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Utwory powierzchniowe

Stan i funkcjonowanie
Budowę geologiczną rejonu Zakola Wawerskiego scharakteryzowano na podstawie
,,Mapy geologicznej utworów powierzchniowych na głębokości 2 m” opracowanej przez
Państwowy Instytut Geologiczny w 2000 r. (wycinek tej mapy stanowi, ryc. 2.1.). Na jej
podstawie moŜna stwierdzić, Ŝe w obrębie rejonu Zakola Wawerskiego występują utwory
pochodzące przewaŜnie z tego samego okresu geologicznego i mające wspólną genezę.
Są to głównie utwory pochodzenia rzecznego, związane z róŜnymi fazami rozwoju Wisły.
Znaczną
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deponowane są na analizowanym terenie celem przykrycia gruntów o słabej nośności,
bądź deponowane są powierzchniowo celem podnoszenia terenu ponad zwierciadło wód
gruntowych. Dane podstawowe uzupełniają karty archiwalnych otworów geologicznych
(Załącznik 1)
W obrębie utworów pochodzenia rzecznego występują grunty wykształcone w
zróŜnicowany sposób granulometryczne. Największe powierzchnie w centralnej części
analizowanego terenu zajmują utwory minerale wykształcone jako piaski i Ŝwiry rzeczne
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Wawerskiego.
powierzchniowo

izolowanymi terenami z namułami torfiastymi, w których występują piaski i pyły, oraz
piaski eoliczne. DuŜą powierzchnię obszaru opracowania stanowi strefa międzywala, w
obrębie której aktywne są procesy aluwialne Wisły. Występują tam głównie piaski średnie
miejscami przewarstwiane pyłami i namułami. W północnej części ww. obszaru w rejonie
Trasy Siekierkowskiej spotykamy takŜe niewielkie izolowane powierzchnie nasypów
budowlanych a takŜe namuły torfiaste. Te ostatnie występują równieŜ w południowej
części analizowanego terenu, gdzie tworzą zwartą i stosunkowo duŜą powierzchnię.
Pomiędzy pasem międzywala a pasem niskiego tarasu nadzalewowego znajduje się tzw.
zawale - taras zalewowy w obrębie którego moŜna zaobserwować następującą
prawidłowość w wykształceniu się utworów powierzchniowych:
•

w części wschodniej wzdłuŜ podnóŜa skarpy tarasu nadzalewowego osadziły

się utwory organiczne wykształcone jako namuły torfiaste z przewarstwieniami piasków i
pyłów; występują one głównie w północnej i miejscami w środkowej części analizowanego
terenu;
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w części zachodniej, wzdłuŜ wału przeciwpowodziowego zlegają pyły, piaski i

gliny tj. mady lekkie rzeki roztokowej i cięŜkie rzeki meandrującej.
Pomiędzy utworami organicznymi wzdłuŜ skarpy tarasu nadzalewowego i miejscami
wzdłuŜ wału stosunkowo duŜe powierzchnie zajmują piaski średnie, miejscami z
przewarstwieniami pyłów i namułów (aluwia frakcji korytowej) – takie same jak w strefie
międzywala. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe nie są one obecnie poddawane procesom
aluwialnym. Tereny połoŜone za wałem nie podlegają współczesnym procesom
związanym z wylewami rzeki.
Na analizowanym terenie stwierdzono takŜe piaski, gliny i pyły rzeczno-deluwialne den
dolinnych, lokalnie jeziornych. Stwierdzono trzy takie izolowane powierzchnie, tj.: wzdłuŜ
ul. Wodniaków do Kanału Nowe Ujście, w rejonie miejscowości Miedzeszyn-Wieś do Wału
Miedzeszyńskiego, oraz w rejonie ul. Romantycznej.
Analizując przedstawione w Załączniku 2 profile których lokalizację przedstawiono na
mapie hydrograficznej wraz z dokumentacją geologiczną (plansza nr 2) moŜna stwierdzić,
Ŝe do głębokości średnio 20 m p.p.t. stwierdzono występowanie utworów plejstoceńskich,
a niŜej plioceńskie iły pstre. Profile i przekroje w stropowych partiach dokumentują
głównie występowanie zarówno utworów spoistych jak i niespoistych. Od stropu dominują
utwory wykształcone jako pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste. Ich miąŜszość nie
przekracza zwykle 2 m, chociaŜ zalegają nawet do głębokości 5,1 m p.p.t. (otwór
5240190). W części stropowej spotyka się równieŜ grunty niespoiste wykształcone jako
piaski drobne lub średnie i piaski pylaste. Coraz większe powierzchnie zajmują takŜe
utwory antropogeniczne. Pomiędzy stropem a spągiem plejstocenu występują głównie
piaski róŜnej granulacji tj.: piaski drobne, średnie, grube i róŜnoziarniste. Spotyka się
równieŜ Ŝwiry z otoczakami. W północnej części rejonu Zakola Wawerskiego (otwór
5240933) na głębokości 11,1 i 13,7 m p.p.t. występują mało miąŜsze odpowiednio: 0,2 i
0,1 m wkładki mad. W części północno-wschodniej (otwór 5240924) na głębokości 9,5 m
p.p.t. stwierdzono 2,4 m wkładkę mułków.
Wszystkie wymienione naturalne utwory są ze sobą genetycznie powiązane, tzn. są to
osady związane z rozwojem i działalnością Wisły. Grunty antropogeniczne, związane z
działalnością człowieka, mają charakter eksterytorialny, tzn. nie moŜna przypisać im
prawidłowości w występowaniu, w nawiązaniu do czynników naturalnych. Tworzą one
izolowane „wyspy” lub „ciągi”, będące następstwem indywidualnych decyzji zabudowy.
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Ryc. 2.1. Mapa geologiczna utworów powierzchniowych na
głębokości 2 m (źródło Państwowy Instytut Geologiczny, 2000 r.)
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ZagroŜenia
NaleŜy przyjąć, Ŝe utwory zalegające głębiej, które nie znajdują się pod bezpośrednim
wpływem uwarunkowań zewnętrznych i leŜą poza tzw. strefą hipergenezy4, pozostają w
prawie niezmiennym układzie fizycznym oraz chemicznym. W strefie tej zmiany zachodzą
zwykle bardzo powoli (w sensie geologicznym) i człowiek nie ma na nie wpływu.
Niewielkie zaburzenia w prawidłowym

układzie warstw oraz warunków fizyko-

chemicznych powstają w wyniku, prowadzenia prac geologicznych (np. przy wierceniu
studni, czy wzmacnianiu podłoŜa). Prace te jednak naleŜy uznać za konieczne, a ich
szersze oddziaływanie za znikome.
Większym

wpływom

antropogenicznym

podlegają

utwory

leŜące

w

warstwie

przypowierzchniowej. Na analizowanym terenie podczas wizji terenowych i na podstawie
zdjęć satelitarnych wyznaczono obszary pokryte gruntami antropogenicznymi.

Ochrona
Na analizowanym terenie nie występują szczególnie cenne utwory geologiczne. W
północnej części analizowanego terenu występują tereny podmokłe z cennymi gruntami
organicznymi, które są chronione jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Zakole
Wawerskie”.
Utwory powierzchniowe w rejonie Zakola Wawerskiego są równieŜ chronione w oparciu o
zapisy dotyczące funkcjonowania Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W
Rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz., Nr 42, poz. 870)
istnieją następujące zapisy:
•

w art. 3, pkt 2, ppkt. j) istnieje zapis o eliminowaniu nielegalnego eksploatowania

surowców mineralnych oraz rekultywację terenów powyrobiskowych – w szczególności
przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe biocenozy wzbogacające
lokalną róŜnorodność biologiczną zalecane jest podejmowanie działań ochronnych w celu
ich zachowania;
•

w art. 6.1., pkt. 6 istnieje zapis o zakazie dokonywania zmian stosunków wodnych

jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków
rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka.
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Hipergeneza to zespół przemian fizycznych i chemicznych skał na powierzchni skorupy ziemskiej
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