-krajobra
zowe, 

- studia uwarunkowań społecznych 
i własnościowych, 

- studia uwarunkowań prawnych, 
- studia uwarunkowm1 ekonomicz-. 

nych. 
Wnioski z wykonywanych etapowo 

analiz i ocen uwarunkowań posłużą do 
ustalenia koncepcji ochrony i kształtowa
nia krajobrazu Skarpy Ursynowskiej w 
fazie wstępnej planu realizacyjnego, fa
zie ostatecznej planu oraz projektów 
szczegółowych zagospodarowania tere
nów Skarpy. Koncepcja powinna u
względniać: 

- analizę dotychczasowych progra
mów i koncepcji ochrony Skarpy Ursy
nowskiej, 

- sytuację Skarpy Ursynowskiej w pla
nach zagospodarowania przestrzennego, 

- opracowania zasad ochrony tere
nów Skarpy, w tym: wyznaczenie stref 
ochrony konserwatorskiej, wyznaczenie 
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granic użytków ekologicznych i rezerwa
tów przyrody, wyznaczenie granic rezer
watów kulturowych, 

- opracowanie programu rekreacji na 
terenach Skarpy, 

- opracowanie koncepcji kształtowa
nia krajobrazu Skarpy Ursynowskiej, 

- wskazania dotyczące zmian włas
nościowych, wykupienia terenów lub ich 
użyczenia w celu ochrony i kształtowania 
środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
Skarpy, 

- opracowanie zasad zagospodaro
wania terenów pozostających w związ
kach przyrodniczych i przestrzennych ze 
Skarpą, 

- opracowanie projektu zmiany zapi
sów w planach zagospodarowania prze
strzennego, 

- opracowanie programu pozyskiwa
nia środków na realizację inwestycji, 

- opracowanie programu oddziały
wań na społeczność Gminy w celu upo
wszechnienia idei ochrony Skarpy oraz 
upowszechnienia zdrowych form rekre
acji ria terenach Skarpy, 

- podział na etapy i harmonogram 
prac realizacyjnych, 

- opracowanie wstępnej fazy planu 
realizacyjnego, 

-: zebranie opinii na temat przygoto
wanych koncepcji ochrony i zagospoda
rowania Skarpy oraz wprowadzenie od
powiednich korekt w opracowaniu. 

Szczegółowe wskazania do zagospoda
rowania Skarpy Ursynowskiej 

Uzasadnione jest: 
- utworzenie linearnego systemu re

kreacyjnego, połączonego z innymi tere
nami otwartymi miasta; 

Funkcjonowanie przyrodnicze 

-·opracowanie studium krajobrazo
wego trójkąta Wilanów - Gucin-Gaj -
Natolin w celu podkreślenia wartości kul
turowych i przyrodniczych tego terenu ze 
wszystkimi walorami, których ochrona 
będzie priorytetem kompleksowego pro
gramu ochrony; 

- granica zabudowy powinna być od
sunięta od krawędzi Skarpy na odległość 
co najmniej 50 m; na tym terenie konie
czne jest utworzenie pasa ochronnego i 
przejściowego między terenami zabudo
wanymi a terenami otwartymi; pas taki 
powinien być powiązany z terenami zie
leni osiedlowej; 

- u podnóża Skarpy pas ten powinien 
być znacznie szerszy (miejscami szero
kość do 1 km); obszar ten wyznaczają 
lokalne obniżenia smużne i przelewowe, 
pokryte zróżnicowanymi i bogatymi 
zbiorowiskami roślinności naturalnej; 
decydują one o specyfice i charakterze 
miejsca; 

- utrzymanie „zielonego korytarza" 
szerokości 100-200 m wzdłuż Skarpy z 
ekstensywnymi formami zagospodaro
wania; 

- zagospodarowanie terenów Skarpy, 
w formie parku linijnego z aneksami re
kreacyjnymi wyposażonymi w kąpieli
ska, plaże, tereny do jazdy konnej, korty 
tenisowe, baseny, miejsca do palenia og
nisk, deszczochrony itp. oraz odpowied
nie obiekty kubaturowe, przyczyni się do 
zahamowania procesów degradacji śro
dowiska i krajobrazu najej terenach oraz 
wzmocnienia funkcji przyrodniczych i 
kulturowych Skarpy, a także stanie się 
źródłem pozyskiwania środków finanso
wych na prace związane z użytkowaniem 
i pielęgnowaniem tych terenów. 
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Summary 

Analysis of natural functioning of Ur
synowska Scarp and indications ror it's 
protection. Detail analysis of environmental 
functioning of particular factors is comple
ment of the landscape genesis and distinguis
hing of landscape types. It has enabled to 
determine condition and degradation degree 
of Ursynowska Scarp. It has also brought 
discern of menaces of this terrain which is one 
of ecological corridor of Warsaw. 

Analysis has been a base for preparing 
directives for it's protection. 

This elaboration has a modelling charac
ter and it can be apply for landscape shaping 
in similar areas. 
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Warunki wodno-glebowe tarasu nadzalewowego Wisły 
w rejonie Skarpy Ursynowskiej 

Wprowadzenie 

Skarpa Warszawska ciągnie się na dłu
gości ponad 30 km wzdłuż lewego brzegu 
doliny Wisły. Odznacza się szczególnymi 
wartościami w systemie dziedzictwa przy
rody (Świetlik, Skorupski 1989). 

Obiektem rozpoznania w niniejszej 
pracy jest taras nadzalewowy przylegają
cy do południowego odcinka Skarpy 
Warszawskiej nazwanej Skarpą Ursyno
wską, gdzie planowane jest utworzenie 
rezerwatu przyrody. Jest to teren funkcjo
nalnie związany z otoczeniem historycz
nego pałacu J. U. Niemcewicza i osiedlem 
przy ulicy Rzodkiewki (rys. 1). 

Przyległa wysoczyzna wznosi się nad 
nimna wysokość około 16 m. Jej skarpa, 
o nachyleniu 20-50°, porozcinana jest 
dolinami i młodymi wąwozami. Położe
nie tarasu u podnóża skarpy wyraźnie 
ustala jego warunki wodne, kształtowane 
stałym napływem wód podziemnych 
spod skarpy i częstymi spływami powie
rzchniowymi. 

W ich wyniku u podnóża wysoczyzny 
wykształciły się torfy na piasku luźnym. 
Dalej zalegają gleby typu czarnych ziem, 
wytworzonych z piasku gliniastego, lokal
nie z wkładkami torfu (rys. 2). 

Powyższe uwarunkowania wodne i 
glebowe oraz morfologia terenu uzasad-

Charakterystyka wodno-glebo-· niają następujący, pasmowy układ roślin-
wa środowiska ny: 

Analizowany wycinek tarasu nad
zalewowego Wisły tworzy równinę o de
niwelacji około 0,5 m z ogólnym spad
kiem w kierunku północno-wschodnim. 

-pasmo skarpy porośniętej lasem li-
ściastym, 

- pasmo podskarpowe z roślinnością 
łąkową oraz zbiorowiskami leśnymi i za
roślowymi, 

Warunki wodno-glebowe tarasu nadzalewowego Wisły 
w rejonie Skarpy Ursynowskiej 
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RYSUNEK l. Mapa topograficzna Warszawa-Ursynów Północny: CD - miejsca pomiarów poziomów 
wód gruntowych, 11)- miejsca pobrania prób wody do analiz chemicznych 
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-pasmo tarasu zajętego przez osiedle 
przy ulicy Rzodkiewki, ze zbiorowiska
mi roślinnymi ogródków przydomowych 
i zbiorowiskami segetalnymi. 

Roślinność pasma skarpy i podskarpy 
opisuje Wysocki i Budziszewski (1996). 

Hydrografia 

Taras nadzalewowy w rejonie skarpy 
należy do zlewni Potoku Służewieckiego. 
Sieć hydrograficzną własnej zlewni two
rzy kanał deszczowy Wolica-Wilanów i 
sieć melioracyjna wykonana w latach 70. 
(rys. 1). Trasa kanału deszczowego bieg
nie od Potoku Służewieckiego do wylotu 
kolektora burzowego przy ulicy Płasko
wickej, równolegle do skarpy, w odległo
ści około 200 m. Jego głównym zadaniem 
jest odbiór wód z osiedla Natolin (ul. 
Płaskowicka na hm 23 + 27, Q = 6 m3/s) 
i ósiedla Ursynów Południowy (ul. Cisze
wskiego na hm 10 + OO, Q = 1 m3/s). 
Odprowadza on także wody z rowów me
lioracyjnych w łącznej ilości około 0,3 
m3/s (Cylke i Chechłowski 1978). 

Kanał deszczowy na odcinku ujścio
wym, przyległym do osiedla przy ul. 
Rzodkiewki, posiada przekrój dwudziel
ny na skutek ogroblowania, o głębokości 
1,4-1, 7 m. Koryto dolne przeznaczone jest 
do przepływów normalnych, pochodzą
cych z wód infiltracyjnych i deszczowych, 
a koryto duże do przepływów wielkich, 
wynikających z opadów burzowych. Kanał 
posiada średni spadek dna około 0,5%0. 
Dno jest wyłożone płytami ażurowymi D-
2, a stopy skarp krawężnikami betonowymi 
typu U. Skarpy są zadarnione. 

Tereny przyskarpowe odwadniane są 
rowami szczegółowymi, które odprawa-

dzają wody do rowu zbiorczego R-0, 
przyległego do kanału deszczowego i łą
czącego się z nim na granicy łąk SGGW. 
Odpływ wód z rowu R-0 może być regu
lowany przepustami żelbetowymi cp Ó,6 
PW-1/60 z zamknięciami metalowymi 
PWZ-1/60 wg KB4-7.13. Od wielu lat 
zamknięcia te nie były eksploatowane. 

Wody gruntowe 

Aby ocenić wpływ osiedla przy ulicy 
Rzodkiewki na środowisko przyrodnicze 
terenu przyskarpowego (Pawłat i Wolski 
1993) 25 maja 1993 roku wykonano po
miary poziomów wód gruntowych w 12 
piezometrach rozmieszczonych w trzech 
przekrojach (rys. 1). Wyniki tych pomia
rów charakteryzują warunki po dłuższym 
okresie bezopadowym. 

W pasie łąk i zadrzewień, przyle
głych do skarpy, zwierciadło wody grun
towej układało się na głębokości od O do 
0,5 m, a w strefie przy kanale deszczo
wym od 0,75 do 1,34 m. Na terenie osied
la przy ulicy Rzodkiewki i polach ornych 
położonych na zachód poziom wód grun
towych układał się na głębokości od 0,8 
do 1,2 rn od powierzchni terenu. Zgodnie 
z działaniem drenującym koryta Wisły na 
omawianym obszarze poziom wód grun
towych obniża się w kierunku wschod
nim (rys. 3). 

Tereny przyskarpowe są pod wpły
wem wód naporowych z wysoczyzny. 
Położone tu łąki poprzez rowy zasilane są 
również wodami z odwodnień drenażo
wych budynków SGGW oraz zabudowań 
przy ulicy Ciszewskiego, do których wo
dy te są doprowadzane. W tym układzie 
strefa ta charakteryzuje się małą dynami-

Warunki wodno-glebowe tarasu nadzalewowego Wisły 
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RYSUNEK 3. Ukształtowanie powierzchni i wody gruntowe w trzech przekrojach zaznaczonych na rys. 1 

(1993 .05 .25) 
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ką zmian u wilgotnienia, a warunki glebo
wo-wodne sprzyjają rozwojowi roślin hi
grofilnych. 

Tereny przy kanale deszczowym od 
strony skarpy posiadają potencjalnie do
datni bilans wodny. Zasilane są wodami 
opadowymi i gruntowymi, jednak od
wadniane rowami stały się zbyt mało wil
gotne, aby utrzymała się na nich pierwot
na roślinność, w efekcie czego wystąpił 
proces murszenia. Znajdują się tu więc 
zbiorowiska roślin łąkowych wegetują
cych w warunkach zmiennej wilgotności 
- od okresowo nadmiernej do niedosta
tecznej. 

W okresach bezopadowych, a więc 
niskich przepływów, kanał deszczowy 
odwadnią. głównie tereny od strony skar
py. Oddziaływanie to można zminimali
zować przez spiętrzenie wód w rowach za 
pomocą zastawek istniejących na przepu
stach Z-1 i Z-2 (rys. 1). W okresach in
tensywnych opadów wysokie stany wody 
w kanale podnoszą poziom wód grunto
wych na łąkach w pasie około 1 OO-metro
wej szerokości, a na osiedlu w odległości 
około 40 m od kanału. 

Osiedle przy ulicy Rzodkiewki posia
da zabudowę przedwojenną i powojenną 
o charakterze podmiejskim. Teren wokół 
niektórych zabudowań podniesiono na
wiezionym gruntem nierolniczym. Osied
le nie posiada wodociągu i kanalizacji. 
Budynki nie są podpiwniczone i nie po
siadają drenaży budowlanych. Warunki 
wilgotnościowe tego terenu są kształto
wane przez opady atmosferyczne oraz 
stany wód w kanale deszczowym i w 
Wiśle. Ze względu na potrzebę zachowa
nia obecnych warunków wodnych oraz 
ewentualną ich modyfikację na tym tere-

nie nie wskazana jest rozbudowa tego 
osiedla. 

W celu zachowania równowagi śro
dowiska przyrodniczego terenów poło-. 
żonych ffiiędzy skarpą a kanałem de
szczowym poziomy wód gruntowych na 
obszarze osiedla nie powinny być niższe 
niż 86,80-87,00mn.p.m., czy li odpowia
dające niskim stanom wody w kanale. 
Wysokie stany wody w kanale, jak rów
nież podpiętrzenia wody w rowach, w 
obecnym układzie nie zagrażają osiedlu, 
a są korzystne dla pasa łąk i zadrzewień 
przyległych do skarpy. 

Jakość wód powierzchniowych 
i gruntowych 

Dla oceny jakości wód w rejonie 
Skarpy Ursynowskiej 30 czerwca 1995 
roku pobrano próby w pięciu punktach, 
których wyniki przedstawiono w tabeli 1. 
Lokalizację punktów zaznaczono nary
sunku 1. 

Próby wód powierzchniowych po
chodziły z kanału deszczowego (pkt 1), z 
rowu zbiorczego R~O przy jego ujściu 
(pkt 2) oraz z „oczka wodnego" znajdu
jącego się poniżej pałacu J.U. Niemcewi
cza (pkt 3). Próby wód gruntowych po
brano z odpływów drenażowych u pod.
nóża skarpy, prowadzących wody z od
wodnień. budynków znajdujących się na 
wysoczyźnie w rejonie Wydziału Ekono
miczno-Rolniczego SGGW (pkt 4) i Wy
działu Techniki Rolniczej i Leśnej 
SGGW (pkt 5). 

Z analizy fizykochemicznej wynika, 
że wody w badanym rejonie są zmienione 
w wyniku działalności antropogenicznej. 

Warunki wodno-glebowe tarasu nadzalewowego Wisły 
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TABELA 1. Wyniki analiz fizykochemicznych wody 

Lp. Oznaczenia Miejsce pobrania próbek wody 

Kanał Rów Mokradło Odwodnienia Odwodnienia 
deszczowy zbiorczy R- (oczko budynków budynków 
Wolica- o (pkt 2) wodne) SGGW z rejonu 
-Wilanów poniżej z rejonu Wydz. 
(pkt 1) pałacu Wydz. Techn. Rol. 

(pkt 3) Ekonom.- i Leśnej 
-Rol. (pkt 4) 

I Mętność mg SiO:fdm3 3 5+osad 5 3 5 
2 Barwa mgPt/dm3 20 40 80 20 25 
3 Zapach z2S z5S z5G z2S +G z3 S+G 
4 Odczyn pH 7,3 7,1 7,1 6,9 7,2 
5 Żelazo ogólne mg Fe/dm3 0,50 J,8n 0,40 0,15 0,30 
6 Mangan mg Mn/dm3 0,20 II 0,45 nr l,ONON 0,20 II 0,10 
7 Wapń mg Ca/dm3 71,4 134,2 122,8 111,4 30,0 
8 Magnez mg Mg/dm3 11,l 17,l 17,1 17,I 4,3 
9 Sód mg Na/dm3 37,3 22,3 20,8 33,8 38,8 

10 Potas mg K/dm3 5,35 3,3 8,7 9,3 8,3 
li Fluorki mg F/dm3 0,25 0,30 0,40 0,40 0,20 
12 Chlorki mg CJ/dm3 70,5 44,2 42,4 57,5 54,5 
13 Azot amonowy 

mgNNH,Vdm3 0,44 0,34 1,5 II 0,30 5,0 III 
14 Azot azotynowy 

mgNNO:fdm3 0,09 NON 0,013 0,015 0,95 NON 0,0 
15 Azot azotanowy 

mgNN03/dm3 0,70 0,20 0,30 5,0 0,0 
16 Siarkowodór mg S/dm3 0,0 0,0 wykryto 0,0, wykryto 
17' Fosforany mg PO,Vdm3 0,1 0,15 1,0 III 0,8 1II 4,0NON 

18 Tlen rozpuszczony 
mgO:fdm3 6,6 5,6 Il l,ONON l,8NON 1,5 NON 

19 Utlenialność mg 02/dm3 4,7 15,8 34,8 8,5 7,7 
20 Sucha pozostałość 

mg/dm3 430,0 644,0 632,0 610,0 261,0 

II, III - wskaźniki zanieczyszczenia mieszczące się w klasie czystości wody II lub III 
NON - wskaźniki pozaklasowe 

Wody nie odpowiadające obowiązują- - w odpływach z rejonu Wydziału 
cym normom (NON) stwierdzono: Techniki Rolniczej i Leśnej ze względu 

- w kanale deszczowym ze względu na ilość fosforanów i tlenu rozpuszczał-
na przekroczenie stężenia azotu azotyno- n ego; 
w ego; - w odpływach z rejonu Wydziału 

- w „oczku wodnym" ze względu Ekonomiczno-Rolniczego na zawar-
na zawartość manganu i tlenu rozpusz- tość azotu azotynowego i tlenu roz-
czalnego; puszczalnego. 
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Woda w rowie R-0 odpowiada nor
mie dla III klasy czystości ze względu na 
zawartość manganu (DzU nr 35 poz. 205 
z 31.05.1990). 

Jakości wód gruntowych na terenie 
osiedla przy ulicy Rzodkiewki nie bada
no. Są one prawdopodobnie zanieczysz
czone, ponieważ z osiedla odprowadzane 
są ścieki do kanału powierzchniowo, 
gruntowo i punktowo. 

Wnioski 

1. Taras nadzalewowy Wisły w rejo
nie odcinka Skarpy Ursynowskiej pełni 
funkcję ochronną systemu przyrodnicze
go Warszawy. Jego środowisko przyrod
nicze powinno być więc zbliżone do na
turalnego. 

2. Czynnikami wiodącymi w kształ
towaniu środowiska gruntowego są: 

rzeźba terenu, warunki hydrologiczne i 
hydrogeologiczne oraz mozaikowatość 
ekosystemów, a w tym dominująca tu 
biocenoza leśna i łąkowa, jak również 
działalność antropogeniczna. Ta ostatnia, 
ze względu na przypisaną temu terenowi 
rolę, powinna być bezwzględnie podpo
rządkowana warunkom zrównoważone
go rozwoju środowiska, co oznacza 
szczególną dbałość o czystość wód i za
pewnienie właściwych warunków glebo
wo-wodnych dla utrzymania właściwych 
ekosystemów. 

3. Poprawę warunków gruntowo
-wodnych na omawianym terenie można 
uzyskać przez kontrolowany odpływ wód 
w rowach i kanale deszczowym, wyko
rzystując ~stniejące zastawki tak, aby 

utrzymywać właściwe głębokości wód 
gruntowych celem przerwania procesu 
murszenia gleb organicznych i zapewnie
nia właściwych warunków wodno-glebo
wych dla występujących tu biocenoz oraz 
przez zapobieganie zanieczyszczaniu 
wód powierzchniowych i gruntowych. 
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Summary 

Water and soil conditions of up-terra
ce of Vistula river valley in the Skarpa 
Ursynowska (Ursynow Slope) area. Hydro
graphy and water-soil conditions ofUrsynow 
Slope area are being presented. The possibi
lities of the activity for sustainable environ
ment development are being pointed. 
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Jakość wód podziemnych ujmowanych w Naukowo-Badawczej 
Stacji Wodociągowej SGGW na Ursynowie 

Wprowadzenie 

Naukowo-Badawcza Stacja Wodo
ciągowa jest obiektem zlokalizowanym 
na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego na Ursynowie. Jej zadania 
koncentrują się na pracy badawczej i dy
daktycznej. Stacja stanowi doskonały po
ligon do wykonywania prac badawczych 
oraz do szkolenia studentów w ramach 
przedmiotów związanych z zaopatrze
niem w wodę. Aby taki obiekt mógł speł

, niać powyższe role, nie może być zabyt-
kiem muzealnym, lecz normalnie praco
wać. W ten sposób dochodzimy do trze
ciej roli, jaką spełnia stacja, a więc do 
produkcji wody na potrzeby wydziałów 
ursynowskich SGGW wraz z domami 
studenckimi. 

Stacja czerpie wodę z warstw czwar
torzędowych za pomocą dwóch studni 
głębokości ok. 26 m, studnia nr la oraz 
studnia nr 2a (rys. 1). Woda z tych studni 
wykazuje podwyższoną w stosunku do 
normatywów (Rozporządzenie MZiOS) 
zawartość soli żelaza oraz manganu. Dla-

tego proces technologiczny uzdatniania 
wody oparty jest na odżelazianiu i od
manganianiu. 

Na terenie stacji zlokalizowana jest 
jeszcze jedna studnia nr 3 (rys. 1), która 
sięga do głębokości 267 mi czerpie wodę 
z utworów oligoceńskich, znana po
wszechnie przez mieszkańców Ursyno
wa pod nazwą „woda oligoceńska". Wo
da ta ma również podwyższoną zawar
tość soli żelaza, dlatego w hali budynku 
stacji został wydzielony oddzielny ciąg 
technologiczny, którego zadaniem jest 
dostosowanie wody do wymagań norma
tywnych. Woda ta jest wykorzystywana 
na potrzeby ludności jako wysokojako
ściowa woda do picia. 

Niniejsza praca obejmuje analizę wy
ników badań jakości wód pobieranych ze 
wszystkich trzech studni, a więc pocho
dzących zarówno z utworów czwartorzę
dowych, jak i trzeciorzędowych - oligo
ceńskich. Wyniki analiz wody pochodzą 
z badań wykonywanych przez laborato
rium Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
oraz przez laboratorium Zakładu Wodo-
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RYSUNEK 1. Lokalizacja otworów studziennych la, 2a i 3 na: terenie SGGW 

ciągów i Kanalizacji Wiejskich SGGW. 
Analizy wykonywane były zgodnie z me
todyką zaakceptowania przez polskie 
normy w zakresie odpowiadającym ana
lizie skróconej, powiększonej o niektóre 
oznaczenia wchodzące w skład analizy 
pełnej. 

Geologiczno-techniczne warun
ki eksploatacji wód 

Naukowo-Badawcza Stacja Wodo
ciągowa SGGW zlokalizowana jest na 
wysoczyźnie w odległości 800 m od 
Skarpy Warszawskiej. Powierzchnię wy
soczyzny stanowi tu płaska równina post
glacjalna zlodowacenia Warty (młodsze
go środkowopolskiego), podlegająca w 

okresie późniejszym głównie denudacji. 
Procesy urbanizacyjne ostatnich lat do
prowadziły do zatarcia naturalnej rzeźby 
terenu, którego rzędne obecnie w stosun
ku do „O" Wisły wynoszą ok. 25-27 m. 
Pro~il hydrogeologiczny, do głębokości 
rozpoznania wierceniami, tj. 267 m (Do
kumentacja hydrogeologiczna 1991, Kos
sakowska 1993) obejmuje następujące 
warstwy (w kolejności od dołu do góry, 
rys. 2 i 3). 

1. Piaski drobno- i średnioziarniste 
oligocenu, o barwie od szarej do ziemi
stej, z zielonym zabarwieniem spowodo
wanym domieszką glaukonitu, miejsca~ 
mi z dużą zawartością ziarn glaukonitu 
oraz drobnymi konkrecjami fosforyto
wymi, z przewarstwieniami piasków gru
boziarnistych i żwirów kwarcowych, a 
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RYSUNEK 2. Profil i schemat zafiltrowania otworu 
studziennego ujmującego wody piętra trzecio
rzędowego 

także wkładkami mułków i iłów. W gór
nej i dolnej części profilu osadów oligo
ceńskich mułki i iły dominują nad piaska
mi. Strop osadów oligoceńskich położo
ny jest na głębokości 205 m. Miąższość 
osadów oligoceńskich przekracza 62 m, 
ale spąg ich nie jest osiągnięty. Wartość 

współczynnika wodoprzepuszczalności 

piasków oligocenu (określona wzorem 
Giryńskiego na podstawie próbnego po
mpowania) k = 5 · 10-5 mis. Statyczne 
zwierciadło wody piętra oligoceńskiego 
stabilizuje się na głębokości 17 ,5 m poni
żej powierzchni terenu. 

2. (50,5 m) Piaski, piaski pylaste, 
mułki i iły mioceńskiej formacji burowę
glowej, nazywanej tak z uwagi na obe
cność soczewek i przewarstwień węgla 
brunatnego oraz przesycenie osadów py
łem węgla brunatnego. Woda występują
ca w piaskach formacji burowęglowej ma 
charakterystyczne brunatne zabarwienie, 
trudne do usunięcia. 

3. (106,5 m) Iły pstre (różnobarwne) 
pliocenu z wkładkami mułków i piasków 
pylastych. Strop utworów plioceńskich 
występuje na głębokości 26-49 m. Moc
no urozmaicona powierzchnia iłów plio
ceńskich jest wynikiem działalności ero
zyjnej wód w okresie preglacjalnym i 
późniejszym oraz deformacji glacitekto
nicznych. Duża miąższość iłów plioceń
skich sprawia, że osady i wody występu
jące głębiej są dobrze izolowane od za
nieczyszczeń powierzchniowych. 

4. (8,0 m) Iły pylaste zastoiskowe, z 
wkładkami pyłów, zlodowacenia Wilgi 
(trzeciego południowopolskiego, według 
klasyfikacji Lindnera 1992). Grunty te 
występują w formie soczewy. 

5. (13-32 m) Piaski rzeczne średnio
i drobnoziarniste interglacjału mazo
wieckiego. Podrzędnie występują w nich 
piaski gruboziarniste, piaski pylaste i po
spółki oraz piaski gliniaste, pyły piasz
czyste i pyły. Tworzą one jednolitą i grubą 
warstwę o ciągłym rozprzestrzenieniu. 
Strop osadów interglacjału mazowieckie-
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Studnia nr 1 a 
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Studnia nr 2a 
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RYSUNEK 3. Profil i schemat zafiltrowania otworów studziennych ujmujących wodę z piętra czwar
torzędowego 

go występuje na głębokości 9-1 O m. 
. Utwory interglacjalne są zawodnione i 
charakteryzują się wysoką wodoprzepu
szczalnością. Wartości współczynnika 

wodoprzepuszczalności gruntów tej serii 
określone wzorem Dupuita na podstawie 

próbnych pompowań wynoszą k = 
= 5 · 10-4 - 8 · 10-=4 mis. Statyczne zwier
ciadł,wody poziomu interglacjalnego 
nawiercono na głębokości 10,6-10,8 mi 
jest to zwierciadło swobodne. 
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6. (9-1 Om) Gliny zwałowe megagla
cjału środkowopolskiego, silnie zaburzo
ne glacitektonicznie. Wyniki badań uziar
nienia pozwoliły sklasyfikować gliny 
zwałowe jako gliny, gliny piaszczyste i 
gliny pylaste z otoczkami skał pochodze
nia północnego. Charakteryzują się one 
dobrze wykształconym systemem spę
kań, przez który może zachodzić infiltra
cja wód opadowych. Od powierzchni te
renu do głębokości 1 do 1,5 m nie są to 
typowe skały polodowcowe, lecz rezy
dua gliny zwałowej. 

Głębokość zafiltrowania i konstrukcję 
otworów studziennych dostosowano do 
wyżej opisanej sytuacjihydrogeologicznej. 

Otwór studzienny ujmujący wody 
piętra oligoceńskiego (studnia nr 3) zabu-

dowano filtrem cp 6 518
11

, posadawiając go 
na głębokości 265 m. Długości poszcze
gólnych elementów filtru są następujące: 
rura podfiltrowa - 1 O m, część robocza 
filtru - 25 m, rura nadfiltrowa - 50 m. 
Część czynną filtru stanowi rura stalowa 
perforowana, na której nawinięty jest drut 
podkładowy, a następnie siatka filtracyj
na nr 10. Wokół filtru wykonano obsypkę 
piaskową o granulacji ziaren 0,8-2 mm, 
a wokół części nadfiltrowej uszczelkę 
żwirową średnicy ziaren 3-5 mm. Wydaj
ności jednostkowe studni q oraz odpo
wiadające im wydatki studni Qi depresje 
w studni S, na trzech ustalonych pozio
mach dynamicznych pompowania po
miarowe go wykonanego w dniach 
6.08.1991-9.08.1991 r. wynoszą odpo
wiednio: 

qi = 4,83m3/h/lmS, Qi= 15,0 m3/h, 
Sr= 13,10 m; 
q2= 4,47 m3/h/lmS, Q2 = 30,0 m3/h, 
S2= 6,70 m; 

q3 =5,05 m3 /h/lmS Q3 = 45,0 m3/h, 
S3= 8,90m. 

Otwory studzienne ujmujące wody 
piętra czwartorzędowego (studnie o nu
merach la i 2a) zabudowano filtrem cp 
14". Długości poszczególnych elemen
tów filtru posadowionego w studni nr la 
są następujące: rura podfiltrowa- 4,1 m, 
część robocza filtru z siatką ny łonową 
nr 10- 6,0 m, rura nadfiltrowa - 8,4 m, 
natomiast w studni o nr 2a odpowiednio: 
rura podfiltrowa - 4,6 m, część robocza 
filtru - 6,8 m, rura nadfiltrowa - 8,5 m. 
Wokół filtrów wykonano obsypkę pia
skową i uszczelkę żwirową. Wyniki pom
powania pomiarowego wykonanego w 
maju 1992 roku w studni nr la przedsta
wiają się następująco: 

ą1 = 20,0 m3/h/lmS, Q1=20,0 m3/h, 
S1=1,0m; 
q2 = 22,5 m3/h/lmS, Qz = 45,0 m3/h, 
S2 = 2,0 m; 
q3 = 20,0 m3/h/lmS, Q3 = 60,0 m3/h 
S3 = 3,0 m; 
a w studni nr 2a odpowiednio: 
q1 = 20,0 m3/h/lmS, Qi = 20,0 m3/h, 
St= 1 Om 
q2 = 2l,2 ~3 /h/lmS, Qz = 40,0 m3/h, 
S2=1,8 m; · 
q3 = 20,0 m3 /h/lmS, Q3 = 60,0 m3/h, 
S3 = 3,0 m. 

Charakterystyka wybranych 
fizycznych i chemicznych 
wskaźników wód podziemnych 

Podstawę do opracowania niniejszej 
oceny jakości wód podziemnych stano
wią analizy fizyczno-chemiczne próbek 
wody przeprowadzone w laboratorium 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Wiej-
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skich oraz przez Stację Sanitarno-Epide
miologiczną. Wyniki pochodzą z badań 
wykonywanych od września 1990 roku. 
Zakres badań analitycznych obejmuje: 
barwę, odczyn, mętność, przewodność, 
twardość ogólną, żelazo ogólne, mangan, 
utlenialność, azot amonowy, azotynowy i 
azotanowy. Oznaczenia wykonane są we
dług przepisów dotyczących badania wo
dy i ścieków zawartych w Zbiorze Norm 
Polskich. 

Wody piętra oligoceńskiego. Ocenę 
jakości wód formacji oligoceńskiej opar
to na: analizie rozszerzonej, wykonanej w 
dniu 02.02.1988 roku, dwóch analizach 
próbek wody, pobranych w okresie prób
nych pompowań, przeprowadzonych w 

dniach 06 i 07.08.1991 roku oraz dwóch 
analizach wód pobranych w trakcie eks
ploatacji studni w dniach 19 i 27.09.1994 
roku, wykonanych przez Stację Sanitar
n.o-Epidemiologiczną. Wyniki badań zo
stały przedstawione w tabeli 1. 

Barwa rzeczywista wód piętra oligo
ceńskiego waha się w przedziale 13-30 
mg Pt/dm3, przekraczając nieznacznie 
wartość dopuszczalną dla wody do picia 
i na potrzeby gospodarcze. Mętność wy
nosi 2-9 mg Si02/dm3. Są to wody śred
nio twarde o twardości ogólnej 155-200 
mg CaC03/dm3. 

Wody formacji oligoceńskiej są do
brze zmineralizowane, o czym świadczy 
wysokie przewodnictwo właściwe, prze-

TABELA 1. Zestawienie zakresu wartości wskaźników fizyczno-chemicznych wód piętra oligoceńskiego 

Wskaźniki Jednostki Wartość Klasa jakości Klasa jakości 
wody wg* wody wg** 

WSKAŹNIKI FIZYCZNO-CHEMICZNE 

Barwa mg Pt/dm3 13-30 Ib, II 
Mętność mg /dm3 2-9 la, lb, II 
Odczyn pH 7,2-7,6 la + 
Twardość og. mg CaC03/dm3 155-200 Ia + 
Utlenialność mg02/dm3 0,7-3,9 Ia, Ib n.n. 
Przewodność wł. µS/cm 727 II n.n. 

WSKAŹNIKI CHEMICZNE 

Amoniak mgN/dm3 0,1-0,8 Ia, Ib, Il + 
Azotyny mgN/dm3 0,0-0,01 Ia + 
Azotany mgN/dm3 0,0-0,2 Ia + 
Chlorki mgCl/dm3 116-124 Ib + 
Wodorowęglany mg HC03/dm3 340 Ib 
Żelazo og. mg Fe/dm3 0,6-1,0 II 
Mangan mgMn/dm3 0,0--0,05 la + 

*Wydzielenie klas jakości wody wg wartości wskaźnika, zgodnie z klasyfikacją jakości zwykłych wód 
podziemnych na potrzeby monitoringu środowiska (Klasyfikacja ... 1993): la- wody najwyższej jakości, 
Ib - wody wysokiej jakości, II - wody średniej jakości, III - wody niskiej jakości. 
**Ocena jakości wody wg wartości wskaźnika, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 4 maja 1990 r., zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (DzU 31.05.1990, nr 35, poz. 205): (+)-woda 
zdatna do picia, (-)-woda wymagająca uzdatnienia, n.n. - wskaźnik nie normowany. 
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kraczające 700 µS/cm, pozostałość po 
prażeniu 533 mg/dm3 oraz duża zawar
tość anionów wodorowęglanowych (340 
mg HC03/dm3) i anionów chlorkowych 
(116-124 mg Cl/dm3). Azotany występu
ją w małych ilościach nie przekraczają
cych 0,2 mg N/dm3, a amoniak w ilości 
0,1-0,8 mg N/dm3. 

Dominującymi kationami sąjony wa
pniowe ( 40mg Ca/dm3) i magnezowe 
(17,1 mg Mg/dm3). Poza tym stwierdzo
no obecność żelaza w ilości 0,6-1,0 mg 
Fe/dm3. Zawartość jonów manganu jest 
mała i nie przekracza 0,05 mg Mn/dm3. 
Zawartość substancji organicznych zo
stała wyrażona jako utlenialność nad
manganianowa, której wartość zawiera 
się w przedziale 0,7-3,9 mg 021'dm3. 

Jakość badanych wód nie spełnia wy
magań stawianych wodzie przeznaczonej 
do picia i na potrzeby gospodarcze. Wy
kazują one podwyższoną barwę w stosun
ku do wartości dopuszczalnej 20 mg 
Pt/dm3, zwiększoną zawartość żelaza 
przekraczającą 0,5 mg Fe/dm3. Stwier
dza się również podwyższone przewod
nictwo właściwe, które nie jest normowa
ne w przepisach dotyczących wymagań 
dla wód do picia, jednak jest ujęte w 
normie dotyczącej oceny korozyjności 
zimnych wód naturalnych. Wartość tego 
wskaźnika w badanych wodach piętra 
trzeciorzędowego znajduje się blisko 
1000 µS/cm, co jest wartością uznawaną 
za szkodliwie wpływającą na rurociągi i 
armaturę sanitarną. 

Badane wody nie mogą być wykorzy
stane do picia i na potrzeby gospodarcze 
bezpośrednio po ich ujęciu, lecz muszą 
być uzdatnione. 

·Wody piętra czwartorzędowego. 
·Materiał wyjściowy do oceny jakości 
wód podziemnych z osadów czwartorzę
dowych stanowiły 33 analizy fizykoche
miczne, wykonane w laboratorium Za
kładu Wodociągów i Kanalizacji Wiej
skich od października 1992 roku. Wyko
rzystano również wyniki badań przepro
wadzonych w terminach: 02.07.1991ro
ku, 27.09.1991 roku oraz 09.04.1992 ro
ku przez Stację Sanitarno-Epidemiologi
czną. Wyniki analiz zestawiono w tabeli 2. 

Rzeczywista barwa wód z pokładów 
czwartorzędowych waha się 10-40 mg 
Pt/dm3, a mętność w przedziale 2-8 mg 
Si02/dm3. Górne granice obu przedzia
łów wartości były odnotowane w miesią
cach letnich przy podwyższonych tempe
raturach otoczenia. Wzrost barwy i męt
ności mógł być spowodowany szybszym 
utlenianiem się jonów żelaza dwuwarto
ściowego do żelaza trójwartościowego 
po zetknięciu się wody z powietrzem i 
wytrącaniu się Fe(H0)3. 

Wody piętra czwartorzędowego są 
twarde, o twardości ogólnej 330-425 mg 
CaC03/dm3, z czego ponad 60% stanowi 
twardość węglanowa. 

Ujmowane wody są dobrze zminera
lizowane, o czym świadczy wysokie 
przewodnictwo o wartościach z przedzia
łu 690-830 µS/cm. Głównymi anionami 
wód z utworów czwartorzędowych są 
aniony wodorowęglanowe (240-260 mg 
HC03/dm3) i aniony chlorkowe (60-70 
mg Cl/dm3). Azotany występują w ma
łych ilościach 0,01-0,2 mg N/dm3, a 
amoniak w ilości 0,03-0,3 mg N/dm3. 

Stwierdzono wysoką zawartość ka
tionów żelaza. Żelazo ogólne wykryto w 
wodzie, w ilości 2,0-4,5 mg Fe/dm3. Ka-
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TABELA 2. Zestawienie zakresu wmtości wskaźników fizyczno-chemicznych wód piętra czwartorzędo
wego 

Wskaźniki Jednostki Wartość Klasa jakości 
wody wg* 

Klasa jakości 
wody wg** 

WSKAŹNIKI FIZYCZNO-CHEMICZNE 

Barwa mgPt/dm3 10-40 Ia, Ib, II 
Mętność mg/dm3 2-8 Ia, Ib, II 
Odczyn pH 6,9-7,3 la + 
Twardość og. mg CaC03/dm3 330-425 Ib + 
Utlenialność mg02/dm3 2,5-3,2 la, Ib n.n. 
Przewodność wł. µS/cm 690-830 II,III n.n. 

WSKAŹNIKI CHEMICZNE 

Amoniak mgN/dm3 0,0-0,3 
Azotyny mgN/dm3 0,01-0,03 
Azotany mgN/dm3 0,0-0,2 
Chlorki mg Cl/dm3 60-70 
Wodorowęglany mgHC03/dm3 240-260 
Żelazo og. mgFe/dm3 2,0-4,5 
Mangan mgMn/dm3 0,1-0,5 

*, **Oznaczenia jak w tab. 1. 

tiony manganu występują również w 
zwiększonych ilościach w zakresie war
tości 0,1--0,5 mg Mn/dm3. 

Zawartość substancji organicznej 
określono za pomocą utlenialności nad
manganianowej, która waha się 2,5-3,2 
mg 02/dm3. 

Analizując wyżej przedstawione wy
niki badań fizykochemicznych stwier
dzono, iż wody piętra czwartorzędowego 
nie spełniająjakościowych wymagań sta
wianych wodzie do picia i na potrzeby 
gospodarcze. Wykazują one podwyższo
ną barwęw stosunku do wartości dopusz
czalnej 20 mg Pt/dm3. Ponadto zawartość 
żelaza kilkakrotnie przekracza dopusz
czalną wartość 0,5 mg Fe/dm3, a stężenie 
jonów manganu w ujmowanych wodach 
jest dużo wyższe od dopuszczalnego 0,1 
mgMn/dm3. 

Jak wspomniano powyżej, są to wody 
twarde. Oznaczone wartości twardości 

la, Ib + 
Ib + 
Ia + 
la,Ib + 
Ia 
II, III 
Ib, II, III 

ogólnej mieszczą się w zakresie wartości 
dopuszczalnych, są one jednak bardzo 
zbliżone do górnych granic normy. Wody 
te mogą więc powodować zarastanie ru
rociągów, armatury sanitarnej i urządzel'i 
gospodarstwa domowego „kamieniem 
węglanowym", powodując ich niszcze
nie. Szkodliwy wpływ na wodociąg może 
również mieć wysoka wartość przewod
nictwa właściwego zbliżająca się do war- · 
tości 1 OOO µS/cm. 

Wody piętra czwartorzędowego nie 
mogą być wykorzystywane do picia i na 
potrzeby gospodarcze bezpośrednio po 
ich ujęciu, lecz muszą być uzdatnione. 

Procesy uzdatniania wody 

Wody piętra oligoceńskiego. Przed
stawione w rozdziale poprzednim cechy 
fizyczne i chemiczne wody narzucają ko-
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nieczność zastosowania procesów uzdat
niających ją do uzyskania parametrów 
odpowiednich dla wody do picia i potrzeb 
gospodarczych. Dla tego celu w Nauko
wo-Badawczej Stacji Wodociągowej zo
stał wydzielony ciąg technologiczny, któ
rego schemat został przedstawiony nary
sunku 4. 

Woda z utworów piętra oligoceńskie
go, ze względu na przekroczenie jedynie 
zawartości żelaza oraz niewielkie barwy 
i mętności, w stosunku do normatywów 
dla wody do 'picia, poddawana jest jedy
nie procesowi odżelaziania. Początkowo 
woda jest napowietrzana w zbiornikach 
zamkniętych zwanych aeratorami, a na
stępnie filtrowana przez złoże piasku 
kwarcowego w celu oddzielenia wytrą
cającego się w postaci osadu wodorotlen
ku żelazowego. Tak uzdatniona woda do
pływa do hydroforu, skąd podawana jest 
do sieci zewnętrznej i dalej do zdroju 
publicznego. 

Po procesie uzdatniania parametry 
wody poprawiają się na tyle, że może być 
ona bez przeszkód używana do picia i 
potrzeb gospodarczych. Mimo że norma
tyw dopuszcza zawartość żelaza 0,5 
mg/dm3, w wodzie uzdatnionej według 
schematu (rys. 4) zawartość ta jest obni
żona nawet do O, 1 mg/dm3. 

Wody piętra czwartorzędowego. 
Parametry charakteryzujące wody piętra 
czwartorzędowego wykazują, że woda ta 
nie nadaje się do picia w stanie surowym. 
Przekroczone w stosunku do normaty
wów są barwa, mętność, żelazo i mangan. 
Podjęcie decyzji o wyborze technologii 
uzdatniania takiej wody wymaga bardziej 
szczegółowych badań struktury zawar
tych w niej związków. W przypadku prze-

ważającej większości wodorowęglanów 

żelazawych wystarczający jest proces 
dwustopniowej filtracji z uprzednim na
powietrzaniem. Woda o takim składzie 
pochodzi z analizowanych studni czwar
torzędowych. Schemat technologiczny 
procesu uzdatniania został przedstawio
ny na rysunku 5. 

Uzdatnianie wody z utworów czwar
torzędowych (studni St) polega na napo
wietrzaniu jej w aeratorach (A) w celu 
utlenienia soli żelaza dwuwartościowego 
do trójwartościowego pod postacią wo
dorotlenku żelazowego. Wodorotlenek 
żelazowy o wielokrotnie mniejszej rozpu
szczalności niż sole żelazawe wytrąca się 
pod postacią osadu, który oddzielany jest 
od wody na złożu zbudowanym z mate
riału ziarnistego w filtrze odżelaziającym 
(Fe). 

Usuwanie ponadwymiarowej ilości 

manganu z wody odbywa się w filtrze 
odmanganiającym, którego budowa jest 
identyczna z budową filtru odżelaziające
go, lecz wypełnionego złożem uaktyw
nionym solami manganu. Sole te powle
kając ziarna złoża działają katalitycznie, 
utleniając sole manganu dwuwartościo
wego do czterowartościowego, który wy
trąca się pod postacią ciemnobrunatnego 
osadu. 

Po uzdatnieniu woda płynie rurocią
gami do zbiornika zapasowa-wyrów
nawczego, gdzie zmagazynowana może 
być już tłoczona do użytkowników to 
znaczy do wszystkich obiektów SGGW 
na Ursynowie (budynki wydziałów, Re
ktorat, domy studenckie itp.). 

Po tak przeprowadzonym procesie 
uzdatniania woda charakteryzuje się na
stępującymi parametrami: 
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St A Fe H 

Ido odbiorców 

RYSUNEK 4. Schemat technologiczny układu uzdatniania ujmowanej wody piętra oligoceńskiego: 
St - studnia, A- aerator, Fe - odżelaziacz, H - hydrofor 

St A Fe Mn Z'ZW 

RYSUNEK 5. Schemat technologiczny układu uzdatniania ujmowanej wody piętra czwartorzędowego: 
St- studnia, A- aerator, Fe-odżelaziacz, Mn -odmanganiacz, ZZW -zbiornik zapasowo-wyrównawczy 

• żelazo - 0,1 mg/dm3
, 

• mangan -0,05 mg/dm3
. 

Pozostałe parametry są identyczne 
jak w wodzie surowej, gdyż nie ulegają 
zmianie w procesie uzdatniania opisa
nym powyżej. Zastosowany proces uz
datniania pozwala uzyskiwać parametry 
wody bardziej korzystne, niż wymaga 
Rozporządzenie MZiOS. 
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Summary 

Quality of water from Scientific and 
Research Water Purification Plant War
saw Agricultural University. Scientific and 
Research Water Purification Plant is located 
at Ursynów. Intake of water for this plant is 
from Quaternary and Tertiary period. There 
are three wells. Two wells for Quaternary 
water. Raw water quality has changed for 
years. The article presents geological cross
section and the results raw and treated water 
quality investigation and effectiveness of 
conditioning process for this plant. There was 
made chernistry analysess raw and drinkino-

• b 

water and it was compared to analysess which 
were made before. AU chemistry analysess 

were made according to Polish Standard. 
There was made different indicator for exam
ple iron, manganese, hardness, amonium, ni
tlite and nitrate. The paper presents the conc
lusion that quality of raw water is not good, 
and should be ti·eated. After conditioning pro
cess quality of water is in accordance with 
Polish Standard for potable water. 
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Warsaw Agricultural University- SGGW 
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Klimat lokalny w rejonie Skarpy Ursynowskiej 
na odcinku Ursynowa-SGGW 

Wprowadzenie 

Klimat lokalny omawianego rejonu 
jest kształtowany przez oryginalne wa
runki topograficzne. Głównym elemen
tem topograficznym jest skarpa będąca 
krawędzią wysoczyzny. Skarpa na odcin
ku Ursynowa-SGGW przebiega z kierun
ku NW i biegnie dalej w kierunku SE z 
odchyleniem ku SSE. Wysokość względ
na skarpy wynosi od 16-18 m; jest ona 
porośnięta zwartym drzewostanem. Dru
gim ważnym elementem krajobrazu są 
osiedla mieszkaniowe gminy Warszawa
-Ursynów. Na wysokości Wolicy osiedle 
mieszkaniowe jest położone już w odle
głości kilkudziesięciu metrów od krawę
dzi wysoczyzny. W pozostałej części te
renu, to jest na odcinku ośrodka akade
mickiego SGGW i dalej do al. Wilano
wskiej zabudowa jest głównie niska i roz
rzucona. Zwarta zabudowa mieszkanio
wa Ursynowa - średnia i częściowo wy
soka, w tej części terenu występuje w 
odległości około 800 m od skarpy. Dolina 
Wisły na omawianym odcinku w odległo
ści do około 1 km od skarpy jest otwarta. 
Nie występują tu zarówno większe ob-

Klimat lokalny w rejonie Skarpy Ursynowskiej 
na odcinku Ursynowa-SGGW 

szary zadrzewienia, jak też zwarta zabu
dowa. Wymienione wyżej elementy 
krajobrazu oddziałują na klimat lokalny 
zarówno pozytywnie, jak też negatywnie. 
Otwarta dolina Wisły i stosunkowo duża 
odległość zwartej zabudowy zapewniają 
dobre warunki wymiany powietrza w re
jonie skarpy i na obszarze przylegającej 
wysoczyzny. Natomiast w dolinie Wisły 
zaznacza się wyraźne lokalne zróżnico
wanie temperatury i niedosytu wilgotno
ści powietrza, prędkości wiatru, występo
wania mgły oraz przymrozków. 

Ważniejsze cechy klimatu War
szawy i terenów podmiejskich 

Charakterystyka klimatu aglomeracji 
warszawskiej obejmuje obszar admini
stracyjnym.st. Warszawy (rys. 1). Na tym 
obszarze występuje zwarta zabudowa 
śródmiejska, zróżnicowana zabudowa 
przedmieść, a także tereny podmiejskie, 
w tym użytkowane rolniczo. Ważnym 
czynnikiem klimatu lokalnego omawia
nego obszaru są tereny zielone, jak: parki, 
niewielkie kompleksy leśne oraz zieleń 
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~ zabudowa zwarta ~ zabudowa lużna 

RYSUNEK l. Rozkład różnic minimalnej temperatury powietrza między miastem i otoczeniem w lipcu 
1969 r. (Stopa-Boryczka 1992) 

niska. Wyniki opracowania klimatu War
szawy i okolic, przedstawione w pracy 
Stopy-Boryczki (1992) opierają się na 
pomiarach meteorologicznych wykony
wanych na 5 stacjach IMGW z lat 1961-
-1965 i 7 posterunków meteorologicz
nych Zakładu Klimatologii UW z 1969 
roku. W niniejszym opracowaniu wyko
rzystano także pomiary ze stacji meteo
rologicznej Zakładu Meteorologii i Kli
matologii SGGW w Ursynowie, z lat 
1960-1965. 

W tabeli 1 zamieszczono wartości 
największych zanotowanych różnic ele-
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mentów i zjawisk meteorologicznych 
między śródmieściem i peryferiami War
szawy. Dodatnie wartości różnic ozna
czają, że dany element ma wyższe warto
ści w śródmieściu aniżeli na peryferiach, 
znak minus, że w śródmieściu wartości 
danego elementu są mniejsze niż na pe
ryferiach. Istotne zróżnicowanie zazna
cza się w przypadku większości rozważa
nych elementów. Warto zwrócić uwagę 
na znacznie mniejszą liczbę dni z burzą w 
śródmieściu Warszawy aniżeli na peryfe
riach. Jest to zjawisko mniej znane i 
zbadane w klimatologii. Stosunkowo sła-
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TABELA 1. Największe różnice średnich wartości elementów meteorologicznych między centrum 
i peryferiami Warszawy w okresie 1961-1965 i w 1969 roku, parowanie i P-E z lat 1960-1965 

Nazwa elementu i jednostki 

Temperatura średnia dobowa (C0
) 

Temperatura maksymalna (C0
) 

Temperatura minimalna (C0
) 

Dni przymrozkowe Ctrnin < 0°C) 
Dni mroźne CtrnID< < 0°C) 
Ciśnienie pary wodnej (hPa) 
Wilgotność względna (%) 
Niedosyt wilgotności powietrza (hPa) 
Zachmurzenie(%) 
Dni pogodne (rok) 
Dni pochmurne (rok) 
Dni z mgłą (rok) 
Suma opadu atmosferycznego (mm, rok) 
Parowanie potencjalne (mm, rok) 
Opad - parowanie P-E (mm, rok) 
Dni z opadem ;:::: O, 1 mm (rok) 
Dni z opadem ;:::: I ,O mm (rok) 
Dni z opadem ;:::: 10,0 mm (rok) 
Dni z burzą (rok) 
Dni z pokrywą śnieżną (rok) 
Prędkość wiatru (m. s-1) 
Dni z wiatrem silnym(;:::: 10 m · s-1, rok) 
Liczba cisz 
Sumy promieniowania całkowitego 
(MJ · m-2 · miesiąc- 1 ) - 1969 r. 
Zanieczyszczenie 
(opad pyłu wt· km-2 · miesiąc-1 )-1996 r. 

be zróżnicowanie zaznacza się w przy
padku temperatury maksymalnej, ciśnie
niu pary wodnej, dni pogodnych i dni z 
opadem ;::: 1 O mm. 

Na rysunku 1 przedstawiono prze
strzenny rozkład różnic temperatury mi
nimalnej powietrza na obszarze Warsza
wy. Rozkład izolinii na tym rysunku bar
dzo dobrze ilustruje występowanie miej
skiej „wyspy ciepła"; temperatura mini
malna na peryferiach jest średnio o 2,5°C 
niższa aniżeli w centrum miasta, a w po
jedynczych dniach dochodzi nawet do 
9°C (Stopa-Boryczka 1992), nie dotyczy 
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Różnica 

1,1 
0,5 
2,0 

-10 
-5 
-0,5 
-5 

1,8 
4 

-4 
18 

-18 
75 

153 
-103 

-8 
7 
2 

-7 
4 

-1,4 
-8 
97 

58,6 

110 

to temperatury maksymalnej. Istotną rolę 
odgrywa także występowanie wiatru z 
sektora SW. Rejon Okęcia znajduje się z 
tego względu przeważnie poza zasięgiem 
ocieplającego oddziaływania miasta. 
Duże znaczenie ma także rzeźba terenu. 
Temperatura minimalna na stacji meteo
rologicznej Stacja Pomp wynosi średnio 
3,8°C, ana stacji Instytutu Geografii UW, 
położonej około 20m wyżej, 4,5°C. Śred
nia liczba dni przymrozkowych w roku 
wynosi: Stacja Pomp - 113 dni, Instytut 
Geografii UW - 104 dni. 
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Na wyższe wartości temperatury mi
nimalnej powietrza w centrum miasta ma 
wpływ zwarta zabudowa i charakter pod
łoża (dachy, asfalt, ściany szybciej się 

nagrzewają w ciągu dnia słonecznego) 
oraz zanieczyszczenie powietrza prze
ciwdziałające nocnemu wypromieniowa
niu energii z podłoża do atmosfery. Naj
większe lokalne zróżnicowanie tempera
tury powietrza w stosunku do otoczenia 
wykazują obszary zwartej zabudowy i ze
społy zieleni parkowej. 

Rozkład opadów atmosferycznych 
na obszarze Warszawy (rys. 2) wynika 

~ zabudowa zwarta 

z oddziaływania przeważających wia
trów zachodnich (rys. 3). Dlatego najwy
ższe opady występują w południowo-za
chodniej i zachodniej części miasta (600 
mm). Zmniejszenie sumy opadu do około 
500 mm w roku ma miejsce na obszarze 
doliny Wisły, niezależnie od zabudowy. 
Powierzchnia wody wolniej się nagrze
wa, co wpływa na osłabienie prądów 
wstępujących powietrza i zmniejszenie 
procesu kondensacji pary wodnej w at
mosferze. Ponowny wzrost rocznych 
sum opadu (do 550 mm) zaznacza się na 
obszarze wschodnich peryferii Pragi. 

/\ 

•·•••• Ą 

_§.\~. 

RYSUNEK 2. Rozkład rocznych sum opadów w Warszawie na tle otoczenia wg Z. Kaczorowskiej 
(1956-1960) 
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Kierunek wiatru N NE E SE s SW w NW Cisze 

Częstość[%] 5,5 7,2 12,5 15,9 10,6 12,6 19,7 9,1 6,9 

a 

N 
20 

NW 15 NE 

10 

w E 

SW SE 

s 

Kierunek wiatru N NE E SE s SW w NW Cisze 

Częstość[%] 6 6,3 9,5 11 8,9 12,6 22,3 12,3 11, 1 

b 
N 

25 

NW 20 NE 
15 

w E 

SW SE 

s 
RYSUNEK 3. Procentowy rozkład kierunków wiatru na stacji Warszawa-Okęcie: a - I-N, XI-XII 
1951-1965; b - V-X 1951-1965 
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Ważniejsze cechy klimatu lokal
nego doliny Wisły w rejonie 
Warszawy 

Porównanie klimatu doliny Wisły i 
wysoczyzny zostało dokonane na podsta
wie danych meteorologicznych ze stacji 
SGGW w Oborach (dolina Wisły) i Ursy
nowie (wysoczyzna). Odległość między 
tymi stacjami w linii prostej wynosi 1 O 
km. Przyjęty okres 1959-1968 wynika z 
faktu, że w tym czasie obie stacje były 
położone w terenie nie zabudowanym. 
Pozwala to na badanie wpływu jedynie 
rzeźby terenu (Skarpy Ursynowskiej) na 
zróżnicowanie klimatu lokalnego doliny. 
Najważniejsze cechy klimatu doliny Wi
sły są niekorzystne z punktu widzenia 
bioklimatycznego. Według badai'i Zakła
du Meteorologii i Klimatologii SGGW 
(Madany i in. 1973) w dolinie Wisły na 
odcinku Wolica-Obory średnia miesięcz
na temperatura minimalna powietrza jest 
o 1 ce niższa aniżeli na wysoczyźnie, a 
dobowe minima w dolinie mogą być niż
sze o 4 ce. w miesiącach letnich nato
miast w dolinie obserwuje się wyższe 

wartości temperatury maksymalnej o 
około 0,6ce średnio w okresie od maja do 
września, a w pojedynczych dniach do
chodzi do 2ce. To niekorzystne zaostrze
nie warunków termicznych w dolinie Wi
sły jest związane ze znacznym zmniej
szeniem prędkości wiatru, co sprzyja po
wstawaniu zastoisk chłodnego powie
trza, mgły lub większemu nagrzaniu w 
dzień słoneczny przy słabej wentylacji 
doliny. Średnio w roku prędkość wiatru 
w dolinie (ok. 320 m od skarpy) jest 
mniejsza o 1,1 m · s-1 (przy średniej 
rocznej w dolinie 2,3 m · s-1 ). Ściszenie 
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wiatru w dolinie jest największe w lutym 
(o 1,5 m · s-1 przy średniej 3,0 m · s-1) i 
styczniu (o 1,3 m · s-1 przy średniej 2,6 m 
· s-1). Latem prędkość wiatru w dolinie 
spada o 0,8 do 1,1 m · s-1 w stosunku do 
wysoczyzny. 

Jak już zaznaczono wcześniej, w 
okresie letnim korzystne oddziaływanie 
szeroko otwartej doliny Wisły zaznacza 
się polepszeniem warunków wentylacyj
nych terenów w rejonie skarpy, zwłasz
cza przy wiatrach wiejących z lderunków 
NE, E, SE. W okresie zimy jednak tereny 
te będą narażone na działanie chłodnego, 
a także mroźnego wiatru ze wschodu, o 
większej prędkości. 

W miesiącach zimowych w sektorach 
E występuje znaczny wzrost udziału wiatru 
o prędkości Ć': 6 m · s-1 w porównaniu z 
miesiącami letnimi. Również średnia pręd
kość wiatru w półroczu zimowym jest wię
ksza aniżeli w letnim. Na rysunku 3 poka
zano procentowy rozkład kierunków wia
trn niezależnie od prędkości w półroczu 
zimowym (XI-IV) i letnim (V-X). 
Stwierdzono, że w półroczu zimowym 
wzrasta udział wiatru z kierunków E i SE 
o 3-5% w stosunku do wszystkich kie
runków i o około 1/3 na tych kierunkach 
w półroczu zimowym w stosunku do pół
rocza letniego. Te lderunki wiatru są rów
nocześnie najsilniej sterowane przez 
krawędź wysoczyzny odchylając ich lde
runek w prawo (Laskowska i Madany 
1962). 

Według powyższych danych istnieje 
znaczne niebezpieczeństwo szkodliwego 
oddziaływania na osiedle chłodnego a na
wet mroźnego wiatru ze wschodu w okre
sie zimowym, i to w miesiącach od listo
pada do kwietnia. Jest dość duże pra-
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wdopodobieństwo, że wiatr z kierunku 
SE nie będzie zbyt silnie oddziaływał na 
tereny wysoczyzny położone w pobliżu 
krawędzi ze względu na to, że krawędź 
wysoczyzny wykazuje istotne możliwo
ści sterowania napływem powietrza z 
kierunku E, a zwłaszcza SE. Istnieje także 
możliwość zwiększenia efektu sterowa
nia wiatrem przez krawędź wysoczyzny. 
Można to osiągnąć wprowadzając wzdłuż 
krawędzi na wysoczyźnie pas zadrzewień 
ażurowych, zwiększając łączną wysokość 

tej przeszkody terenowej dla wiatru. 
Osiedla Ursynowa położone od stro

ny zachodniej wpływać będą na zmniej
szenie prędkości wiatru w rejonie skarpy, 
wiejącego z kierunków W, SW, NW. 
Wiatr ten przynosić będzie aerozol miej
ski na ten teren. Jednak ze względu na 
znaczny udział większych prędkości wia
tru wiejącego z sektorów zachodnich na
leży się spodziewać dość szybkiego 
samooczyszczenia powietrza w okresie 
występowania pogody z cyrkulacją ;za
chodnią, zwłaszcza że występujące ciągi 

wentylacyjne ulic Ciszewskiego, Ko
pcińskiego, Nugat oraz otwarte tereny z 
rzadką, niską zabudową sprzyjają szyb
szej wymianie powietrza. 

W Zakładzie Meteorologii i Klima
tologii SGGW zapoczątkowane zostały 
badania zmian klimatu lokalnego w rejo
nie skarpy na obszarze zespołu miaste
czka akademickiego SGGW. Porównania 
wybranych elementów meteorologicz
nych dokonano na podstawie danych ze 
stacji meteorologicznych Warszawa-Okę
cie i Warszawa-Ursynów SGGW. Porów
nywano warunki meteorologiczne z okre
su 1961-1971 - przed wybudowaniem 
osiedla Ursynów i 1980-1987, gdy była 

Klimat lokalny w rejonie Skarpy Ursynowskiej 
na odcinku Ursynowa-SGGW 

. już zr~alizowana budowa osiedli Ursyno
wa Północnego do osiedla Imielin, poło
żonych w sektorach stron świata od S do 
W względem terenów SGGW. 

Wstępne badania zróżnicowania 
temperatury powietrza i ciśnienia pary 
wodnej w rejonie skarpy na odcinku tere
nu SGGW w okresach przed i po wybu
dowaniu osiedla Ursynów wykazały, że 
po wybudowaniu Ursynowa w stopniu 
istotnym wzrosła temperatura powietrza, 
a zmniejszyło się ciśnienie pary wodnej. 
Średnia roczna różnica temperatury po
wietrza w wieloleciu między rozpatry
wanymi stacjami przed wybudowaniem 
Ursynowa wynosi 0,0°C, a po wybudo
waniu jest wyższa na Ursynowie-SGGW 
o 0,2°C, a w pojedynczych dniach prze
kracza wartość 3°C. Większa zmiana za
znac.zyła się w ciśnieniu pary wodnej, 
której wartości po wybudowaniu osiedla 
zmniejszyły się w rejonie SGGW średnio 
w roku o 0,7 hPa w porównaniu ze stacją 
na Okęciu (lotnisko). 

W tabeli 2 zamieszczono wartości 
miesięczne omawianych różnic w celu 
scharakteryzowania przebiegu tych zja
wisk w okresie rocznym. 

Szczególnie wyraźny wzrost tempe
ratury powietrza (średnio w roku o 
0,3°C, zimą o 0,4°C) w rejonie Ursy
nowa-SGGW ma miejsce, gdy występuje 
wiatr o kierunkach południowym i za
chodnim (od strony osiedli Ursynowa). 

Ciśnienie pary wodnej w powietrzu 
najbardziej zmniejsza się na terenie Ursy
nowa-SGGW przy wiatrach zachodnich 
(w okresie lata o 1,2 hPa). 

W 1995 roku wprowadzono na stacji 
Ursynów-SGGW stałe pomiary koncen
tracji C02 i S02. Stężenie C02 w powie-
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O stratyfikacji termicznej i wilgotnościowej w przygruntowej 
warstwie powietrza na skraju doliny Wisły w rejonie Ursynowa 

We wcześniejszych pracach poświęco
nych odrębności klimatycznej skraju doli
ny Wisły w rejonie Warszawy (Laskowska 
i Madany 1962, Łykowski i Madany 1992, 
Madany i in. 1973, Parczewski 1960) zaj
mowano się jedynie klimatem lokalnym 
tego obszaru. Właściwości klimatu lokal
nego są łatwo dostrzegalne na wysokości 2 
m nad powierzchnią czynną, a zatem mo
gły być badane za pomocą przyrządów i 
metod pomiarowych obowiązujących w 
standardowych stacjach meteorologicz
mych (Sapożnikowa 1953). W cytowanych 
pracach wykorzystano więc dane z dwóch 
własnych stacji agrometeorologicznych 
zlokalizowanych na polach doświadczal
nych SGGW w Wolicy i w Wilanowie. 
Stacja w Wolicy reprezentowała bowiem 
klimat lokalny skraju wysoczyzny, a stacja 
w Wilanowie - klimat lokalny skraju doli
ny Wisły. 

Badania mikroklimatyczne, a zwła
szcza badania układów stratyfikacji* ter
micznej i wilgotnościowej przygrunto-

*Przez termin „układ stratyfikacji „." rozumia
no całość zmian zachodzących w pionowych profi
lach temperatury i wilgotności w czasie i z wyso
kością. 

O stratyfikacji termicznej i wilgotnościowej 

wej warstwy powietrza wymagają stoso
wania specjalnych przyrządów, ich spe
cjalnej instalacji oraz odmiennych metod 
pomiarowych (Sapożnikowa 1953). Wy
soki koszt systematycznych badań mikro
klimatycznych oraz duża czasochłonność 
opracowania wyników pomiarowych 
uniemożliwiły prowadzenie tych badań 
na skraju doliny Wisły. Istniejąjednak dla 
tego terenu dane pochodzące z trzech 
krótkotrwałych serii gradientowych po
miarów temperatury i wilgotności powie
trza, wykonywanych jednocześnie nasta
nowisku założonym w dolinie Wisły i na 
stanowisku położonym na wysoczyźnie, 
oraz dane z dwóch krótkotrwałych serii 
takich samych pomiarów prowadzonych 
tylko w dolinie Wisły, na stanowiskach 
zlokalizowanych w różnej odległości od 
skarpy. Wyniki uzyskane z tych pięciu 
serii pomiarowych okazały się na tyle 
interesujące, że mimo ich fragmentarycz
ności zasługują na przedstawienie w ni
niejszym komunikacie. 

Pierwsza ze wspomnianych trzech 
serii pomiarów porównawczych między 
skrajem wysoczyzny i skrajem doliny 
Wisły została przeprowadzona 3 X 1994 r. 
w godzinach 930 -12°0 czasu miejscowe-
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go, przy pogodzie pochmurnej (niebo cał
kowicie pokryte chmurami Altostratus i 
Stratocumulus) z bardzo słabym wia
trem. Stanowisko pomiarowe reprezen
tujące skraj wysoczyzny zostało zlokali
zowane na trawniku, w parku ursyno
wskim, w miejscu położonym w odległo
ści 20 m od pasa zadrzewień, obejmują
cego w tym miejscu krawędź i górną 
część stoku Skarpy Ursynowskiej. Było 
ono oddalone o 20 m w lewo od drogi 
biegnącej prostopadle do skarpy za war
sztatami samochodowymi SGGW. 

Stanowisko reprezentujące skraj do
liny Wisły założono na łące o przewadze 
traw wysokich, w miejscu położonym w 
odległości 30 m w prawo od ścieżki bę
dącej przedłużeniem wspomnianej drogi 
i oddalonym o 50 m od podnóża skarpy. 

Na obydwu stanowiskach mierzono 
temperaturę i wilgotność .Powietrza psy
chrometrami aspiracyjnymi Assmanna 
z aspiratorami o naciągu sprężynowym, 
zainstalowanymi na specjalnym staty
wie. Pomiary psychrometryczne wyko
nywano na wysokości 50 i 150 cm nad 
powierzchnią gleby co 30 minut. Były 
one wykonywane jednocześnie na obu 
poziomach (dwóch obserwatorów na 
każdym stanowisku). We wszys~ich ter
minach pomiarowych mierzono anemo
metrami rotacyjnymi średnią stusekun
dową prędkość wiatru na wysokości 1 me
tra nad glebą oraz określano wielkość za
chmurzenia ogólnego i rodzaje chmur. 

Druga i trzecia seria omawianych po
miarów zostały przeprowadzone w dniach 
18 i 25 V 1996 r. w godzinach 930-1330 

czasu miejscowego. Serię drugą wykony
wano przy ciszy lub bardzo słabym wie
trze na skraju wysoczyzny oraz przy bar-

62 

dzo słabym wietrze w dolinie Wisły. W 
okresie prowadzenia pomiarów należą
cych do tej se1ii wielkość zachmurzenia 
ogólnego ulegała szybkim zmianom, od 
nieba początkowo niewidocznego (mgła) 
przez niebo pochmurne (Sc Cu), chmurne 
i pogodne (Cu), do nieba bezchmurnego 
i ponownie pogodnego (Cu). 

Seria trzecia została przeprowadzona 
przy pogodzie pochmurnej i bardzo sła
bym wietrze na skraju wysoczyzny oraz 
bardzo słabym wietrze lub ciszy w dolinie 
Wisły. 

W obu tych dniach stanowisko po
miarowe, reprezentujące skraj wysoczy
zny, znajdowało się w miejscu przedsta
wionym już w trakcie omawiania pier
wszej serii pomiarowej. Natomiast stano
wisko w dolinie Wisły zostało założone 
na wspri:mianej już łące o przewadze traw 
wysokich w miejscu położonym w odle
głości 30 m w prawo od wspomnianej już 
ścieżki i oddalonym o 100 m od Skarpy 
Ursynowskiej. 

Pomiary psychrometryczne wykony
wano w tych dniach jednocześnie na wy
sokości . 5 i 200 cm nad powierzchnią 
gleby co 20 minut. W każdym terminie 
pomiarowym wyznaczano średnią stuse
kundową prędkość wiatru na wysokości 
1 metra oraz określano wielkość zachmu
rzenia ogólnego i rodzaje chmur. 

Jak już wspominano wcześniej, po
zostałe dwie serie pomiarowe pochodzą 
tylko ze stanowisk zlokalizowanych na 
skraju doliny Wisły. Pierwsza z nich zo
stała przeprowadzona 29 V 1993 r. w 
godzinach 940-1140 czasu miejscowego, 
przy pogodzie pochmurnej z bardzo sła
bym wiatrem w dolinie. W czasie pier
wszego pomiaru padał deszcz. Stanowi-
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sko pomiarowe znajdowało się na wspo
mnianej już łące w miejscu przedstawio
nym powyżej. Tego dnia pomiary tempe
ratury i wilgotności powietrza wykony
wano na wysokości 50 i 150 cm nad po
wierzchnią gleby, a średnią stusekundo
wą prędkość wiatru mierzono na wysoko
ści 1 metra. Pomiary wykonywano co 20 
minut; w każdym terminie pomiarowym 
określano wielkość zachmurzenia ogól
nego i rodzaje chmur. 

Następna seria gradientowych po
miarów temperatury i wilgotności w przy
gruntowej warstwie powietrza została 
przeprowadzona w dolinie Wisły w dniu 
27V1995 r. w godzinach 1000_133o cza
su miejscowego, przy pogodzie słonecz
nej (niebo początkowo bezchmurne, 
później pogodne) i słabym wietrze. Tego 
dnia założono dwa stanowiska pomiaro
we, jedno w odległości 1 O m, a drugie w 
odległości 150 mod podnóża Skarpy Ur
synowskiej. Obydwa stanowiska zlokali
zowane zostały na wspomnianej już łące, 
w odległości około 50 m w prawo, od 
wymienianej już trzykrotnie ścieżki. Po
miary psychrometryczne wykonywano 
tym razem na wysokości 5 i 200 cm nad 
powierzchnią gleby, a średnią prędkość 
wiatru mierzono na wysokości 1 metra. 
Wielkość zachmurzenia ogólnego i ro
dzaje chmur określano w każdym termi
nie pomiarowym, na stanowisku odle
głym od Skarpy Ursynowskiej o 150 me
trów. Pomiary wykonywano co 30 minut. 

Pionowa stratyfikacja temperatury i 
wilgotności w przygruntowej warstwie 
powietrza zależy w sposób bezpośredni 
od wymiany ciepła i wilgoci między pod
łożem atmosfery a tą warstwą powietrza 
oraz w sposób pośredni od czynników 

O stratyfikacji termicznej i wilgotnościowej 

kształtujących wielkość i formę tej wy
miany (Geiger 1942, Sapożnikowa 1953, 
Scerban 1968, Schnelle 1968). Wśród 
tych czynników poważną rolę odgrywa 
wielkość i Todzaj zachmurzenia oraz 
prędkość wiatru, ich wpływ na bilans ra
diacyjny oraz wymianę turbulencyjną 
uważa się za decydujący. Układy piono
wej stratyfikacji temperatury i wilgotno
ści powietrza badano więc w powiązaniu 
z tymi zjawiskami meteorologicznymi. 

Wyniki pomiarów gradientowych 
przeprowadzonych jednocześnie na skra
ju wysoczyzny w pobliżu zadrzewionej 
skarpy i na skraju doliny Wisły, w rejonie 
Ursynowa przedstawiono w tabelach l, 2 
i 3, a wyniki pomiarów prowadzonych w 
dolinie Wisły - w tabelach 4 i 5. 

Z danych zestawionych w tabeli 1 
wynika, że przy całkowitym pokryciu 
nieba chmurami piętra średniego i w zna
cznym stopniu chmurami piętra niskiego 
oraz przy jednoczesnym występowaniu 
na wysoczyźnie bardzo słabych wiatrów, 
ale w dolinie ciszy, przygruntowa war
stwa powietrza na terenie doliny jest 
wyraźnie chłodniejsza od przygruntowej 
warstwy powietrza nad skrajem wyso
czyzny do godziny 930 czasu miejscowe
go. W tym terminie pomiarowym tempe
ratura powietrza na wysokości 50 cm nad 
powierzchnią gleby była niższa w dolinie 
o 1,2°C, a na wysokości 150 cm - o 
l,0°C, aniżeli na skraju wysoczyzny. Do
piero o godz. 11°0, a zatem prawie po 6 
godzinach od wschodu słońca, przygrun
towa warstwa powietrza w dolinie na
grzewa się do nieco tylko wyższej tempe
ratury niż na wysoczyźnie. Niewielkie 
różnice temperatury między skrajem do
liny i wysoczyzny (do 0,3°C) utrzymują 

63 
w przygruntowej warstwie powietrza na skraju doliny „. 



~ I TABELA 1. Stratyfikacja pionowa temperatury i wilgotności w przygruntowej warstwie powietrza na skraju wysoczyzny i doliny Wisły w rejonie 
Ursynowa w dniu 3 X 1994 r. 

;o 

~ 
fil
~ 
PJ 

Terminy 
pomiarów 
(czas 
miejscowy) 

930 

1000 

1030 

1100 

1130 

1200 

Średnio 
w okresie 
900_ 
-1200 

Wysokość 

pomiaru 
nad pow. 
gleby 
(cm) 

150 

50 
150 

50 
150 

50 
150 

50 
150 

50 
150 

50 
150 

50 

Zachmurzenie Skraj wysoczyny 

n rodzaje t 'Yt 
chmur 

15,4 
10 As 20,0 

15,6 
15,0 

10 As,Asc 20,0 
15,2 
15,8 

10 As,Asc 0,0 
15,8 
15,7 

10 As, Asc -30,0 
15,4 
16,0 

10 As,Asc 40,0 
16,4 
16,0 

10 As,Asc 0,0 
16,0 
15,5 

X X 20,0 
15,7 

Skraj doliny Wisły 

e 'Ye f V t 'Yt e 'Ye f V 

17,5 100 c 14,4 12,1 77 c 
20,0 0,0 50,0 

17,7 100 c 14,4 12,6 77 c 
13,9 82 c 14,8 14,7 74 c 

140,0 -20,0 30,0 
15,4 89 14,6 15,0 90 
14,7 81 0,5 15,6 14,3 80 c 

10,0 -20,0 40,0 
14,8 82 15,4 14,7 84 
13,5 76 1,0 16,0 15,l 88 c 

-30,0 -40,0 -10,2 
13,2 76 15,6 14,9 84 
13,6 75 1,0 16,0 14,7 80 c· 

130,0 10,0 30,0 
14,9 80 16,l 15,0 81 
13,6 75 c 16,0 15,0 82 c 

90,0 30,0 0,0 
14,5 80 16,3 15,0 80 
14,5 82 15,5 14,5 80 c 

50 0,4 -10,0 10,2 
15,0 84 15,4 14,5 83 

~ 
8" I Objaśnienia: n - wielkość zachmurzenia ogólnego, t- temperatura powietrza (0 C), y1 - średni gradient temperatury powietrza w warstwie zawartej 
~ między dolnym i górnym poziomem pomiarowym (°C/100m), e - ciśnienie aktualne pary wodnej (hPa), "{e - średni gradient ciśnienia aktualnego 
2S: pary wodnej w warstwie zawartej między dolnym i górnym poziomem pomiarowym (hPa/1 OOm), f - wilgotność względna powietrza, v- średnia 

stusekundowa prędkość wiatru na wysokości 1 m nad powierzchnią gleby (mis). 
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się na obu rozpatrywanych poziomach 
pomiarowych aż do południa. W warun
kach pogodowych nie sprzyjających in
tensywnemu nagrzewaniu się podłoża at
mosfery i intensywnej wymianie turbu
lencyjnej ciepła między podłożem a przy
gmntową warstwą powietrza, nie wytwo
rzył się w tej warstwie insolacyjny typ 
stratyfikacji termicznej*. Na obydwu sta
nowiskach utrzymywała się przez cały 
okres prowadzenia pomiarów pionowa 
stratyfikacja izotermiczna, z występują
cą w dolinie Wisły niewielką tendencją 
do przekształcenia w stratyfikację inwer
syjną. Tendencja ta występowała od go
dziny 10°0 do 11 oo czasu miejscowego, 
ale do wystąpienia inwersji temperatury 
nie doszło. Mimo prawie niezmiennych 
warunków pogodowych w okresie pro
wadzenia pomiarów, występujące w tym 
czasie układy pionowej stratyfikacji ter
micznej w przygruntowych warstwach 
powietrza na skraju wysoczyzny i doliny 
Wisły wykazywały wyraźną chwiejność, 

charakterystyczną dla izotermicznego 
profilu temperatury w warstwie przy
gruntowej. 

Co do pionowej stratyfikacji ciśnie
nia aktualnego pary wodnej w przygrun
towych warstwach powietrza na skraju 
wysoczyzny i doliny Wisły, to należała 
ona w obu przypadkach do typu stratyfi
kacji mokrej (Geiger 1942). Pionowy 
profil ciśnienia aktualnego pary wodnej 

*Za wartość graniczną stratyfikacji insolacyj
nej przyjęto dodatni gradient temperatury powie
trza, odpowiadający różnicy temperatury powie
trza 0,5°C występującej między dolnym i górnym 
poziomem pomiarowym, a za wartość graniczną 
stratyfikacji inwersyjnej - gradient ujemny o tej 
samej wielkości. 

O stratyfikacji termicznej i wilgotnościowej 

na stanowisku położonym na wysoczyźnie 
charakteryzował się wyższymi gradienta
mi i większą ich zmiennością w czasie niż 
profil ze stanowiska w dolinie Wisły. Nie 
wystąpiły między tymi dwoma profilami 
zbieżności wahań wielkości gradientów z 
terminu na termin pomiarowy. Średnio dla 
całego okresu prowadzenia obserwacji w 
omawianym dniu w dolinie Wisły wystąpi
ły niższe gradienty pionowe ciśnienia aktu
alnego pary wodnej, przy jednoczesnej niż
szej wilgotności względnej powietrza oraz 
wyższej wilgotności gleby, ale przy zupeł
nym wyciszeniu w dolinie Wisły bardzo 
słabego wiatru na wysoczyźnie. 

Interesującym wynikiem uzyskanym 
z tej serii pomiarowej jest wystąpienie na 
obu stanowiskach niewielkich ujemnych 
gradientów ciśnienia aktualnego pary 
wodnej o godzinie 11°0. Nastąpiła więc 
krótkotrwała zmiana mokrego typu stra
tyfikacji wilgotnościowej w przygrunto
wej warstwie powietrza na typ suchy, 
charakterystyczny dla warunków noc
nych w naszych szerokościach geografi
cznych. Równoczesna zmiana kierunku 
gradientu na obu stanowiskach wskazuje, 
że to chwilowe odwrócenie kierunku 
przepływu strumienia pary wodnej w po
wietrzu nie jest wynikiem przypadku 
(błędu pomiarowego). 

Z danych zestawionych w tabeli 2 
. wynika, że podczas mgły zalegającej nad 
skrajem wysoczyzny i doliny Wisły w 
rejonie Ursynowa do godziny 950 czasu 
miejscowego, przygruntowa warstwa po
wietrza nad skrajem doliny miała nieco 
wyższą temperaturę i nieco silniej zazna
czoną pionową stratyfikację izotermiczną 

aniżeli na skraju wysoczyzny. Po ustąpie
niu mgły, w miarę szybkiego zanikania 

65 
w przygruntowej warstwie powietrza na skraju doliny .„ 



85 I TABELA 2. Stratyfikacja pionowa temperatury i wilgotności w przygruntowej warstwie powietrza na skraju wysoczyzny i doliny Wisły w rejonie 
Ursynowa w dniu 18 V 1996 r. 

;o 

~ 
~ ~ 

~ 
'::<: 
UJ 
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~ o 
~ 
2t 

Terminy 
pomiarów 
(czas 
miejscowy) 

1 

930 

950 

1010 

1030 

1050 

1110 

1130 

1150 

Wysokość 

pomiaru 
nad pow. 
gleby 
(cm) 

2 
200 

5 
200 

5 
200 

5 
200 

5 
200 

5 
200 

5 
200 

5 
200 

5 

Zachmurzenie Skraj wysoczyny 

n rodzaje t 'Yt e 
chmur 

3 4 5 6 7 
niebo 17,6 17,9 
niewidoczne 10,2 
(mgła) 17,8 18,9 
niebo 17,6 18,6 
niewidoczne 20,5 
(mgła) 18,0 17,6 

18,2 18,9 
8 « Sc Cu 92,3 

20,2 21,7 
18,4 19,2 

8 Sc Cu 20,5 
18,8 20,1 
19,2 20,7 

4 Cu 20,5 
19,6 19,6 
21,0 20,7 

1 Cu 10,2 
21,2 21,7 
21,1 21,8 

o - 0,0 
21,1 22,7 
21,1 20,6 

o - 15,4 
21,4 22,6 

Skraj doliny Wisły 

'Ye f V t 'Yt e 'Ye f v 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
89 18,2 20,5 98 

51,3 0,0 0,0 -20,5 1,0 
93 18,2 20,1 96 
93 18,2 20,4 97 

-51,3 0,2 10,2 -20,5 1,0 
85 18,4 20,0 94 
91 18,9 17,8 81 

143,6 0,0 -15,4 107,6 1,0 
92 18,6 19,9 92 
91 20,4 18,6 77 

46,2 0,0 20,5 184,6 1,0 
93 20,8 22,2 91 
93 20,2 19,6 83 

-56,4 0,0 56,4 128,2 1,0 
86 21,3 22,1 87 
83 20,0 18,9 81 

51,3 0,9 61,5 102,6 0,8 
87 21,2 20,9 83 
88 20,7 20,3 84 

46,2 0,0 76,9 41,0 0,2 
92 22,2 21,1 78 
82 21,6 20,9 86 

102,6 0,0 61,5 117,9 0,0 
88 22,8 23,2 74 
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1 2 3 4 
200 

1210 o -
5 
200 

1230 o -
5 
200 

1250 1 Cu 
5 
200 

1310 2 Cu 
5 
200 

1330 2 Cu 
5 

średnio w 200 
okresie X X 
930_1330 5 

Objaśnienia symboli jak w tabeli 1. 

er 

5 6 7 8 
22,8 23,3 

-61,5 -92,3 
21,6 21,5 
23,2 21,7 

-61,5 148,7 
22,0 24,6 
22,4 21,3 

92,3 -15,4 
24,2 21 
22,6 - 24,7 

61,5 -87,2 
23,8 23,0 
23,4 25,5 

41,0 -97,4 
24,2 19,6 
20,7 20,7 

15,4 15,4 
21,0 21,7 

9 10 11 12 13 14 15 16 
84 23,1 19,4 68 

0,0 20,5 174,4 0,3 
83 23,5 22,8 78 
76 22,4 18,3 68 

0,5 30,8 160,0 0,4 
93 23,0 21,4 72 
79 23,4 18,2 63 

0,1 41,0 148,7 0,0 
70 24,2 21,1 71 
90 23,2 20,4 72 

0,2 51,3 51,2 0,5 
78 24,2 21,4 71 
89 24,0 19,0 64 

0,0 30,8 184,6 0,0 
77 24,6 22,6 73 
87 21,l 19,4 79 

0,1 35,9 102,6 0,6 
86 21,8 21,4 82 



zachmurzenia, temperatura w przygrun
towej warstwie powietrza na ter~1 ; nie skra
ju doliny Wisły nieco szybciej · zrastała 
niż na skraju wysoczyzny. Póź iej nato
miast wytworzył się w dolinie insolacyj
ny typ pionowej stratygrafii terlmcznej. 

Jeśli chodzi pionową stdtyfikację 
ciśnienia aktualnego pary wodnb w przy
gruntowych warstwach powletrza na 
skraju wysoczyzny i doliny Wtsły, to w 
okresie utrzymywania się mgł~ należała 
ona na obu stanowiskach do suchego typu 
stratyfikacji wilgotnościowej, ~ po zani
ku mgły wytworzyła się w dolifie Wisły 
stratyfikacja typu mokrego, utr'.fymująca 
się do końca serii pomiarowej· .ti1" atomiast 
na skraju wysoczyzny zaobser4owano w 
godzinach okołopołudniowyc~ zmianę 
mokrego typu stratyfikacji wilgptnościo-
wej na typ suchy. I 

Z danych zestawionych wl tabeli 3 
wynika, że przy pogodzie poc~murnej z 
bardzo słabym wiatrem, przy runtowa 
warstwa powietrza o miąższośc . dwume
trowej miała do godziny 930 czhsu miej-

. I 

scowego wyraźnie wyższą tet. peraturę 
na stanowisku w dolinie Wisł niż na 
stanowisku zlokalizowanym a skraju 
wysoczyzny. W tym czasie na Poziomie 
pomiarowym 5 cm nad powierzqhnią gle
by temperatura powietrza w dolinie była 
wyższa o 1,4 °C, a na poziomie ~oo cm o 
1,0°C wyższa niż na tym samyfn pozio-
mie na skraju wysoczyzny. I 

Pionowa stratyfikacja termi4zna przy 
takich warunkach pogodowych 1wykazy
wała znaczną chwiejność przechbdząc od 
typu inwersyjnego do typu insol cyjnego 
dwukrotnie na skraju wysoczyz y i czte
rokrotnie w dolinie Wisły. Pr eciętnie 

68 

przez cały okres pomiarowy należała do 
stratyfikacji izotermicznej. 

Pionowa stratyfikacja ciśnienia aktu
alnego pary wodnej w dwumetrowej 
przygruntowej warstwie powietrza nale
żała przez cały czas badań do stratyfikacji 
typu mokrego na obu stanowiskach po
miarowych. 

Wyniki pomiarów gradientowych, 
zestawione w tabeli 4, wskazują na izo
termiczną stratyfikację temperatury w 
przygruntowej warstwie powietrza w do
linie Wisły, z tendencją do krótkotrwałe
go przekształcania się w stratyfikację in
wersyjną. Podobie1'istwo stratyfikacji ter
micznej wynika ze zbliżonych warunków 
pogodowych, ale tym razem z bardzo sła
bym wiatrem w dolinie. Ze względu na 
mokre podłoże (opad deszczu występo
wał jeszcze w pierwszym terminie po
miarowym) obserwowano dość duże gra
dienty ciśnienia aktualnego pary wodnej, 
występujące po spadku wielkości za
chmurzenia do 8/10 pokrycia nieba 
chmurami. Przez cały czas pomiarów 
utrzymywał się mokry typ stratyfikacji 
wilgotnościowej w przygruntowej war
stwie powietrza. 

W tabeli 5 zestawiono wyniki pomia
rów gradientowych wykonanych przy 
pogodzie sprzyjającej silnemu prze
strzennemu zróżnicowaniu warunków 
termicznych i wilgotnościowych w przy
gruntowej warstwie powietrza, wystę
pującemu zarówno pod wpływem oro
grafii terenu, jak też zróżnicowania wła
ściwości termicznych i wilgotnościo
wych podłoża. Dane z tabeli 5 wskazują, 
że w omawianym dniu decydującym 
czynnikiem różnicującym okazała się 
wilgotność gleby. Stanowisko pierwsze 

R. Madany, B. Łykowski 



~ O I TABELA 3. Stratyfikacja pionowa temperatury i wilgotności w przygruntowej warstwie powietrza na skraju wysoczyzny i doliny Wisły w rejonie 
~ ~ Ursynowa w dniu 25 V 1996 r. 
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Terminy 
pomiarów 
(czas 
miejscowy) 

1 

930 

950 

1010 

1030 

1050 

1110 

1130 

1150 

Wysokość Zachmurzenie 
pomiaru n rodzaje 
nad pow. chmur 
gleby 
(cm) 

2 3 4 
200 

8 Ac 
5 
200 '--.;. 

8 Ac 
5 
200 

7 CcAc 
5 
200 

8 Ac 
5 
200 

7 CcAc 
5 
200 

9 Ac Sc 
5 
200 

10 Sc 
5 
200 

10 Sc 
5 

Skraj wysoczyny 

t 'Yt e 

5 6 7 
20,0 14,8 

-30,8 
19,4 18,4 
20,1 14,7 

15,4 
20,4 17,9 
21,2 15,1 

10,2 
21,4 18,4 
21,2 15,2 

0,0 
21,2 21,7 
22,1 15,6 

41,0 
22,9 19,6 
21,3 14,3 

-15,4 
21,0 19,3 
21,3 15,3 

-35,9 
20,6 19,7 
20,4 14,9 

10,2 
20,2 17,6 

Skraj doliny Wisły 

'Ye f V t 'Yt e 'Ye f v 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 
62 21,0 16,7 67 

184,6 0,8 -10,2 87,2 1,0 
81 20,8 18,4 75 
62 20,8 17,1 69 

164,1 0,2 10,2 ·102,6 0,1 
75 21,0 19,1 76 
60 22,0 17,7 67 

169,2 0,9 -51,3 46,2 0,2· 
72 21,0 18,6 75 
61 21,4 . 18,0 74 

333,3 0,3 71,8 97,4 0,0 
87 22,8 19,9 72 
59 23,l 18,9 67 

205,1 0,5 35,9 51,3 0,2 
70 23,8 19,9 68 
57 21,6 15,9 61 

256,4 1,3 -5,1 112,8 0,4 
77 21,5 18,1 71 
60 21,0 16,4 65 

225,6 0,9 20,5 102,6 0,0 
81 21,4 18,4 72 
63 21,2 16,2 64 

138,5 0,3 0,0 117,9 0,1 
75 21,2 18,5 74 



C:l I cd. tabeli 3 

1 2 3 4 
200 

1210 10 Ac Sc 
5 
200 

1230 10 Ac Sc 
5 
200 

1250 10 Sc 
5 
200 

1310 8 Sc 
5 
200 

1330 9 Sc 
5 

średnio w 200 
okresie X X 
930_1330 5 

Objaśnienia symboli jak w tabeli 1. 

;o 

~ 
fil-
:::i 
~ 

t:o 
-t 
8 
~ 
2S: 

5 6 
20,0 

-25,6 
19,5 
19,7 

-46,2 
18,8 
19,8 

-41,0 
19,0 
20,6 

71,8 
22,0 
21,4 

87,2 
23,1 
20,7 

0,0 
20,7 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
14,4 60 20,2 15,4 65 

112,8 1,5 0,0 76,9 0,3 
16,6 73 20,2 16,9 71 
14,7 63 19,4 15,4 68 

164,1 1,2 -20,5 148,7 0,0 
17,9 82 19,0 18,3 83 
15,3 66 19,6 15,0 66 

160,0 0,8 -20,5 35,9 0,0 
18,4 84 19,2 15,7 71 
15,9 64 21,4 16,1 63 

189,7 0,9 30,8 15,4 0,0 
19,6 74 22,0 16,4 62 
16,8 63 21,2 15,8 62 

169,2 0,5 30,8 10,2 0,0 
19,6 70 21,8 16,0 61 
15,1 62 21,1 16,5 66 

189,7 0,8' 5,1 76,9 0,2 
18,8 77 21,2 18,0 72 



TABELA 4. Stratyfikcja pionowa temperatury i wilgotności w przygruntowej warstwie powietrza 
w dolinie Wisły w rejonie Ursynowa w c;lniu 29 V 1993 r 

Terminy Wys. Zachmurzenie Yt e Ye f v Uwagi 
po mia- pomiaru n rodzaje 
rów nad chmur 
(czas pow. 
miejsca- gleby 

(cm) 
wy) 

150 11,0 12,4 95 opad 
940 IO As 0,0 20,0 2,0 deszczu 

50 11,0 12,6 95 

150 12,l 12,4 88 
1000 10 As 0,0 90,0 1,1 

50 12,l 13,3 88 

150 14,0 12,6 78 
1020 9 As, Sc 10,0 20,0 2,0 

50 14,I 12,8 79 

150 15,6 12,0 67 
1040 8 Ac -40,0 61,5 2,3 

50 15,2 13,2 66 

150 15,8 11,8 66 
1100 8 Ac, Cu -40,0 390,0 1,2 

50 15,4 15,7 88 

150 14,6 11,l 67 

1120 8 Ac, Cu 0,0 260,0 1,2 

50 14,6 13,7 83 

150 15,4 12,8 73 
1140 7 Ac, Cu -40,0 110,0 1,6 

50 15,0 13,9 82 

Średnio 150 14,1 12,2 76 
w 
okresie 

X X -20,0 71,8 1,6 

940_ 50 13,9 13,6 83 
-1140 

Objaśnienia symboli jak w tabeli l. 

O stratyfikacji termicznej i wilgotnościowej 71 
w przygruntowej warstwie powietrza na skraju doliny „. 



~ I TABELA 5. Stratyfikacja pionowa temperatury i wilgotności w przygruntowej warstwie powietrza na skraju wysoczyzny i doliny Wisły w rejonie 
Ursynowa w dniu 27 V 1995 r. 
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Terminy Wysokość Zachmurzenie 
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Objaśnienia symboli jak w tabeli 1. 

Stanowisko w odległości 10 m od nodnóża skarnv 
t 'Yt e 'Ye f V 

25,2 15,9 50 2,3 
-20,5 287,2 

24 8 21 5 69 
26,4 16,1 47 3,0 

20,5 184,6 
26 8 19 7 56 
26,8 19,3 54 2,3 

153,8 76,9 
29.8 20,8 51 
26,6 17,4 50 2,3 

30,8 -20,5 
27 2 17.0 41 
26,8 19,3 54 2,3 

174,4 210,2 
302 23 4 54 
26,6 18,6 54 3,3 

174,4 56,4 
30 o 19.7 47 
27,0 17,0 48 2,3 

174,4 266,7 
304 222 51 
27,2 17,3 47 3,3 

205,1 375,4 
31.2 24.6 55 
26,6 17,6 50 2,6 

112,8 179,5 
28,8 21,1 54 

Stanowisko w odleofości 150 mod podnóża skarov 
t 'Yt e ge f v) 

Im 
nad 
•glebą) 

25,4 14,3 44 2,3 
-133,3 446,2 

22 8 23.0 83 
26,2 18,7 55 3,0 

-123,0 102,6 
242 207 69 
27,6 12,9 35 2,3 

112,8 384,6 
25 4 204 63 
26,4 17,0 49 2,3 

-20,5 169,2 
26 o 20 3 60 
27,0 16,0 45 2,3 

-30,8 307,7 
264 220 64 
27,4 20,7' 57 3,0 

-15,4 184,6 
271 24,3 68 
27,4 17,3 47 2,3 

-56,4 194,9 
26 3 21 1 62 
27,9 17,1 46 3,0 

-41,0 282,0 
271 22,6 63 
26,9 16,8 47 C2,6 

-61,5 256,4 
25,7 21,8 66 



znajdowało się w wyraźnie suchszej czę
ści łąki niż stanowisko drugie, w pobliżu 
którego przebiegał rów odwadniający do 
połowy wypełniony wodą. O odmiennej 
stratyfikacji pionowej temperatury l wil
gotności powietrza zadecydowała wię
ksza prędkość parowania łąki. 

Na stanowisku pierwszym w przy
gruntowej warstwie powietrza o miąższo
ści dwumetrowej występowała jeszcze do 
godziny 1030 izotermiczna stratyfikacja 
termiczna, która następnie przekszatałcała 
się w stratyfikację typu insolacyjnego o 
silnych gradientach temperatury. Na stano
wisku drugim straty ciepła na parowanie 
były tak duże, że aż do godziny 1130 wy
stępowała na tym stanowisku inwersyjna 
stratyfikacja temperatury o silnych uje
mnych gradientach, a następnie stratyfika
cja izotermiczna z tendencją do przekształ
cenia się w inwersyjną. 

Pionowa stratyfikacja ciśnienia aktu
alnego pary wodnej należała na obu sta
nowiskach do typu mokrego i charaktery
zowała się wysokimi pionowymi gra
dientami. I znowu na stanowisku „such
szym", jakim jest stanowisko pierwsze, 
pojawiła się o godzinie 11 oo chwilowa 
(krótkotrwała) zmiana kierunku gradien
tu. Wskazuje ona na ponowne wystąpie
nie o tej porze dnia tendencji do suchej 
stratyfikacji wilgotnościowej, i to nawet 
w warunkach silnej insolacji i przy sła
bym wietrze. 
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Summary 

Thermal and humidity stratification in 
the ground air level on the Vistula River 
valtey border in Ursynów area. The contri
bution describes of three short duration gro
und air level temperature and humidity gra
dient measurement series has been realized at 
the same time in two positions: the border of 
the Vistula River valley and the border of 
highland near afforest slope (tables l, 2, 3). 
The paper also presents data of two measure
ment series has been realized only on the 
valley but in two positions localized in diffe
rent distances away from the slope (tables 4, 
5). Configuration of vertical air temperature 
and humidity stratification has been conside
red in relation with to tal cl o ud cover and wind 
speed measured I m above ground level. 
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Roślinność Skarpy Ursynowskiej (na odcinku międŻy 
ul. Arbuzową a Ciszewskiego) 

Wstęp 

Skarpa Pradoliny Wisły stanowi waż
ny element monotonnego krajobrazu Ma
zowsza. Wisła przed tysiącami lat mean
drując w materiale gliniastym utworzyła 
ewenement w skali europejski ej - Skarpę 

Warszawską. Rzeźba tego terenu predy
stynuje objęcie go na całym obszarze 
ochroną krajobrazową. 

Narastający stopień antropopresji na 
układy krajobrazowe dobrze zachowane 
zmusza do podjęcia pewnych działań 
ochronnych. W ostatnim czasie wzmogły 
się naciski, aby przeznaczyć Skarpę Ur
synowską na potrzeby budownictwa, co 
jest sprzeczne z założeniami planu roz
woju przestrzennego Warszawy i ozna
cza zniszczenie Skarpy (Borowski 1993). 
Aby uratować ten cenny pod względem 
przyrodniczym i krajobrazowym obszar, 
Towarzystwo Przyjaciół Ursynowa, Sto
łeczny Konserwator Przyrody i JM Re
ktor SGGW postanowili podjąć starania 
w celu uratowania Skarpy przed zabudo
wą mieszkaniową. Na obszarze tym znaj-

duje się część zabudowań Starego Ursy
nowa, wsi Wolica, a także kompleksy 
zadrzewień na zboczach Skarpy, olszyny 
na terenie podskarpowym, łąki i pola 
uprawne na tarasie górnym i u podnóża 
SkafJ1Y· 

Skarpa na całym swym przebiegu w 
obrębie stolicy spełnia funkcję napowie
trzającą, rekreacyjną, stanowi też schro
nienie dla ptactwa oraz jest miejscem wy
stępowania wielu ciekawych gatunków 
roślin. Bliskość osiedli mieszkaniowych 
zmusza do modyfikacji dotychczaso
wych form ochrony unikatowego i niepo
wtarzalnego obiektu. Zbiorowiska roślin
ne występujące na obszarze badań chara
kteryzują się znacznym stopniem natural
ności, co stanowi o dużej bioróżnorodno
ści wyróżnionych biocenoz (Filipowicz 
1985, Biernacki i in. 1988, Walenda 
1992), 

Celem tego opracowania jest okre
ślenie roślinności rzeczywistej Skarpy 
Ursynowskiej w wyznaczonych grani
cach przestrzennych i sporządzenie mapy 
tejże roślinności. 

Roślinność Skarpy Ursynowskiej (na odcinku między 
ul. Arbuzową a Ciszewskiego) 
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Charakterystyka terenu opra
cowania 

Teren objęty niniejszym opracowa
niem znajduje się w obrębie miasta stołe
cznego Warszawy - w dzielnicy Wila
nów. Jest to południowy fragment Skarpy 
Warszawskiej, położony między ulicą 
Arbuzową a granicą terenów SGGW, od 
strony południowej (ul. Ciszewskiego). 
Zachodnią część opracowywanego tere
nu stanowi górna krawędź Skarpy, a 
wschodnią kolektor ściekowy. Inwenta- · 
ryzacją fitosocjologiczną objęto zalesio
ne zbocza Skarpy oraz łąki u podnóża w 
pasie szerokości 150 m. Szerokość ta wy
znaczona jest przez kolektor ściekowy 
osiedla Ursynów-Natolin. Obszar ten 
obejmuje kompleks zwartych zadrze
wień na zboczu Skarpy, zakrzewienia, za
rośla, łąki oraz tereny pokryte roślinno
ścią ruderalną. 

Stosunki geobotaniczne. Według 
zmodyfikowanego podziału geobota
nicznego przedstawionego przez Matu
szkiewicza (1993) teren opracowania 
możemy zaklasyfikować do: 
Państwo: Holarktyka 

Obszar: Eurosyberyjski 
Prowincja środkowoeuropejska 
Dział Mazowiecko-Poleski 
Poddział Mazowiecki 

Kraina Południowomazowiecka
-Podlaska 
Podkraina Południowomazowie
cka 
Okręg Łowicka-Warszawski 

Podokręg Warszawski 
Wedle powyższej klasyfikacji dział 

Mazowiecko-Poleski charakteryzuje się 
tym, że obszary te są poza zasięgiem bu
ka, jodły, świerka i olszy szarej, natomiast 
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w zasięgu dębu szypułkowego, graba, li
py, jesiona, olszy czarnej i sosny. Strefo
wy zestaw roślinności dla tego działu 
tworzą żyzne lasy liściaste z klasy Quer
co-F agetea, głównie grądy, w mniejszym 
stopniu ciepłolubne lasy kserotermiczne 
ze związku Quercion petraeo-pubescen
tis oraz kontynentalne bory sosnowe ze 
związku Dicrano-Pinion. 

Na obszarze Poddziału Mazowiec
kiego głównymi typami krajobrazu są: 

krajobraz grądowy, krajobraz grądów i 
borów mieszanych, borów i borów mie
szanych oraz krajobraz dąbrów świetlis
tych i grądów. Kraina Południowomazo
wiecka-Podlaska charakteryzuje się nato
miast występowaniem borów świeżych, 
niżowej mazowieckiej odmiany grądu 
oraz łęgów olszowa-jesionowych (Ma
tuszkiewicz 1993). Należy tu nadmienić, 
że według obowiązującego do niedawna 
podziału geobotanicznego (Szafer i Za
rzycki 1977) obszar niniejszego opraco
wania należy do krainy Mazowieckiej, 
okręgu Warszawskiego. 

Szatę roślinną Skarpy Ursynowskiej 
tworzą na zboczach zbiorowiska leśne i 
zaroślowe, na tarasie zaś układy łąkowe 
i zbiorowiska ruderalne. 

Roślinność potencjalną dla omawia
nego terenu, wg Chojnackiego (1991), 
stanowią następujące układy siedlisko
we: 

- na wysoczyźnie: grądy typowe 
(z. Tilio-Carpinetum) oraz na niewielkich 
powierzchniach dąbrowy świetliste 

(z. Potentillo albae-Quercetum) 
- na tarasie dolnym: łęgi jesionowo-

-wiązowe (z. Ficario-Ulmetum campe-
stris), łęgi jesionowe - olszowe (z. Cir-

Cz. Wysocki, H. Budzikowski 



caeo-Alnetum) oraz grądy niskie (z. Tilio
-Carpinetum corydaletosum); 

- na zboczu Skarpy: w części górnej 
zbliżona do roślinności dla wysoczyzny, 
w części dolnej zaś do grądu niskiego. 

Zakres i metody badań 

W lipcu 1995 roku dokonano inwen
taryzacji zbiorowisk roślinnych występu
jących na obszarze Skarpy Ursynowskiej 
i podskarpia, wyróżniając na mapie 41 
fizjonomicznie jednorodnych układów 
roślinności, wykorzystując mapę użytko

wania terenu w skali 1 : 2000. Jednostki 
syntaksonomiczne określono przy użyciu 
klucza do oznaczania zbiorowisk roślin
nych Polski, przedstawionego w opraco
waniu Matuszkiewicza (1984). Ponadto 
pomocą do wyróżnienia tych zbiorowisk 
roślinnych była rejestracja gatunków do
minujących w poszczególnych układach 
fizjonomicznie jednorodnych. Wynikiem 
opracowania jest, oprócz niniejszego ela
boratu opisowego, mapa roślinności rze
czywistej. Nazwy polskie i łacińskie ga
tunków roślin podano za Szaferem i in. 
(1986). 

Opis wyróżnionych zbiorowisk 
(rys. 1) 

W wyniku przeprowadzonych badań 
terenowych wyróżniono 14 jednostek 
roślinnych o różnym stopniu przynależ
ności syntaksonomicznej. Na opisywa
nym terenie występują następujące zbio
rowiska roślinne: 

1) zbiorowisko rzęs z klasy Lemne
tea, 

2) zbiorowisko z rdestem ostrokoń
czystym - Polygonum cuspidatum), 

3) zespół wrotycza i bylicy pospolitej 
- z. Tanaceto-Artemisietum, 

4) zespół sadźca konopiastego - z. 
Eupatorietum cannabinu, 

5) zespół kanianki i kielisznika zaro
ślowego - z. Cuscuto-Convoluletum se
pium, 

6) szuwar właściwy ze związku Phrag
mition, 

7) ziołorośla ze związku Filipendulo
- Petasition, 

8) łąki wilgotne ze związku Calthion, 
9) łąki świeże ze związku Arrhenat

herion elatioris, 
1 O) łozowisko - z. Salicetum penta

ndro-cinereae, 
11) zbiorowisko krzewiaste z rzędu 

Pr une talia, 
12) zadrzewienie z przewagą olszy 

czarnej - z. Circaeo-Alnetum, 

13) grąd typowy (wariant zdegrado
wany) - z. Tilio-Carpinetum typicum, 

14) grąd niski (wariant zdegradowa
ny)- z. Tilio-Carpinetum corydaletosum. 

Rozmieszczenie wyżej wymienio
nych zbiorowisk roślinnych przedstawio
no na mapie w skali 1 : 2000. 

Małe zbiorniki wodne, które wystę
pu ją na tym terenie, głównie w jego przy
skarpowej części, pokrywa zwarty ko
żuch roślinności z klasy Lemnetea. Są to 
prymitywne zbiorowiska rzęs (Lemna 
minor, L. trisulca), tworzące skupienia na 
powierzchni wód stojących i bardzo wol
no płynących, biernie unoszone i często 
w kompleksie z wyżej zorganizowanymi 

Roślinność Skarpy Ursynowskiej (na odcinku między 
ul. Arbuzową a Ciszewskiego) 
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zbiorowiskami roślin wodnych lub szu
warów nadbrzeżnych. 

Brzegi kanałów melioracyjnych pora
sta wąskim pasem roślinność nawiązująca 
do tzw. szuwaru właściwego ze związku 
Phragmition. Do gatunków, które wykażu
ją najwyższy stopień pokrycia, można za
liczyć między innymi: trzcinę pospolitą 

(Phragmites communis), turzycę zaostrzo
ną (Carex gracilis), mozgę trzcinowatą 
(Phalaris arundinacea), wiązówkę błotną 
(Filipendula ulmaria), dzięgiel leśny (An
gelica silvestris), tojeść pospolitą (Lysima
chia vulgaris) oraz kozłek lekarski (Vale
riana officinalis). W miejscach o mniej
szym przepływie wody występuje często 
rukiew wodna (Nasturtium amphibium). 
Opisane zbiorowisko szuwaru właściwego 
występuje również na obrzeżach eutroficz
nych, częściowo zarastających zbiorników 
z wodą stojącą oraz wolno płynących cie
ków wodnych (rowów melioracyjnych) na 
tarasie dolnym. 

Strefę ekotonową pomiędzy zadrze
wieniem olszowym a zbiorowiskiem szu
warów bądź też pomiędzy grądem niskim 
a łąką typu wilgotnego na terenie pod
skarpowym wypełnia zespół kanianki i 
kielisznika zaroślowego (z. Cuscuto
Convolvuletum sepium). Zbiorowisko to 
obejmuje gatunki pnączy tworzących 
luźną powłokę, oddzielającą na podo
bieństwo zasłony te ww. fitocenozy (tzw. 
zbiorowisko welonowe). Oprócz gatun
ków charakterystycznych dla tego synta
ksonu, takich jak między innymi kielisz
nik zaroślowy (Calystegia sepium) wy
stępuje licznie również pokrzywa pospo
lita (Urtica dioica), która dorasta do 2 m 
wysokości, tworząc główną część bioma
sy tego układu roślinnego. 

W kompleksie lasu z dominacją olszy 
czarnej (Alnus glutinosa) występuje zbio
rowisko okazałych bylin związanych z 
siedliskiem o dużej wilgotności podłoża 
(rośliny higrofilne) w formie okrajkowej 
(z. Eupatorietum cannabini). Jest to sied
lisko żyzne, o dużej zawartości azotu. 
Oprócz sadźca konopiastego (Eupato
rium cannabinum), spośród ziołorośli 
występuje ostrożeń polny ( Cirsium ar
vense) oraz okazała pod względem wyso
kości pokrzywa pospolita (Urtica dioica). 

W bliskim sąsiedztwie cieków wod
nych spotkać można zbiorowisko zioło
rośli (zw. Filipendulo-Petasition), złożo
ne głównie z wysokich bylin, tj.: z wią
zówki błotnej (Filipendula ulmaria), po
krzywy pospolitej (Urtica dioica), wierz
bownicy kosmatej (Epilobium hirsutum), 
przytulii pospolitej ( Galium mollugo ), 
kielisznika zaroślowego ( Calystegia se
pium). Z traw wystąpił tu bardzo pospo
lity na tym terenie owsik wyniosły (Ar
rhenatherum elatius). 

Tereny bezleśne zajmują przede 
wszystkim żyzne łąki świeże ze związku 
Arrhenatherion elatioris z elementami 
łąki wilgotnej, o stosunkowo dużej pro
duktywności mimo braku regularnego 
koszenia i nawożenia. Podstawowymi 
gatunkami tego syntaksonu wśród traw są 
na tym terenie przede wszystkim: owsik 
wyniosły (Arrhenatherum elatius), kup
kówka pospolita (Dactylis glomerata), 
kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis), 
kostrzewa czerwona (Festuca rubra), 
kłosówka wełnista (Holcus lanatus) czy 
wiechlina łąkowa (Poa pratensis). Z 
barwnych i efektownych ziół rosną w tym 
zbiorowisku chaber łąkowy ( Centaurea 
jacea), marchew zwyczajna (Daucus ca-
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rota), krwawnik pospolity (Achillea mil
lefolium), bodziszek łąkowy (Geraniwn 
pratense), koniczyna biała (Trifolium re
pens), koniczyna łąkowa (Trifoliwn pra
tense), głowienka pospolita (Prunella 
vulgaris), wyka ptasia (Viccia cracca), 
lucerna nerkowata (Medicago lupulina), 
brodawnik jesienny (Leontodon autu
mnalis), jaskier ostry (Ranunculus acer), 
mniszek pospolity (Taraxacum officina
le) oraz szczaw zwyczajny (Rumex ace
tosa). W dolnej warstwie runi występuje 
przytulia pospolita ( Galium mollugo ), ro
gownica pospolita ( Cerastium vulgatwn) 
oraz gwiazdnica trawiasta (Stellaria gra
minea). Natomiast tuż przy ziemi płoży 
się bluszczyk kurdybanek (Glechoma 
hederacea). 

Na siedliskach wilgotniejszych łąk 
świeżych mamy do czynienia z niewiel
kim udziałem gatunków charakterystycz
nych dla łąk mokrych ze związku Calt
hion. W sród tych gatunków roślin obecne 
są między innymi: śmiałek darniowy 
(Deschampsia caespitosa), ostrożefi wa
rzywny ( Cirsium oleraceum), kozłek le
karski (Valeriana officinalis) czy firletka 
poszarpana (Lychnis flos-cuculi). 

Bardziej podmokłe tereny, o wyso
kim poziomie wód gruntowych, zajmuje 
rośliność łąk wilgofoych i mokrych ze 
związku Calthion. Oprócz wielu gatun
ków traw spotyka się wiele okazałych 
bylin, takich jale wiązówka błotna (Fili
pendula ulmaria), krwawnica pospolita 
(Lythrum salicaria), jaskier rozłogowy 
(Ranunculus repens) czy firletka poszar
pana (Lychnis flos-cuculi). Z gatunków z 
klasy jednoliściennych dość pospolite są 
w runi: śmiałek darniowy (Deschampsia 
caespitosa), sit członowaty (Jwicus arti-
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culatus) czy sitowie leśne (Scirpus silva
ticus). Z kolei z gatunków łąk świeżych 

występują tu: chaber łąkowy (Centaurea 
jacea), kłosówka wełnista (Holcus lana
tus) oraz owsik wyniosły (Arrhenathe
rum elatius). 

Miejsca silnie przekształcone na tere
nach nie uprawianych pól i nie pielęgno
wanych łąk porasta roślinność ruderalna. 
Ze względu na znaczną zasobność sied
lisk roślinność ruderalna reprezentowana 
jest głównie przez zbiorowiska okaza
łych, wysokich bylin dwuliściennych z 
udziałem takich gatunków, jak: wrotycz 
pospolity (Tanacetum vulgare) i bylica 
pospolita (Artemisia vulgaris). Rośliny te 
tworzą zespół wrotycza i bylicy pospoli
tej (z. Tanaceto-Artemisietum). Towarzy
szą im trawy, pochodzące zapewne z są
siadujących łąk, głównie świeżych, ta
kich jak: kupkówka pospolita (Dactylis 
glomerata), owsik wyniosły (Arrhenat
herwn elatius) czy kostrzewa łąkowa 
(Festuca pratensis). 

Na niewielkiej części terenu, wzdłuż 
drogi prowadzącej ze Skarpy na wysoko
ści pawilonu OAK-u w kierunku kolekto
ra ściekowego oraz na terenie podskarpo
wym w pobliżu ulicy Arbuzowej mamy 
do czynienia z występowaniem jednorod
nych płatów złożonych tylko z jednej ro
śliny o charakterze zielnym, czyli rde
stem ostrokończystym (Polygonum cu
spidatum). Jest to zbiorowisko synantro
pijne, bardzo dynamiczne o wysokiej 
produkcji biomasy. W okresie wegetacji 
wysokość tego układu roślinnego wynosi 
2 metry. Należy w tym miejscu zazna
czyć, że zbiorowisko to według przyjętej 
w niniejszej pracy systematyki fitosocjo
logicznej nie jest ujęte w formie zespołu. 

Cz. Wysocki, H. Budzikowski 



Niemniej jednak, ze względu na częste 
jego występowanie, szczególnie w krajo
brazach przekształconych, znalazło swo
je odzwierciedlenie w piśmiennictwie z 
tego zakresu (Janecki 1983) w randze 
zbiorowiska, a nie określonej jednostki 
syntaksonomicznej (np. zespołu). 

Strome, częściowo zniszczone zbo
cza Skarpy w północnej części opisywa
nego terenu, przy ul. Arbuzowej zajmują 
zarośla tarniny (Prunus ~pinasa), głogu 
jednoszyjkowego (Crataegus monogy
na) oraz róży dzikiej (Rosa canina). Jest 
to zbiorowisko należące do rzędu Prune
talia, stanowiące stadium sukcesji roślin
nej w kierunku lasów grądowych (z. Ti
lio-Carpinetum). 

Na terenie łąk wilgotnych i częściowo 
świeżych, ale w miejscach znacznie obni
żonych, rosną kępy krzewów o charaktery
stycznym kulistym kształcie, które buduje 
wierzba uszata (Salix aurita) oraz szara 
(Salix cinerea). Runo stanowi tu: kielisznik 
zaroślowy (Calystegia sepium), pokrzywa 
pospolita (Urtica dioica), turzycazaostrzo-· 
na (Carex gracilis). Pod względem synta
ksonomicznym zbiorowisko to należy do 
zespołu Salicetum pentandro - cinereae 
(tzw. łozowisko). 

Z formacji leśnych z normalnie wy
kształconym drzewostanem w pobliżu 
obszaru źródliskowego małego cieku 
wodnego rozpościera się znaczny frag
ment lasu olszowego-jesionowego, zbli
żonego swym składem florystycznym do 
zespołu Circaeo-Alnetum. Drzewostan 
tego zbiorowiska buduje: olsza czarna 
(Alnus glutinosa), jesion wyniosły (Fra
xinus excelsior), wiąz górski (Ulmus gla
bra), topola biała (Populus alba), wierz
ba biała (Salix alba) i klon pospolity 

(Acer platanoides), a w dolnej jego war
stwie czeremcha zwyczajna (Prunus pa
dus). Ponadto występuje tu dobrze rozwi
nięta warstwa krzewów, takich jak: sza
kłak pospolity (Rhamnus cathartica), de
rel'i świdwa (Cornus sanguinea), trzmie
lina pospolita (Evonymus europaea) oraz 
bez czarny (Sambucus nigra). Runo w 
tym zbiorowisku jest niezwykle bujne, o 
dużej produkcji biomasy. Na szczególną 
uwagę zasługują: kuklik pospolity ( Geum 
urbanum), bodziszek cuchnący (Gera
niuni robertianum), czartawa pospolita 
(Circaea lutetiana), niecierpek drobno
kwiatowy (lmpatiens parviflora), trę

downik bulwiasty (Scrophularia nodo
sa), ostrożeń warzywny (Cirsium olera
ceum) czy bluszczyk kurdybanek (Gle
choma hederacea). Po pniach drzew i 
gałązkach krzewów pnie się chmiel zwy
czajny (Humulus lupulus) oraz kielisznik 
zaroślowy (Calystegia sepium). W runie 
występuje grupa okazałych, ziołorośli, 
takich jak: wiązówka błotna (Filipendula 
ulmaria), pokrzywa pospolita (Urtica 
dioica) czy sadziec konopiasty (Eupato
rium cannabinum). 

Ściany wąwozów, zboczy i podstawę 
skarpy zajmuje las grabowo-lipowo-dę
bowy, którego skład florystyczny nawią
zuje do zdegradowanej postaci zespołu 
Tilio-Carpinetum (grąd subkontynental
ny). W warstwie drzewostanu znaczny 
udział wykazuje: jesion wyniosły (Fraxi
nus excelsior), wiąz górski (Ulmus gla
bra), dąb szypułkowy (Quercus robur), 
klon pospolity (Acer platanoides), klon 
jawor (Acer pseudoplatanus), lipa drob
nolistna (Tilia cordata). Niestety dość 
znacznym pokryciem w drzewostanie 
charakteryzuje się, niepożądany gatunek 
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z punktu widzenia naturalności tych ukła
dów, obcy naszej florze - robinia akacjo
wa (Robinia pseudoacacia). 

W podszyciu duży udział wykazują: 
czeremcha zwyczajna (Prunus padus), 
dereń świdwa (Camus sanguinea), 
trzmielina pospolita (Evonymus europa
ea), głóg jednoszyjkowy ( Crataegus mo
nogyna) i bez czarny (Sambucus nigra). 
Runo cechuje się występowaniem zmien
nych aspektów sezonowych. Wiosną 
można zaobserwować dużo geofitów, 
np.: kokorycz pełną (Corydalis solida), 
złoć żółtą (Gagea lutea), ziarnopłon wio
senny (Ficaria verna), kokoryczkę wie
lokwiatową (Polygonatum multiflorum), 
zawilec gajowy (Anemone nemorosa), 
zawilec żółty (Anemone ranunculoides), 
piżmaczek wiosenny (Adoxa moschatel
lina). Znaczny udział w pokryciu runi 
stanowią również: niecierpek drobno
kwiatowy (lmpatiens parviflora), kuklik 
pospolity ( Geum urbanum) oraz kupków
kaAschersona (Dactylis Aschersoniana). 
Z gatunków charakterystycznych dla te
go zbiorowiska występuje gwiazdnica 
wielkokwiatowa (Stellaria holostea). W 
obrębie opisywanego syntaksonu wyróż
niono na zboczu Skarpy wariant typowy, 
czyli zespół Tilio-Carpinetum typżcum 
oraz wariant wilgotniejszy, tzw. grąd ni
ski (z. Tilio-Carpinetum corydaletosum), 
który występuje w miejscach o znacznie 
korzystniejszych warunkach wodnych, 
głównie w dolnej części Skarpy. 

Wnioski 

1. Roślinność rzeczywistą Skarpy 
stanowi 14 jednostek syntaksonomic·z
nych różnorodnych pod względem stru-
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ktury, składu florystycznego oraz sposo
bu użytkowania. Duża różnorodność 
zbiorowisk roślinnych na tak niewielkim 
obszarze świadczy o znacznej wartości 
przyrodniczej tego terenu. 

2. Na łąkach konieczne jest koszenie 
i nawożenie, aby nie dopuścić do ich za
rastania oraz obniżenia się wartości boni
tacyjnej siedlisk. 

3. Silna presja antropogeniczna przy
czyniła się do przeniknięcia do wielu 
zbiorowisk gatunków synantropijnych, 
obcych tym układom. Świadczą one o 
pewnym stopniu przekształcenia szaty 
roślinnej tego obszaru. W celu przeciw
działania procesowi antropizacji, aby nie 
dopuścić do dalszej degradacji tych sied
lisk, należy natychmiast podjąć działania 
zmierzające do likwidacji i niedopusz
czenia do tworzenia nowych wysypisk 
śmieci. 

4. Cały teren powinien być w najbli
szym czasie objęty jedną z form ochrony 
przyrody. Najbardzej odpowiednia wy
daje się dla tego typu obiektu przyrodni
czego forma rezerwatu krajobrazowego. 
Rezerwat krajobrazowy utworzony na 
tym obszarze w naturalny sposób zapew
ni ciągłość systemu ochrony całej Skarpy 
na tym odcinku w powiązaniu z istnieją
cymi rezerwatami park Natoliński oraz 
Las Kabacki. 

5. Konieczne jest sporządzenie planu 
zagospodarowania przestrzennego tego 
terenu wraz z przedstawieniem wykazu 
zabiegów pielęgnacyjnych, jakie są nie
zbędne do utrzymania obszaru w formie 
rezerwatu. 

Cz. Wysocki, H. Budzikowski 
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Summary 

Vegetation on the Ursynów Slope with 
the area berween Arbuzowa St. and Cisze
wskiego St. The objective of the research, 
conducted in July 1995, was to identify the 
actual vegetation on the Ursynów slope wit
hin a specified area. As a result of the study a 
map of the vegetation thus identified has been 
drawn on a scale of 1:2000. 

14 syntaxonomic unities have been di
stinguished as a result of plants' registration 
on site. The syntaxonomic unities vary in 
thier structure, composition and ways of ex
ploitation. The largest space is occupied by 
such plants' communities as: Tilio-Carpine
tum, Circaeo-Alnetum, Calthion and Arrhe
natherion. Great ecological divrssity within 
such a small area proves that the area under 
study is a very valuable piece of nature. The
refore it has been proposed to tum the area 
subjected to the research into a landscape 
reserve. 
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Wstępna inwentaryzacja motyli dziennych (Lepidoptera, 
Rhopalocera) Skarpy Ursynowskiej SGGW 
i terenów przyległych* 

Zamierzenia i metoda 

Są istotne przyczyny, dla których 
warto poznać sytuację owadów żyjących 
na Skarpie Ursynowskiej i w jej okoli
cach. Pomimo postępującej degradacji 
Skarpa Ursynowska zachowała jeszcze 
znaczną rozmaitość siedliskową, warun
kującą egzystencję dużej liczby bezkrę
gowców, powiązanych gęstą nicią zależ
ności z biotycznymi i abiotycznymi ele
mentami tego obszaru. Według naszych 
szacunków, teren Skarpy Ursynowskiej 
zasiedla bądź odwiedza kilka tysięcy 
owadów, reprezentantów niemal wszy
stkich charakterystycznych dla naszej 
szerokości geograficznej rzędów. Wspa
niały krajobrazowo i bogaty siedliskowa 
fragment Skarpy Ursynowskiej, należący 
do SGGW, może stać się poligonem ba
dań fauny owadów, tak jak ma to miejsce 
w przypadku wzorcowych placówek aka
demickich w Europie i na świecie, dyspo
nujących podobnymi terenami. Obecnie 
Skarpa Ursynowska jest jeszcze w zasa
dzie „ziemią nieznaną", jeżeli chodzi o 
badania entomofauny (Adamczewski 

1971, Mikołajczyk 1981), a jedyne dostę
pne opracowanie z tej dziedziny dotyczy
ło spotykanych w tych regionach zespo
łów owadów drzewo- i łykożernych (Bo
rowski 1993). 

Motyle dzienne ze względu na swoją 
efektowność, urodę i łatwość obserwacji, 
która nie wymaga „kolekcjonowania 
okazów", stają się od pewnego czasu 
sztandarową grupą bezkręgowców do po
czynań proekologicznych i ochroniar
skich, często dorównują nawet ptakom, 
jeśli chodzi o stopień zainteresowania 
opinii publicznej (Reinholf 1982). Obec
nie w wielu krajach Europy działają bo
gato subsydiowane organizacje zajmują
ce się ochroną motyli. Funkcjonuje także 
sieć punktów monitoringu motyli zatrud
niająca profesjonalistów, studentów i mi
łośników. 

Poza wartością samą w sobie motyle 
mogą być czułym wskaźnikiem zmian w 
środowisku. Fauna motyli bardzo wrażli
wie reaguje na przekształcenia. Każde 
stadium rozwojowe motyla ma swoje 
specyficzne wymagania. Fluktuacje i 
trendy w dynamice liczebności populacji 
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motyli oraz zmienność ich składu gatun
kowego idą w parze ze zmianami sposo
bu zagospodarowywania gruntów w rol
nictwie, zmianami w gospodarce leśnej, 
urbanizacji, chemizacji, zanieczyszcze
niami powietrza, a nawet globalnymi 
zmianami klimatu (Pollard i Yates 1993, 
New i in. 1995). 

Ogólnie obserwuje się wyraźne zubo
żenie różnorodności motyli na korzyść 
wzrostu liczebnościowego populacji kil
ku gatunków. W wypadku małych i 
wyspecjalizowanych, lokalnych popula
cji zmiany w środowisku mogą być dla 
nich tragiczne. Wiele wskazuje na to, że 
wraz z zajęciem dużej połaci terenu pod
skarpia na działki pracownicze zniszczo
ne zostało unikatowe siedlisko rzadkiego 
i wyspecjalizowanego motyla- modrasz
ka teleiusa, Maculinea teleius, widywa
nego tam przed laty. Prawdopodobnie, 
takich zdarzeń było więcej, jednak ze 
względu na brak danych nie sposób ich 
odtworzyć. 

Naszym perspektywicznym celem 
jest poznanie składu fauny motyli, zmian 
jej liczebności i różnorodności w reakcji 
na presję urbanizacyjną na Skarpę Ursy
nowską i tereny przyległe. Pozwoli to na 
oszacowanie stopnia zagrożenia egzy
stencji populacji żyjących tu gatunków; a 
także wykorzystania tej grupy owadów 
jako biologicznego wskaźnika degradacji 
siedliskowej tych terenów. W stępem do 
tych zamierzeń jest prezentowane tu ze
stawienie gatunków motyli (rys. 1) obser
wowanych na odcinku Skarpy Ursyno
wskiej, zajmowanej przez SGGW, i na 
terenach przyległych. Zestawienie opiera 
się na regularnej lepiodopterologicznej 
penetracji tych terenów przez jednego i 

86 

nas (M.S.) w ciągu ostatnich 1 O lat. W 
zestawieniu (tab. 1 i 2 oraz rys. 1) uwz
ględniono jedynie obserwacje pewne, 
oparte na konkretnych danych diagnosty
cznych. 

Wyniki. 

Na 25 gatunków notowanych na nie
wielkim powierzchniowo terenie Skarpy 
SGGW znaczna większość, bo aż 23, to 
motyle pospolite lub pojawiające się na 
Skarpie regularnie w mniejszej lub wię
kszej liczebności. Niektóre z nich jak paź 
królowej, pospolite bielinki czy większe 
gatunki rusałek to motyle ruchliwe. Po
mimo dostatku bazy pokarmowej dla 
larw są to na pewno w dużej mierze osob
nilci nadlatujące z innych terenów. Inne, 
jak np. małe rusałki, modraszki czy prze
strojniki, to motyle rozwijające się przede 
wszystkim na bazie pokarmowej larw, 
dostępnych na terenie Skarpy, jak np. wy
stępujący w Polsce na rozproszonych sta
nowiskach czerwończyk nieparek (Busz
ko i Masłowski 1993). Większość gatun
ków pospolitych przywiązana jest do 
określonego biotopu, dzieląc miedzy so
bą tereny osłonięte drzewami i odkryte. 
Populacje tych gatunków mogą odzna
czać się dużą zmiennością ilościową w 
poszczególnych latach. Są to jednak ce
chy wymagające dla ich sprecyzowania 
regularnych lustracji. 

Dwa z tych gatunków: efektowny paź 
królowej i mieniak strużnik pozostają 
pod ochroną prawną. Wstępnie można 
stwierdzić, że oba - pomimo braku pre
cyzyjnych danych, nie wydają się szcze
gólnie zagrożone wyginięciem przy obe-
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RYSUNEK I. Miejsca obserwacji osobników notowanych sporadycznie gatunków motyli dziennych na 
terenie Skarpy Ursynowskiej i okolic od ulicy Arbuzowej po Las Natoliński. Oznaczenia: a - pazik 
brzozowiec, b - dostojka selene, c i e - szlaczkoń sylwetnik, d - modraszek teleius, f -pazik dębowiec 

Wstępna inwentaryzacja motyli dziennych (Lepidoptera 
Rhopalocera) Skarpy Ursynowskiej SGGW i terenów przy!. 
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FOT 1. Zaloty u czerwończyka żarka 

FOT 2. Larwa pazia królowej na biedrzeńcu 
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Sł ~ I TABELA 1. Gatunki motyli notowane na odcinku Skarpy Ursynowskiej będącym „Terenem rezerwatowym SGGW", rośliny żywicielskie, których 
-fil~ nazwy są podkreślone, występują na terenie rezerwatowym (wg Budzikowskiego i Wysockiego 1996) 
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Gatunek Rok 
obserwacji 

1 2 

PAZIE- PAPILIONIDAE 

Paź królowej corocznie 
Papilio machon 

BIELINKI- PIERIDAE 

Bielinek kapustnik corocznie 
Pieris brassicae 

Bielinek rzepnik corocznie 
Pieris rapae 

Bielinek bytornkowiec corocznie 
Pieris napi 

Zorzynek rzeżuchowiec corocznie 
Anthocharis 
cardamines 

Szlaczkoń siarecznik corocznie 
Colias hyale 

Listkowiec cytrynek corocznie 
Gonopteryx rhamni 

Wietek gorczycznik corocznie 
Leptidea sżnapis 

Powszech- Pokrycie Stadium 
ność wystę- terenu zimujące 

po wania 

3 4 5 

rzadki otwarty poczwarka 

pospolity otwarty poczwarka 

pospolity otwarty poczwarka 

pospolity otwarty poczwarka 

pospolity otwarty poczwarka 

częsty otwarty poczwarka 

pospolity otwarty/ poczwarka 
zadrzewiony 

pospolity otwarty poczwarka 

Liczba Okres Tenden- Zachowanie Rośliny 

pokoleń lotu cje mi- samców żywicielskie la~w 

gracyjne 

6 7 8 9 10 

2 IV-VI, średnie patrolujące Umbeliferae, najcz. 
VII-VIII Dacus 

2-3 IV-VII, duże patrolujące uprawiane i dzikie. 
VII-IX Cruciferae 

2-3 III-IX duże patrolujące uprawiane i dzikie 
Cruciferae 

2-3 III-IX duże patrolujące uprawiane 
i dzikie Cruciferae; 

1 IV-VI średnie patrolujące Sysymbrium, Ara-
bis, Cardaminae 

2-3 V-VI, ? Medicago 
VII-IX 

1 VII-IX, duże patrolujące Rhamnus, 
IV-V Lżgustrum 

2 IV-VI, średnie patrolujące Lotus Lat;zrus, 
VI-VIII Coromilla, 

Astragalus 

/ 
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1 2 

MODRASZKI -LYCAENIDAE 

Czerwończyk żarek corocznie 
Lycaena phlaeas 

Czerwończyk nieparek corocznie 
Lycaena dispar 

Modraszek wieszek corocznie 
Celastrina argiolus 

Modraszek ikar corocznie 
Polyommatus icarus 

RUSAŁKI - NYMPHALIDAE 

Mieniak strażnik corocznie 
Apatura ilia 

Rusałka żałobnik 1991 
Nymphalis antiopa 

Rusałka pawik corocznie 
lnachis io 

Rusałka admirał corocznie 
-Vanessa atalanta 

j 

3 4 5 

częsty otwarty larwa 

pospolity otwarty larwa 

pospolity otwarty/ poczwarka 
zadrzewiony 

pospolity otwarty larwa 

częsty zadrze- larwa 
wiony 

rzadki zadrze- dorosły 

wiony 

pospolity otwarty dorosły 

pospolity otwarty migrant 

/, 

6 7 8 9 10 

2 V-VI, średnie wyczekujące Rumex 
VII-IX 

2 V-VI, małe wyczekujące Rumex, 
VII-VIII Polygonatwn 

2 IV-V, duże wyczekujące Rhamnus, 
VII-VIII Evonymus, Rubus, 

inne krzewy 

2-3 V-VI, średnie wyczekujące/ różne Papilionacae, 
VI-VII patrolujące gł. Lotus 

1 VI-VII średnie ? Populus, Salix 

1 VII-X/ duże ? Betu/a, Populus, 
III-V Ulmus, Salix 

2 VTI- duże wyczekujące Urtica, 
IX/llI-V Hwnulus 

2 V-IX duże wyczekujące Urtica. 
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1 2 

Rusałka osetnik corocznie 
Vanessa cardui 

Rusałka pokrzywnik corocznie 
Aglais urticae 

Rusałka ceik corocznie 
Polygonia c-album 

Rusałka kratnik 
Araschnia levana corocznie 

OCZENNICE - SATYRIDAE 

Przestrojnik jurtina corocznie 
Mcmiolajurtina 

Przestrojnik trawnik corocznie 
Aphanthopus 
h}7Jeranthus 

Strzępotek ruczajnik corocznie 
Coennympha pamphilus 

Osadnik egeria corocznie 
Pararge aegeria 

POWSZELATKI-HESPERIIDAE 

Karłątek ryska corocznie 
Thymelicus lineola 

3 4 5 

pospolity otwarty migrant 

pospolity otwarty dorosły 

pospolity otwarty/ dorosły 

zadrzewiony 

pospolity otwarty/ poczwarka 
zadrzewiony 

pospolity otwaity larwa 

pospolity otwarty larwa 

pospolity otwarty larwa 

pospolity otwarty larwa 

pospolity otwarty larwa 

6 7 8 9 IO 

2 V-IX duże patrolujące Circiwn, Carduus, 
Ur tie a 

2 VI- duże wyczekujące Urtica 
IX/III-V 

2 VII- małe wyczekujące Urtica, Humulus, 
IX/III-V Ul mus, 

Coryllus i inne 

2-3 V-VI, VII- małe ? Urtica 
VIII 

1 VI-IX małe patrolujące różne 

Gramineae 

1 VI-VIII małe patrolujące Poa i inne 
Gramineae 

2 V-VI, małe wyczekujące/ różne 

VII-IX /patrolujące Grarnineae 

2 V-VI, małe wyczekujące/ różne 

VII-VIII /patrolujące Grarnineae 

1 VII-VIII małe ? różne 

Gramineae 

I 
)~f 



( 

~ I TABELA 2. Gatunki motyli notowane w pobliżu „Terenu rezerwatowego SGGW"; oznaczenia: k - okolice skarpy przy Lesie Kabackim, n -
podskarpie przy Lesie Natolińskim, r - w różnych miejscach na podskarpiu, m - zob. rys. 1. 
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Gatunek Rok 
obserwacji 

1 2 

BIELINKI - PIERIDAE 

Bielinek rukiewnik corocznie 
Pieris daplidice r 

Szlaczkoń sylwetnik 1995 
Colias crocea m 

MODRASZKI -LYCAENIDAE 

Czerwończyk uroczek corocznie 
Lycaena tityrus k 

Pazik dębowiec 1989 
Quercusia qurcus n 

Czerwończyk corocznie 
płomieniec 

Lycaena hippothoe k 

Modraszek telejus 1986 
Maculinea teleius m 

RUSAŁKI-NYMPHALIDAE 

Pokłonnik osinowiec 1988,89 
Limenitis populi k 

Powszechność Pokrycie 
występowania terenu 

3 4 

sporadycznie otwarty 

sporadycznie otwarty 

sporadycznie otwarty 

sporadycznie zadrzewiony 

częsty otwarty 

sporadycznie otwarty 

rzadki zadrzewiony 

Stadium Liczba Okres Tendencje Zachowani< rośliny 
zimujące po ko- lotu migracyjne samców żywicielskie larw 

leń 

5 6 7 8 9 10 

poczwarka 2 IV-V, duże ? Sinapis , Arabis 
VII-VIII i inne 

migrant 2 V-X duże patrolujące Medicago, 
Trifolium, Wcia 

larwa 2/3 IV-VIII ? ? Rum ex 

jajo 1 VI-VIII małe ? Quecus 

larwa 1 V-VII ? ? Rumex, 
Polygonatum 

larwa 1 VII-VIII małe ? Sanguisorba, 
larwy mrówek 
(Myrmica, 
Lasius, Formica). 

larwa 1 VI-VII małe ? Populus 
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Rusałka wierzbowiec 1986 sporadycznie otwarty/za-
Nymphalis polychloros r drzewiony 

otwarty 
Perłowiec malinowiec corocznie pospolity 
Argynnis paphia k,n 

otwarty 
Dostojka ino corocznie pospolity 
Brenthis ino k 

otwarty 
Perłowiec mniejszy corocznie pospolity 
lssoria lathonia r 

Dostojka selene corocznie pospolity otwarty 
Boloria selene r 
OCZENNICE - SATYRIDAE 

Strzępotek glicerion corocznie pospolity otwarty 
Coennympha glycerion k 

Osadnik megera corocznie pospolity otwarty 
Lassiomata megera r 

POWSZELATKI- HESPERIIDAE 

Powszelatek brunatek corocznie pospolity otwarty 
Erynnis tages k 

Warcabnik ślazowiec corocznie pospolity otwarty 
Carcharodus alceae r 

Karłątek kniejnik corocznie pospolity otwarty 
Ochlodes venatus k 

dorosły 1 VI-IX/ duże patrolujące różne drzewa 
/III-V liściaste 

larwa 1 VII-VIII średnie patrolujące Viola, Rubus 

larwa 1 małe patrolujące Filipendula, 
IV-VII Sanguisorba, 

Rubus 

larwa 2-3 IV-IX duże patrolujące Viola 

poczwarka 2 V-VII, małe patrolujące Viola 
VIII-IX 

larwa 1 VI-VII małe ? różne Gramineae 

larwa 2 V-VI, ? wyczekują- różne Gramineae 
VII-VIII ce/patrolu-

jące 

poczwarka 2 V-VI, małe wy czeku- Lotus, Coronilla, 
VII-VIII jące Eryngium 

poczwarka 2 V-VI, małe ? różne Malvaceae 
VII-IX 

poczwarka 1 V-VII ? ? różne Gramineae 



cnym stanie Skarpy. Mieniak bywał na
wet w ostatnich latach widywany czę
ściej. Trudny do sprecyzowania jest sta
tus ciekawego gatunku ogończyka brzo
zowca. Motyl ten zasiedla drzewa, często 
przebywa w ich koronach, a jego spora
dyczne występowanie może być związa
ne z jego sposobem życia. Gatunki motyli 
i pewne ich cechy zestawiono w tabeli 1. 

Z gatunków występujących w okoli
cach Skarpy na uwagę zasługują przede 
wszystkim gatunki lokalne, nie wykazu
jące tendencji do migracji. Takim moty
lem jest dostojka selene widywana w je
dynej w okolicy suchszej enklawie- mi
ni-wrzosowisku, odległym od Skarpy o 
ok. 400 m. Nieopodal na wilgotnej łące, 
widywany był także wspominany już 
współżyjący z mrówkami i pozostający 
pod ochroną prawną modraszek teleius, 
jednak było to przed przekształceniem 
tego miejsca w ogródki działkowe. Bar
dziej na południe zaznacza się obecność 
większych kompleksów o charakterze 
leśnym, jak Las Natoliński i Las Kabacki 
z kilkoma gatunkami motyli, związanych 
ze środowiskami leśnymi. Zestawienie 
tych gatunków zawiera tabela 2. 
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Uzupełnienie 

Zamieszczone w publikacji dane do
tyczą obserwacji do roku 1995 włącznie. 
W roku 1996 potwierdzono występowa
nie prawie wszystkich gatunków zesta
wionych w niniejszej pracy, jak również 
zaobserwowano kilka innych, dotych
czas nie notowanych. Odkryto także uni
katowe, wyspowe stanowisko modraszka 
teleiusa na ocalałym skrawku łąki w po
bliżu Wilanowa. 

Summary 

The Ursynow Slope (S.U.) area butter
flies (Lepidoptera Rhapalocera) preliminary 
inventarisation. The butterfly fauna of Ursy
nów Slope and the surrouding area were in
vestigated. The total number of 25 species 
was established. 23 are the common species. 
The decreasing ofbutterf!y diversity was ob
served although of the increasing of the com
mon species density. Probably in the few far
mer years some rare buttertlies sites were 
destroyed by human activity. 
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Wstępna inwentaryzacja awifauny Skarpy Ursynowskiej 

Wprowadzenie 

Celem pracy było wstępne rozpozna
nie składu jakościowego, a w miarę mo
żliwości - ilościowego ornitofauny wy
stępującej na terenie Skarpy Ursyno
wskiej oraz przylegających do niej obsza
rów. Ptaki stanowią istotny element bio
cenozy każdego ekosystemu lądowego, 
mający istotny wpływ na jego stabilność 
i charakter funkcjonowania. 

Metodyka badań 

Teren Skarpy podzielono umownie 
na cztery strefy: zadrzewień i żakrzaczeń 
na Skarpie, obszar przejściowy pomiędzy 
Skarpą a łąkami i polami (strefę ekotono
wą), łąki oraz pola uprawne ( rys.l). 

Obserwacje przeprowadzono w go
dzinach wczesnorannych i przedpołu
dniowych w następujących· terminach: 
24.04, 03.05, 05.05, 14.05, 01.06. Stoso-· 
wano metodę przeszukiwania biotopów i 
obserwacji wizualnych (za pomocą lor
netki 11 x. 40) i audialnych. W każdej z 
vyydzielonych stref notowano napotkane 
gatunki, ich płeć i wiek (jeśli były możli
we do ustalenia). 

Wstępna inwentaryzacja awifauny 
Skarpy Ursynowskiej 

Przy ustalaniu statusu lęgowego po
szczególnych gatunków zastosowano na
stępujące kryteria: 

- lęgowy (L): znaleziono gniazdo z 
jajami, widziano ptaka z plamą lęgową, 
obserwowano młode; 

- prawdopodobnie lęgowy (PL): ob
serwowano śpiewającego samca, widzia
no parę w biotopie dogodnym do gniaz
dowania; 

-być może lęgowy (BML): obserwo
wano dorosłe ptaki w okresie lęgowym w 
biotopie możliwym do gniazdowania; 

- przelotne i zalatujące (P). 
Kryterium liczebności w każdej ze 

stref ustalono następująco: 
'liczny (1): ponad 30 par; 
średnio liczny (śl): 10-30 par; 
nieliczny (nl): 2-10 par; 
skrajnie nieliczny (sn): mniej niż 2 
pary. . 
Dodatkowo oznaczono symbolem ( !) 

gatunki prawnie chronione w Polsce, 
symbolem zaś(*) uznawane za rzadkie. 

Dla każdej ze stref ustalono strukturę 
dominacji oraz obliczono współczynnik 
różnorodności gatunkowej Simpsona 
według wzoru podanego przez Colliera 
(1984). 
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RYSUNEK 1. Strefy wydzielone na obszarze Skarpy Ursynowskiej i terenów przyległych przy obser
wacji ptaków: ~ - teren zadrzewień i zakrzewień na Skarpie, 1!111- strefa przejściowa między Skarpą a 
łąką, ~ - strefa łąk, llllf- strefa pól 
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Wyniki 

Na całym badanym terenie stwier
dzono występowanie 66 gatunków pta
ków. Najwięcej, 42 gatunki, zasiedl.ały 

strefę ekotonową pomiędzy porośniętą 

roślinnością, wysoką skarpą a otwartymi 
terenami łąk. 40 gatunków zamieszkiwa
ło strefę samej skarpy, 34 stwierdzono na 
łąkach, a 28 na polach. Listę stwierdzo
nych w poszczególnych strefach gatun
ków wraz ze statusem lęgowym i liczeb
nościowym przedstawiono w tabeli 1. 

.. , . W strefie zadrzewień i zakrzewień ga
tunkiem dominującym była zięba (6,2%), a 
współdominantami kos (4,3%) i bogatka 
(3,9%). Współczynnik Simpsona miał 
wartość 11,86. W strefie przejściowej 
współdominowały: kwiczoł (4,2%), szpak 
(3,8%) i sroka (3,8% ). Wartość współczyn
nika różnorodności gatunkowej wynosiła 
16,20. W siedlisku łąkowym dominantem 
okazała się pliszka żółta (9,6% ), a współ
dominantami: trznadel (6,9%) i kuropatwa 
(6,8%). Współczynnik Simpsona wyniósł 
3,86. Na polach zdecydowanym domi-

TABELA 1. Lista gatunków ptaków stwierdzonych na obszarze Skarpy Ursynowskiej 

Gatunek Zadrzewienia 
i zakrzewienia 
na skarpie 

2 

Czapla siwa 
Bocian biały ! 
Krzyżówka 

Krogulec!* 
Pustułka! BML, sn 
Kuropatwa 
Bażant P, nl 
Czajka! 
Śmieszka! 
Goh1b domowy 
Grzywacz L,śl 

Sierpówka L,śl 

Kukułka! L,śl 

Puszczyk BML,sn 
Jerzyk! P, 1 
Dzięcioł zielony ! L,sn 
Dzięcioł duży ! L,śl 

Dzięcioł średni ! L,sn 
Krętogłów! PL, sn 
Skowronek! 
Dzierlatka ! 
Dymówka! P, śl 
Oknówka! P, śl 
Pliszka siwa ! 
Pliszka żółta ! 
Gąsiorek 

Wstępna inwentaryzacja awifauny 
Skarpy Ursynowskiej 

teren przejściowy Łąki Pola uprawne 
między skarpą 

a odkrytymi 
łąkami i polami 

3 4 5 

P,sn 
P,sn P,sn 
P, śl 

P,sn 
BML,sn P, sn P,sn 
L,śl L,I L,I 
L, śl L,l L,l 

P,sn 
P,I P,l 
P,I P, l 

P,nl P, śl P, śl 
P, śl P, śl P, śl 
P, śl 

P,I P, śl P, śl 
BML,sn 
BML,sn 

L,śl L,l 
L,śl L,I 

P, śl P, śl P, śl 
P, śl P, śl P, śl 
L, śl L,l L, 1 
L,śl L,l L,śl 

L, śl PL, śl PL,nl 
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cd. tabeli 1. 

2 3 4 5 

Pokrzywnica ! PL, sn 
Zaganiacz! PL,nl PL,sn 
Cierniówka ! L, śl L, 1 
Piegża L,1 L,I 
Kapturka! L, śl L,nl 
Piecuszek L, śl 
Pierwiosnek L, 1 
Muchołówka szara ! L, śl P, śl · 
Pokląskwa! L,śl L, śl 
Białożytka PL, sn 
Kopciuszek P, nl 
Pleszka PL,nl 
Rudzik! L,l PL, ni 
Słowik szary ! L,l L, śl 
Kos L,l L, śl 
Kwiczoł L,I L,śl P, śl P, śl 
Śpiewak L, śl 
Raniuszek! PL,nl 
Bogatka! L, 1 L,l 
Modraszka! L, śl Pl, ni 
Mniszka! PL, śl 
Kowalik! L, ni 
Strzyk! PL, nl 
Potrzeszcz ! PL,nl 
Trznadel! P, śl L, śl L,l L,I 
Zięba! L,I L, śl P, śl P, śl 
Szczygieł! L, śl P, śl 
Dzwoniec! PL, śl P,sn P, sn 
Makolągwa! PL, śl PL, śl PL, śl 
Dziwonia!* BML, sn 
Wróbel L, śl BML,śl L,I PL,! 
Mazurek L, śl BML,śl L,I PL,! 
Szpak! L,I BML,ŚI L,I PL,! 
Wilga! PL, śl 
Sójka L,śl P, śl 
Sroka L, śl L,śl P, śl P, śl 
Kruk!* P,sn 
Gawron P,I P, 1 P,l 
Wrona siwa L,nl P, śl P,I P,I 
Kawka L, nl P,l P, l P,I 

L66 40 42 34 28 
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nantem był mazurek (11,2%),rolęsubdo
minantów spełniały: wróbel (6, 1 % ), gaw
ron (5,9%) i gołąb domowy (5,9%).War
tość współczynnika różnorodności ga
tunkowej wynosiła 5,02. 

Podsumowanie 

Awifauna terenu Skarpy Ursyno
wskiej oraz obszarów przyległych wyda
je się bogata i urozmaicona. Stwierdzono 
przedstawicieli wielu grup ekologicz
nych, w tym kilka gatunków rzadkich. 
Niemal pewne wydaje się również, iż na 
badanym obszarze występują okresowo 
zimowe gatunki przelotne (gil, czeczot
ka, rzepołuch, jemiołuszka). Najbardziej 
różnorodna okazała się awifauna strefy 
ekotonowej poniżej Skarpy oraz zadrze
wień i zakrzewień na samej Skarpie. 

Potwierdza to podkreślaną w literatu
rze ekologicznej (Collier 1984) atrakcyj
ność biocenotyczną ekotonów. 

W czasie prowadzonych obserwacji 
zwrócono uwagę na stosunkowo duże za
gęszczenie gniazd takich gatunków, jak: 
kos, słowik szary, zięba i śpiewak. Samce 
tych ptaków wyznaczały stosunkowo 
małe areały. W literaturze (Luniak 1983) 
sygnalizowany był fakt zmniejszania się 
areałów osobniczych ptaków na terenach 
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miejskich jako wyraz plastyczności śro
dowiskowej. 
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Summary 

The avifauna of four diffent zones ( the 
woods and shrubs on the sio pe, the ecoton, the 
meadows and open fields ) were being inve
stigated and the coefficient of diversity for 
each zone was figured out. The total number 
of sixty six species was established. The most 
aboundant zones were the slope and ecoton 
ones.The dominants of each zone were as 
follow : Fringilla coelebs, Turdus pilaris, 
Motacilla flava and Passer montanus. The 
avifauna seems to be interesting and worth 
protecting. 
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Wstępne wyniki badań herpetofauny Skarpy Ursynowskiej 

Wprowadzenie 

Celem pracy było określenie składu 
jakościowego płazów i gadów występu
jących na terenie Skarpy Ursynowskiej, 
w bezpośredniej styczności z zanikają
cym zbiornikiem wodnym (dawny staw 
przypałacowy) 

Powierzchnia badawcza wynosiła 
około jednego hektara. Obserwacje prze
prowadzono od lipca do września 1995 
roku. Zbieranie materiału prowadzono 
przez aktywny odłów oraz metodą puła
pek-dołków o średnicy 20 centymetrów i 
głębokości 30 centymetrów. Przygoto
wano 15 pułapek: siedem w odległości 
0,5-1 metra od linii brzegowej stawu oraz 
osiem pułapek w odległości 10-50 me
trów od stawu na obszarze łąki. Pułapki 
kontrolowano w godzinach porannych w 
trakcie prowadzenia aktywnych odło
wów, sporadycznie o zmierzchu. Miejsce 
lokalizacji powierzchni badawczej uka
zano na rysunku 1. 

Wyniki 

Stwierdzono występowanie następu
jących gatunków: 
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1) płazy: 
- traszka grzebieniasta (Triturus cri

status), 
- traszka zwyczajna (Triturus vulga-

ris), 
- ropucha zwyczajna (Bufo biifo ), 
- rzekotka drzewna (Hyla arborea), 
- żaba wodna (Rana esculanta), 
- żaba śmieszka (Rana ridibunda), 
- żaba trawna (Rana temporaria), 

2) gady: 
- jaszczurka zwinka (Lacerta agi lis), 
- zaskroniec zwyczajny (Natrix na-

trix) 
Traszka grzebieniasta -

samica długości całkowitej 137 mm została 
znaleziona 13.08 w pułapce zlokalizowa
nej pomiędzy zdewastowaną fontanną pa
łacową a zarastającym stawem w odległo
ści jednego metra od krawędzi brzegu. Li
czne larwy ostateczne traszki zwyczajnej 
obserwowano i łowi0119 w stawie od strony 
południowo-wschodniej. 

Samicę ropuchy szarej 
długości 150 mm zńaleziono 15.08 o 
zmierzchu w pułapce znajdującej się oko
ło pięćdziesięciu metrów od stawu w kie
runku południowo-wschodnim na skraju 
kępy drzew. 
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Rzek ot ka drze w n a była ob
serwowana i schwytana na łące kośnej w 
odległości około stu metrów na północ od 
stawu. 

W odległości trzystu metrów od sta
wu w lderunku północnym wypływa rów, 
biegnący od zachodu na wschód. W jego 
obrębie obserwowano dość licznie wy
stępujące osobniki młodociane żaby 
wodnej (rys. 1) 

Dorosłe osobniki ż ab y ś m i e s z -
ki (6 sztuk) długości ciała 100-120 mm 
obserwowano stale nad słabo porośnię
tym roślinnością południowo-wschod
nim brzegiem. Jest to jedyne miejsce 
zarastającego stawu, w którym brzeg sty
ka się z lustrem wody, wolnym od roślin
ności twardej. 

Ż a b a t r a w n a występowała licz
nie na całej powierzchni badanego terenu. 

J a s z c z u r kę z w i n kę obserwo
wano i schwytano w wąwozie, na jego 
południowej wystawie, w odległości 50 
metrów od siedziby Wydziału Archite
ktury Krajobrazu (rys. 1) 

Z as kr oń ca z wyczaj n ego 
schwytano na nasłonecznionym północ
no-wschodnim brzegu stawu. Długość 
całkowita osobnika wynosiła 29 cm. 

Podsumowanie 

Spośród wykazanych płazów wię
kszość jest charakterystyczna dla sied
lisk, w jakich zostały stwierdzone. Warto 
podkreślić fakt występowania traszki 
grzebieniastej, która jest wyraźnie rzad
sza od traszki zwyczajnej (Juszczyk 
1987). Prawdopodobnie złapana samica 
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była osobnikiem 4-letnim (wg Smitha 
1951). Z reguły traszki grzebieniaste pre
ferują zbiorniki większe i głębsze (Mły
narski 1971), tym ciekawsze wydaje się 
stwierdzenie tego gatunku w pobliżu wy
płycanego, silnie zarastającego stawu. 

Spośród gromady gadów zanotowa
no jedynie występowanie jaszczurki 
zwinki i zaskrońca zwyczajnego. Pier
wszy gatunek był obserwowany przez au
tora również na innych stanowiskach w 
obrębie Warszawy, natomiast obecność 
zaskrońca nie była dotąd wykazana na 
terenie stolicy w pracach, które ukazały 
się drukiem. Jest to o tyle istotne, że w 
niektórych regionach Polski wskutek 
działalności człowieka wąż ten jest ·ga
tunkiem zanikającym (Skibiński 1966). 

N a podstawie przeprowadzonych 
prac wstępnie rejestrujących stanowi
ska płazów i gadów na terenie Skarpy 
Ursynowskiej nie można wykluczyć 
występowania innych gatunków z bada
nych gromad. Bezsprzecznie obszar ten 
wymaga wprowadzenia czynnej ochro
ny przed dalszą dewastacją i silną presją 
człowieka. 
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RYSUNEK 1. • - miejsce lokalizacji powierzchni badawczej przy odłowach płazów i gadów, ,A. -
miejsce stwierdzenia zwinki, • - miejsce występowania żab wodnych 

Summary 

The preview inventarisation of the Ur
synow Slope avifauna. The amphibians and 
reptiles fauna of the Ursynów Slope (Skarpa 
Ursynowska) was investigated. The trapping 
and searching methods were being used. The 

. presence of seven amphibians species and 
two reptiles species was established. The 
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most interesting ones were: Triturus cristatus 
and Natrix natrix. This last species is very 
rare in urban area and surely worth protecting. 
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