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2.5. Gleby
Stan i funkcjonowanie
Charakterystykę utworów glebowych wykonano na podstawie map glebowo – rolniczych
w skali 1: 50 000 (opr. IUiNG, WBGiTR) i 1:5 000 (por. WBGiTR). Mapa glebowo rolnicza
zawarta jest w załączniku 4.
Na obszarze opracowania zaznacza się wyraźna dominacja gleb pochodzenia
aluwialnego – mad. Gleby te wytworzone są w głównej mierze z pyłów zwykłych i piasków
gliniastych pylastych, podścielonych utworami piaszczystymi. W północnej i środkowej
części analizowanego obszaru, na tarasie zalewowym odciętym, gleby te występują
w wysokich kompleksach przydatności rolniczej8 (kompleks 1 - pszenny bardzo dobry i
kompleks 2 - dobry). Na południu gleby te występują w kompleksach niŜszych (kompleks
4 - Ŝytni bardzo dobry i kompleks 5 - dobry). Na tarasie zalewowym, w obszarze
międzywala zlokalizowane są uŜytki zielone w kompleksach 2 i 3 (uŜytki zielone średnie,
słabe i bardzo słabe).
Gleby brunatne, zlokalizowane są we wschodniej części obszaru opracowania na terenie
tarasu nadzalewowego. Wytworzyły się na piskach gliniastych lekkich leŜących
na piaskach luźnych. Występują one w niskich kompleksach 5 i 6 (Ŝytnim dobrym i
słabym).
Gleby organiczne występują w dwóch kompleksach. Na północnym wschodzie
analizowanego obszaru występują gleby organiczne powstałe na utworach murszowo –
torfowych. Zaklasyfikowano je do uŜytków zielonych średnich. Pozostałe gleby organiczne
– murszowo–mineralne, czarne ziemie właściwe i zdegradowane zlokalizowane są w
środkowej części tarasu nadzalewowego. Gleby te zaklasyfikowano do kompleksów 5 i 6
przydatności rolniczej, oraz jako uŜytki zielone średnie, słabe i bardzo słabe.
ZagroŜenia
Obszarowe zmiany rozmieszczenia gleb na terenie opracowania związane są z silną
antropopresją. Występują tu 3 czynniki przyczyniające się do zmiany gleb:
• wkraczająca zabudowa przyczyniająca się do bezpowrotnej utraty warstwy gleby;
• wprowadzanie nasypów przykrywających niejednokrotnie gleby nawet stanowiące
grunty orne chronione;
• proces mineralizacji gleb pochodzenia organicznego wynikający z obniŜania się
pierwszego poziomu wód gruntowych.

8

Kompleks przydatności rolniczej gleb to syntetyczny wskaźnik opracowany przez Instytut Uprawy i

NawoŜenia Gleb na podstawie którego określa się przydatność gleb do uprawy roślin.
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W północnej części obszaru opracowania na niewielkich powierzchniach gruntów ornych
chronionych powstała na glebach typu mady zabudowa mieszkaniowa. Pozostałe zasoby
gleb chronionych uŜytkowane są rolniczo, lub stanowią tereny otwarte9 pokryte
spontaniczna roślinnością.
Ponadto połoŜenie terenu w obrębie warunków miejskich i zwiększonej antropopresji
przyczynia się do ich degradacji (Studium…2006). Gleby silnie zdegradowane chemicznie
występują głównie w środkowej i południowej części obszaru analiz. Na terenie
międzawala największą powierzchnię zajmują one w południowej jego części. Na terenie
zawala, podobnie najsilniej zdegradowane są tereny zlokalizowane na południu, oraz w
części środkowej. Taras nadzalewowy jest pod tym względem najsilniej zdegradowaną
częścią obszaru opracowania.
Jednym z najistotniejszych zagroŜeń przyczyniających się do degradacji zasobów
glebowych obszaru analiz jest wyłączenie ich z produkcji rolnej bądź funkcjonowania jako
tereny otwarte ze spontaniczną roślinnością. Silna presja urbanizacyjna powoli zaznacza
się na terenie opracowania poprzez powstawanie nowych skupisk zabudowy równieŜ, co
szczególnie niebezpieczne, na terenach, gdzie znajdują się gleby najwyŜszej jakości klas bonitacyjnych IIIa i IIIb10 (por. Mapa zasobów przyrodniczych). Tak znaczny udział
gruntów chronionych przy jednoczesnej presji urbanizacyjnej wymaga aby w celu
zachowania tych zasobów jak największy był udział terenów biologicznie czynnych w
obrębie nowo powstającej zabudowy. Konieczne jest takŜe ograniczenie procederu
tworzenia

nasypów

gruzowych,

które

niszczą

pokrywy

glebowe

(por.

Mapa

współczesnych przekształceń rzeźby).
ZagroŜenia dla gleb organicznych równieŜ wymagają minimalizacji. Kluczową kwestią jest
zachowanie ich duŜych zdolności retencyjnych, co warunkach zbyt intensywnego
(nadmiernego) odpływu na obszarach zurbanizowanych moŜe być wykorzystywane do
odprowadzania nadmiaru wód opadowych i roztopowych. Przekształcenie terenów
pokrytych roślinnością w tereny zabudowane, oznaczać będzie osuszenie tych gleb, a to
nieuchronnie doprowadzi do ich degradacji.

Ochrona
Klasyfikacja bonitacyjna wskazuje brak gleb klas najwyŜszych - I i

II. Spośród gleb

chronionych występują tu jedynie gleby klas IIIa i IIIb (Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.
9

Przyjmuje się Ŝe tereny otwarte to zgodnie z Małym słownikiem urbanistycznym (1970) tereny wolne

zabudowy obejmujące zieleń miejkską, tereny rolne, lasy, nieuŜytki.
10

Klasyfikacja bonitacyjna gleb to ocena ich jakości pod względem wartości uŜytkowej. Uwzględnia się

takie cechy gleb jak Ŝyzność, wilgotność, trudność uprawy, ale takŜe warunki klimatyczne itd. W
polskim systemie bonitacji gleby wyróŜnia się 8 klas gleb gruntów ornych i 6 klas uŜytków zielonych.
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o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz. U. z dnia 22 lutego 1995 r.). Związane są one
z madami, które zazwyczaj są glebami bardzo Ŝyznymi. Największą powierzchnię gleby
wysokich klas bonitacyjnych zajmują w północnej części terenu opracowania. Na
pozostałym obszarze ułoŜone są w południkowo zorientowany pas połoŜony w środkowej
części

obszaru

analiz

na

tarasie

zalewowym

odciętym

(por.

Mapa

zasobów

przyrodniczych).

2.6. Szata roślinna
Stan i funkcjonowanie
Charakterystyka szaty roślinnej została wykonana na podstawie badań terenowych.
Badania te obejmowały wykonanie inwentaryzacji szaty roślinnej rejonu Zakola
Wawerskiego. Inwentaryzację fitocenoz przeprowadzono w okresie czerwiec-lipiec 2008r.
w skali 1:5000 (Mapa szaty roślinnej – plansza nr 3). Gatunki roślin pogrupowano wg
systematyki fitosocjologicznej Matuszkiewicza (2001), natomiast nazewnictwo roślin
naczyniowych przyjęto za Mirkiem i in. (2002). Na mapie szaty roślinnej zaznaczono takŜe
typy najcenniejszych siedlisk przyrodniczych. Przyjęto, Ŝe są to te siedliska naturalne,
które wymienione są w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 mają 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory jako zagroŜone zanikiem,
występujące na niewielkim obszarze lub stanowią typowe cechy kontynentalnego regionu
biogeograficznego. Ponadto wskazano dominanty krajobrazowe w postaci pojedynczych
drzew i charakterystycznych zadrzewień w podziale na zadrzewienia grupowe, kępowe,
alejowe, rzędowe.
Na terenie terenu opracowania wyróŜniono następujące zbiorowiska:
•

Roślinność leśna (oznaczona na mapie szaty roślinnej literami A i B)

Zbiorowiska leśne na terenie opracowania zajmują niewielkie powierzchnie głównie
wzdłuŜ koryta Wisły, w rejonie międzywala Wisły oraz dwa większe płaty we wschodniej
części terenu. Są to przewaŜnie zbliŜone do naturalnych, tj. łęgi wierzbowo-topolowe
(Salici-Populetum) i łęgi dębowo-wiązowo-jesionowy (Ficario-Ulmetum minoris) na
zachodzie,

olsy

porzeczkowe

(Ribeso

nigri-Alnetum)

w

części

północnej

oraz

przekształcone antropogeniczne, tj. bory świeŜe (Leucobryo-Pinetum) oraz bory mieszane
(Querco roboris-Pientum) w części południowej i wschodniej. Spośród zbiorowisk leśnych
łęgi

wierzbowo-topolowe

(Salici-Populetum)

zajmują

największą

powierzchnię

w

zachodniej i południowej części rejonu Zakola Wawerskiego. Ols porzeczkowy wykształcił
się w rejonie rozległego podmokłego obniŜenia objętego ochroną jako zespół
przyrodniczo krajobrazowy (północno-wschodnia część opracowania), zaś bory świeŜe
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i mieszane (Querco roboris-Pientum) rozpoznano na tarasie

nadzalewowym we wschodniej części terenu opracowania.

•

Zarośla dolin rzecznych, zarośla łozowe, zbiorowiska ziół i pnączy (oznaczone na

mapie szaty roślinnej odpowiednio literami F,G i J)
W zachodniej części badanego terenu, wzdłuŜ brzegu Wisły znajdują się wikliny
nadrzeczne (Salicetum triandro-viminalis), natomiast zarośla łozowe (Salicetum pentadrocinerea) wykształciły się w południowo-wschodniej części terenu sąsiedztwo Kolonii
Zagóźdź. Ponadto nad brzegami zbiorników wodnych (starorzecza i rzeka Wisła)
rozpoznano zespół kanianki i kielisznika zaroślowego (Cuscuto-Calystegium sepium).

•

Roślinność wodna i przywodna (oznaczona na mapie szaty roślinnej literami D i E)

Roślinność wodna i przywodna ma charakter mozaiki, gdyŜ jest rozproszona na całym
terenie opracowania. Starorzecza, jako istotne elementy doliny Wisły, niewielkie cieki
wodne, kanały, rowy melioracyjne stanowią dobre warunki środowiska abiotycznego do
wykształcenia się roślinności wodnej, tj. zbiorowiska rzęs na powierzchniach wód
stojących

bardzo wolno płynących (Lemnetea minoris), zbiorowiska słodkowodnych

makrofitów w mezo i eutroficznych zbiornikach wód śródlądowych (Nymphaeion,
Potamion) oraz roślinności przywodnej, tj. szuwary właściwe (Phragmition) i szuwary
wielkoturzycowe, bagienne (Magnocaricion). Największe powierzchnie zajmuje roślinność
szuwarów właściwych i wielkoturzycowych w części północno-zachodniej i centralnej
terenu opracowania.

•

Roślinność trawiasta

(oznaczona na mapie szaty roślinnej literą C)

Na terenie opracowania roślinność trawiasta reprezentowana jest przez łąki i murawy.
WyróŜniono
napisakowe

łąki

świeŜe

(Arrhenatheretalia),

łąki

wilgotne

(Molinetalia),

murawy

(Corynephorion canescentis) i murawy dywanowe (Lolio-Polygonetum

arenastri). Łąki świeŜe znajdują się w części północnej, wschodniej i południowozachodniej terenu, zaś łąki wilgotne wykształciły się w części północnej i centralnej rejonu
Zakola Wawerskiego. Murawy napiaskowe spotyka się głównie w części południowowschodniej, zaś murawy dywanowe rozpoznano na obszarach intensywnie deptanych np.
przy ciągach komunikacyjnych, placach zabaw, nieuŜytkach.

•

Roślinność synantropijna (oznaczona na mapie szaty roślinnej literami H i I)
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Roślinność synantropijna stanowi jeden z głównych typów roślinności w krajobrazie
zurbanizowanym. W rejonie Zakola Wawerskiego występuje roślinność segetalna typowa
dla terenów rolniczych (uprawy zboŜowe, okopowe, warzywne, sady) i ogródków
działkowych (głownie w części centralnej oraz południowo-wschodniej).
ruderalną zaobserwowano na terenie

Roślinność

ogródków działkowych, nieuŜytków, obszarach

intensywnie przekształconych przez człowieka (np. gruzowiska, wysypiska śmieci).
Zbiorowiska roślinne synantropijne,

tj. zespół rutewki i nawłoci późnej (Rudbeckio-

Solidaginetum), zespół bylicy i wrotycza pospolitego (Artemiso-Tanacetum vulgaris)
zajmują największe powierzchnie. Rozpoznano takŜe zespół Ŝmijowca i nostrzyków
(Echio-Melilotetum). Roślinność synantropijna występuje na całym terenie opracowania.

•

Pojedyncze drzewa i zadrzewienia

W rejonie Zakola Wawerskiego zaobserwowano dominanty krajobrazowe w postaci
pojedynczych drzew, jak i zadrzewień. Pojedyncze drzewa, tj. dąb szypułkowy (Quercus
robur), wierzba biała (Salix alba), topola biała (Populus alba), robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia) występują gównie w części północno-wschodniej, zachodniej i południowej
terenu opracowania. Spośród 28 pojedynczych drzew dominują gatunki w dobrym stanie
zdrowotnym tj. 19 egzemplarzy (tab.2.5.).
NaleŜy zaznaczyć, iŜ bardzo cenne na terenie opracowania są dęby szypułkowe, których
pierśnica wynosi od 53 cm do 360 cm. Na badanym terenie znajdują się równieŜ 3
egzemplarze wierzby białej o średnim i złym stanie zdrowotnym. (tab. 2.5.).
Charakterystycznymi elementami krajobrazu Zakola Wawerskiego są zadrzewienia, które
rosną na polach uprawnych, łąkach, nieuŜytkach. WyróŜniono zadrzewienia grupowe,
rzędowe, kępowe i alejowe. Dominują zadrzewienia kępowe o trzywarstwowej strukturze
(warstwa drzew, warstwa krzewów i warstwa ziół). Główne gatunki drzew i krzewów
tworzące zadrzewienia to: topola biała (Populus alba), wierzba biała (Salix alba), bez
czarny (Sambucus nigra), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) (tab. 2.6.). Proponuje
się utworzyć 3 pomniki przyrody, które są reprezentowane przez dęba szypułkowego. Są
to egzemplarze oznaczone na mapie roślinności numerami 1, 2, 3.
Drzewa te charakteryzują się dobrym stanem zdrowotnym i moŜna uznać je za pomniki
przyrody. Ponadto mają odpowiednie wartości obwodu w pierśnicy, które są wymagane
dla dębu szypułkowego na obszarach rosnących poza lasami .
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Tabela 2.5.Pojedyncze drzewa na terenie opracowania - charakterystyka
Nr
na
mapie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nazwa
polska
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
robinia
akacjowa
wierzba
biała
wierzba
biała
wierzba
biała
wierzba
krucha
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
wierzba
krucha
wierzba
krucha
wierzba
krucha
topola biała
topola biała
topola biała
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
topola biała
topola biała
topola biała

Nazwa
łacińska

Średnica
pnia (cm)

Średnica
korony
(m)

360

17

dobry

Quercus robur

340

15

dobry

Quercus robur

300

13

dobry

Robinia
pseudoacacia

200

13

dobry

Salix alba

180

10

średni

Salix alba

50

5

zły

usycha

Salix alba

30

5

zły

usycha

Salix fragilis

60

20

bardzo
dobry

Quercus robur

200

12

dobry

Quercus robur

250

18

dobry

15

dobry

Quercus robur

180, 190

220

Salix fragilis

60

15

dobry

Salix fragilis

160

10

dobry

Salix fragilis

60

6

dobry

Populus alba
Populus alba
Populus alba

80
80
70

10
10
8

dobry
dobry
dobry

Quercus robur

100

12

dobry

Quercus robur

90

12

dobry

Populus alba
Populus alba
Populus alba

60
70
60

7
8
7

dobry
dobry
dobry
dobry

dąb
szypułkowy

Quercus robur

80

8

24

topola biała

Populus alba

165

12

Quercus robur

90

10

Quercus robur

53

10

Quercus robur

61

16

Quercus robur

57

14

26
27
28

dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy
dąb
szypułkowy

Uwagi

Quercus robur

23

25

Stan
zdrowotny

rozłamania
gałęzi

wielopniowy

jeden
konar
uschnięty

bardzo
dobry
bardzo
dobry
bardzo
dobry
bardzo
dobry
bardzo
dobry
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Tabela 2.6. Pasy, grupy i kępy drzew na terenie opracowania- charakterystyka
Nr na
mapie

Typ
zadrzewienia

1

grupowe

2

grupowe

3

grupowe

4

grupowe

1

rzędowe

2

rzędowe

1

alejowe

1

kępowe

2

kępowe

3

kępowe

4

kępowe

5

kępowe

6

kępowe

ZróŜnicowanie gatunkowe
(nazwy polskie roślin)

wierzba biała, bez
czarny
klon jesionolistny
wierzba biała, topola
czarna, topola biała, klin
jesionolistny, bez czarny
olsza czarna, wierzba
biała
jabłoń domowa
topola biała, olsza
czarna, robinia akacjowa
topola biała
robinia akacjowa, klon
jesionolistny
olsza czarna
topola biała, robinia
akacjowa, klon
jesionolistny, bez czarny,
wierzba biała
wierzba biała, topola
biała
topola biała, klon
jesionolistny, wierzba
biała
topola biała

ZróŜnicowanie
gatunkowe (nazwy
łacińskie roślin)

Salix alba, Sambucus
nigra
Acer negundo
Salix alba, Populus
nigra, Populus alba, Acer
negundo, Sambucus
nigra
Alnus glutinosa, Salix
alba
Malus domestica
Populus alba, Alnus
glutinosa, Robinia
pseudoacacia
Populus alba
Robinia pseudoacacia,
Acer negundo
Alnus glutinosa
Populus alba, Robinia
pseudoacacia, Acer
negundo, Sambucus
nigra, Salix alba

Warstwow
ość szaty
roślinnej *

a, b, c
b,c
a, b, c

a, b, c
a,c
a, b, c
a, c
b, c
b, c
a, b, c

Salix alba, Populus alba

a, b, c

Populus alba, Acer
negundo, Salix alba

a, b, c

Populus alba

a, c

* warstwowość szaty roślinnej przyjęto wg podziału Scamoniego (1967), tj. a – warstwa drzewostanu, b– warstwa
krzewów, c – warstwa ziół
ZagroŜenia
Intensywne przemiany krajobrazu rejonu Zakola Wawerskiego mogą oddziaływać na
zmianę struktury szaty roślinnej tego obszaru. Na terenie opracowania szczególnie cenne
przyrodniczo są przede wszystkim siedliska leśne i wodne tzw. naturowe (Mapa zasobów
przyrodniczych). Wśród wyróŜnionych na terenie opracowania zbiorowisk największą
wartość mają głównie siedliska starorzeczy, naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze
zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion, ziołorośla nadrzeczne, niŜowe łąki świeŜe
uŜytkowane ekstensywnie, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe łęgowe lasy
dębowo-wiązowo-jesionowe.
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Działalność inwestycyjna podejmowana na terenie opracowania zdecydowanie będzie
przyczyniać się do ich zniszczenia:
•

pośrednio poprzez zmianę stopnia wilgotności podłoŜa tych zbiorowisk roślinnych,

gdyŜ stanowi to podstawowy czynnik degradujący;
•

bezpośrednio poprzez niszczenie zbiorowisk zwłaszcza nieleśnych.

Ochrona
Na

badanym

terenie

stwierdzono

występowanie

5

siedlisk

przyrodniczych

zamieszczonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 16 maja 2005 r. w sprawie
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w
formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795). Są to:
•

starorzecza

i

naturalne

eutroficzne

zbiorniki

wodne

ze

zbiorowiskami

z Nymphaeion, Potamion (kod 3150-1);
•

ziołorośla nadrzeczne (kod 6430);

•

niŜowe łąki świeŜe uŜytkowane ekstensywnie (kod 6510);

•

łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod 91E0*);

•

łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (kod 91F0).

•

Starorzecza

i

naturalne

eutroficzne

zbiorniki

wodne

ze

zbiorowiskami

z Nymphaeion, Potamion (kod 3150-1).
Starorzecza znajdują się w części zachodniej terenu opracowania w rejonie międzywala.
Występuje tu roślinność wodna, jak i przywodna, tj. zbiorowiska rzęs na powierzchniach
wód stojących bardzo wolno płynących (Lemnetea minoris), zbiorowiska słodkowodnych
makrofitów w mezo i eutroficznych zbiornikach wód śródlądowych (Nymphaeion,
Potamion) oraz roślinności przywodnej, tj. szuwary właściwe (Phragmition) i szuwary
wielkoturzycowe, bagienne (Magnocaricion). Rozpoznano następujące gatunki roślin:
rzęsa drobna (Lemna minor), grąŜel Ŝółty (Nuphar lutea), grąŜel biały (Nymphaea alba),
rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens), rdestnica pływająca (Potamogeton natans),
Ŝabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae) manna mielec (Glyceria maxima), pałka
szerokolistna (Typha latifolia), kosaciec Ŝółty (Iris pseudoacorus), skrzyp bagienny
(Equisetum fluviatile), trzcina pospolita (Phragmites australis).
•

Ziołorośla nadrzeczne (kod 6430)

Zespół kanianki i kielisznika zaroślowego (Cuscuto-Calystegium sepium) wykształcił na
brzegach rzeki Wisły. Fitocenozę tą rozpoznano takŜe nad brzegami starorzeczy w części
zachodniej terenu opracowania. Zbiorowisko to wykształca się na glebach Ŝyznych oraz
preferuje stanowiska nasłonecznione, wilgotne. Głównymi gatunkami roślin tworzącymi
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ten zespół są chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), kielisznik zaroślowy (Calystegia
sepium), rdest zaroślowy (Fallopia dumetorum).

•

NiŜowe łąki świeŜe uŜytkowane ekstensywnie (kod 6510)

W części północnej i centralnej terenu opracowania łąki świeŜe reprezentowane są przez
zbiorowisko rajgrasu wyniosłego (Arrhenatheretum elatioris) oraz łąkę z wiechliną łąkową i
kostrzewą czerwoną (Poa pratensis-Festuca rubra). Łąki świeŜe są fitocenozami
trawiastymi o charakterze antropogenicznym o duŜej róŜnorodności gatunkowej.
Rozpoznano m.in. następujące gatunki roślin: rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius),
owsica omszona (Avenula pubescens), chaber łąkowy (Centaurea jacea), złocień
właściwy (Leucanthemum vulgare), wiechlina łąkowa (Poa pratensis), kostrzewa
czerwona (Festuca rubra)

•
Łęg

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod 91E0*)
wierzbowo-topolowy

(Salici-Populetum)

rozpoznano

na

obszarach

tarasu

zalewowego przylegających bezpośrednio do rzeki Wisły. Zbiorowisko to znajduje się w
zachodniej części terenu opracowania i wykształciło się na madach rzecznych. Struktura
pionowa drzewostanu łęgu wierzbowo-topolowego jest wielowarstwowa. W warstwie
drzew dominują topola biała (Populus alba), topola czarna (Populus nigra), wierzba biała
(Salix alba), wierzba krucha (Salix fragilis) i wierzba wiciowa (Salix viminalis). W warstwie
krzewów rozpoznano czeremchę zwyczajną (Padus avium) oraz

podrosty drzew.

śywokost lekarski (Symphytum officinale), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacae),
rdest zaroślowy (Fallopia dumetorum) to gatunki roślin typowe dla warstwy runa. Cechą
charakterystyczną łęgów wierzbowo-topolowych porastających obszary nad Wisłą jest
obecność pnączy, tj. chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) w warstwie krzewów i w
warstwie runa.
•

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) (kod 91F0)

Łęg dębowo-wiązowo-jesinionowy (Ficario-Ulmetum minoris) jest zbiorowiskiem typowym
dla dolin większych rzek. Fitocenoza ta znajduje się w centralnej części opracowania. W
warstwie drzew rozpoznano następujące gatunki roślin: jesion wyniosły (Fraxinus
excelsior), olsza czarna (Alnus incana), dąb szypułkowy (Quercus robur). W warstwie
krzewów znajdują się głównie podrosty drzew a jeŜyna popielica (Rubus caesius). W
zbiorowisku tym rozpoznano pnącza, tj. kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium), chmiel
zwyczajny (Humulus lupulus) , które znajdują się w warstwie runa a takŜe w warstwie
krzewów.
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Siedliska przyrodnicze obejmujące tzw. siedliska naturowe znajdują się głównie w części
północnej, zachodniej i centralnej opracowywanego terenu. Dominują tu zbiorowiska
roślinne preferujące siedliska wodne z Nymphaeion, Potamion, przywodne - ziołorośla
nadrzeczne Cuscuto-Calystegium sepium, oraz siedliska leśne o znacznym uwilgotnienie
podłoŜa, tj. Salici-Populetum, Ficario-Ulmetum minoris zlokalizowane w części zachodniej
analizowanego terenu w rejonie podmokłego obniŜenia z zespołem przyrodniczo –
krajobrazowym Zakole Wawerskie. Największą powierzchnię zajmują zbiorowiska leśne,
które rozprzestrzeniają się pasmowo wzdłuŜ brzegu Wisły w zachodniej części terenu w
obszarze tzw. miedzywala. Zbiorowiska wodne oraz ziołorośla nadrzeczne mają charakter
mozaiki, są rozproszone i występują w wzdłuŜ starorzeczy Wisły. NiŜowe łąki świeŜe
uŜytkowane ekstensywnie preferują mniej wilgotne siedliska. Występują przede wszystkim
na glebach Ŝyznych, świeŜych. Na terenie opracowania roślinność łąk świeŜych występuje
w kilku płatach i jest rozproszona w części północnej i centralnej terenu.
Gatunki roślin naczyniowych podlegające prawnej ochronie
Flora Zakola Wawerskiego jest bardzo bogata - występuje tu 25% wszystkich gatunków
roślin spotykanych w Warszawie, reprezentujących ponad 50% rodzin. Łącznie 375
taksonów roślin w randze gatunku lub niŜszej (podgatunki, odmiany) (Bistuła-Prószyński
2008). Na tym obszarze odnotowano wiele gatunków chronionych do lat 80-tych (SudnikWójcikowska 1987) i później (Sudnik-Wójcikowska, Lipka 1998, Kłosowski 2008).
Regularne podpalanie łąk i turzycowisk jak równieŜ pogarszające się stosunki wodne
spowodowały, Ŝe na terenie Zakola Wawerskiego zanika wiele gatunków obserwowanych
jeszcze w latach 80-tych jak turówka wonna (Hierochloe odorata) i kosaciec syberyjski
(Iris sibirica) (Bistuła-Prószyński 2008). Wybrane gatunki flory terenu opracowania
przedstawia dokumentacja fotograficzna (ryc. 2.11.).
Przeprowadzono rekonesans w terenie w roku 2007 (maj i sierpień) oraz w 2008
(czerwiec, lipiec i wrzesień). Obserwowano równomiernie cały obszar przedstawiony na
mapie, przy czym powierzchnie były weryfikowane, co najmniej dwa razy, na wiosnę i w
pełni sezonu wegetacyjnego. Odnotowano gatunki chronione podlegające całkowitej,
częściowej ochronie zgodnie z ustawą „o ochronie przyrody” z 2004 roku oraz cenne
gatunki, charakterystyczne dla rzadkich na tym obszarze zbiorowisk naturalnych i
półnaturalnych.
Zidentyfikowano 9 gatunków podlegających całkowitej ochronie: Aquilegia vulgaris,
Dactylorhiza majalis, Dactylorhiza incarnata, Digitalis purpurea, Epipactis helleborine,
Ophioglossum vulgatum, Ornithogalum umbellatum, Pedicularis palustris, Platnthera
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bifolia. Przy czym Aquilegia vulgaris, Digitalis purpurea, Ornithogalum umbellatum
najprawdopodobniej są tu wprowadzone przez człowieka. Zidentyfikowano 6 gatunków
podlegających ochronie częściowej: Convallaria majalis, Frangula alnus, Menyanthes
trifoliata, Nuphar lutea, Ribes nigrum, Viburnum opulus.
WyróŜniono 3 gatunki rzadkie jak – Callitriche cophocarpa, Comarum palustre,
Parnassia palustris. Nie odnaleziono gatunków podawanych przez innych autorów takich
jak – Salvinia natans (Sudnik-Wójcikowska 1987), Listera ovata (Sudnik-Wójcikowska
1987) – naleŜy poddać obszar dłuŜszej do 5 lat obserwacji, w celu potwierdzenia. Z
rzadkich gatunków nie odnotowano – Cnidium dubium (Sudnik-Wójcikowska 1987) –
gatunek prawdopodobnie całkowicie ustąpił. Nie stwierdzono gatunków juŜ wcześniej
uznanych na tym obszarze za wymarłe jak – turówka wonna (Hierochloe odorata) i
kosaciec syberyjski (Iris sibirica) (Bistuła-Prószyński 2008).
Obszary szczególne istotne dla ochrony gatunków podlegających ochronie stanowią 4
typy

zbiorowisk.

Niewątpliwie

kluczowe

obszary

dla

najcenniejszych

gatunków

podlegających ochronie to:
•

mozaika torfowiska niskie (Caricion nigrae) i turzycowisk (Magnocaricion) na
skraju

zarośli

łozowych

(Salici

pentandro-cinereae),

na

północy

Zakola

Wawerskiego,
•

olsy porzeczkowe (Ribeso nigri-Alnetum) jedne z najlepiej zachowanych na terenie
Warszawy z pełnym zestawem gatunków,

•

łęg olszowo-jesionowy koło osady Zbytki wraz z podmokłymi łąkami, stosunkowo
dobrze zachowany kompleks leśno-łąkowy na siedlisku potencjalnym łęgu
olszowo-jesionowego,

zabagnione starorzecza na obszarze międzywala, gdzie występuje Nuphar luteum oraz
potencjalne Salvinia natans.
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Gatunek podlegający całkowitej ochronie
śniedek baldaszkowaty Ornithogalum
umbellatum – lato 2008

Gatunek podlegający całkowitej
ochronie - nasięźrzał pospolity
Ophioglossum vulgatum, lato 2008

Gatunek podlegający całkowitej ochronie
kukułka krwista Dactylorhiza incarnata
– lato 2008

Gatunek podlegający ochronie częściowej
Menyanthes trifoliata bobrek trójlistkowy
– lato 2008

Gatunek rzadki - dziewięciornik błotny,
Parnasia palustris – lato 2008

Gatunek rzadki - rzęśl długoszyjkowa
Callitriche cophocarpa, lato 2008

Ryc.2.11. Wybrane gatunki roślin chronionych terenu opracowa
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Fauna

Analiza fauny dla Zakola Wawelskiego została wykonana na podstawie dokumentacji
zebranej w roku 2007 w ramach dwóch opracowań:
•

Charakterystyka i ocena awifauny związanej z rejonem Zespołu Przyrodniczo –

Krajobrazowego „Zakole Wawerskie”, oraz z terenami sąsiednimi połoŜonymi między
Trasą Siekierkowską, Traktem Lubelskim i Wałem Miedzeszyńskim – wykonanej przez
Fundację „Natura optima dux” - Dr Tomasza Mazgajskiego przy współpracy: prof. dr hab.
Macieja Luniaka, dr Wiesława Łowickiego oraz dr Łukasza Rejta (2007);
•

Charakterystyka i ocena batrachofauny związanej z terenami podmokłymi, ciekami

i zbiornikami wód powierzchniowych, w tym m. in. Łachą Kuligowską, Łachą Zbytki w
rejonie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Zakole Wawerskie”, na potrzeby
„Studium Ekofizjograficznego Zakola Wawerskiego wraz z układem hydrograficznym
Kanału i Rowu Zerzeńskiego w Warszawie” wykonanje przez Joannę Mzgajską;
a takŜe danych zawartych w standardowym formularzu danych dla obszaru Natura 2000 –
Specjalny Obszar Ochrony– Dolina Środkowej Wisły - kod PLB 140004 - wyznaczony na
podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków.
Awifauna - stan i funkcjonowanie
Stan i funkcjonowanie awifauny stanowi wyciąg wspomnianego wyŜej opracowania
Tomasza Mazgajskiego, który uwzględnił równieŜ dane zebrane w trakcie wcześniejszych
opracowań (Luniak i in. 1964, Luniak 1980, Rowiński 1997, Luniak i in. 2001). Jego celem
było określenie składu gatunkowego awifauny lęgowej, oszacowanie liczebności
poszczególnych gatunków w okresie lęgowym oraz określenie zmian zachodzących w
awifaunie w ostatnich kilkudziesięciu latach.
W pierwszym z wymienionych opracowań uwzględniono równieŜ obserwacje innych
kręgowców.
Wspomniane opracowania faunistyczne obejmują tylko część analizowanego w
niniejszym Studium ekofizjograficznym obszaru. Jest to teren ograniczony ulicami: od
zachodu – Wał Miedzeszyński, od wschodu – Trakt Lubelski, od północy – Płowiecka i
Trasa Siekierkowska. Poza opracowaniem faunistycznym znajduje się teren międzywala i
obszar na wschód od Traktu Lubelskiego. Obszar międzywala stanowi fragment Obszaru
Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły, stąd charakterystyka występujących tu gatunków
została przyjęta zgodnie z informacjami zawartymi w standardowym formularzu danych
(http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLB140004_Dolina_Srodkowej_
Wisly.pdf).
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W opracowaniu Mazgajskiego (2007) uwzględniono w pewnym stopniu obszar
międzywala traktując go jako obszar źródłowy zasilający w gatunki pozostałą
powierzchnię tarasu zalewowego, a takŜe kontrolnie fragment ok. 70 ha zabudowy
Starego Wawra i Nowego Wawra.

– na północny wschód i wchód od Zabieg ten

wykonano w celu określenia moŜliwości powiązań przyrodniczych pomiędzy cennym
obszarem podmokłych obniŜeń w rejonie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Zakole
Wawerskie z terenem leśnym we wschodniej części dzielnicy (rejon rezerwatu im. Jana III
Sobieskiego).
Metodyka prac awifaunistycznych obejmowała połączenie dwóch metod badawczych:
•

tzw. kombinowanej metody kartograficznej (Tomiałojć 1980) polegającej na
wielokrotnych kontrolach w ciągu całego sezonu lęgowego (od ok. początku
kwietnia do połowy/końca czerwca) – stosowanej zazwyczaj na niewielkich
obszarach

•

metod szybkich polegających na 2-3-krotnym liczeniu na wybranych transektach
lub punktach terenu.

W rezultacie teren penetrowano trzy-pięciokrotnie (od końca kwietnia do połowy czerwca)
zapisując wszystkie obserwowane lub słyszane ptaki, informacje uzupełniono kontrolami
po zmierzchu połączonych ze stymulacją głosową (głosy odtwarzane z magnetofonu).
Uzyskane wyniki transponowano następnie względem wydzieleń krajobrazowych w
nawiązaniu do pokrycia terenu w podziale na lasy i zadrzewienia, tereny zabudowane,
tereny otwarte, ogrody działkowe oraz wody powierzchniowe. Dla obszaru zawala przyjęto
wspólne wydzielenie.
W efekcie wykazano gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe, nielęgowe (ZAL,
najprawdopodobniej zalatujące z sąsiednich terenów) w danym wydzieleniu, oraz
pojawiające się podczas wędrówki. Szczegółowe wydzielania terenów cennych dla
awifauny zawarto na mapie zasobów przyrodniczych (plansza nr 5).
Łącznie na terenie objętym niniejszym opracowaniem stwierdzono 82 gatunków ptaków
lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych (Załącznik 4). Dla poszczególnych wydzieleń
charakterystyka awifauny przedstawia się następująco:
•

Tereny lasów i zadrzewień

Ogółem na 4 powierzchniach: Ols w rejonie Zakola nr jednostki 5, ols w rejonie Zerznia nr
31 jednostki, bór w rejonie połączenia Traktu Lubelskiego i Wału Miedzeszyńskiego nr
jednostki 53, las w rejonie ulic Jeziorowej i panoramy nr jednostki 32
wykazano 48 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych (tym 7 gatunków
gniazdujących na pograniczu lasów i terenów otwartych). Kolejne dwa gatunki
obserwowane były zalatujące na ten teren z sąsiednich obszarów, zaś dalsze 9 moŜna
było zaobserwować sporadycznie w okresie przelotów.
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Z wymienionych powierzchni za najcenniejszy uznano Ols w rejonie zespołu przyrodniczo
– krajobrazowego tzw. Ols „Zakole” nr jednostki 5 ze względu na występowanie takich
gatunków jak myszołów, jastrząb gołębiarz i kruk oraz lęgu dzięcioła czarnego, a wśród
gatunków obserwowanych podczas wędrówek: dudka, brodźca samotnego, krętogłowa i
czapli białej.
•

Tereny zabudowane

W opracowaniu zwrócono uwagę na duŜe urozmaicenie tego typu powierzchni
zróŜnicowanych pod względem wielkości, udziału terenów biologicznie czynnych oraz
drzewostanu, ale takŜe konstrukcją samych budynków.
Na obszarach zabudowanych terenu objętego opracowaniem zaobserwowano łącznie ok.
40 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych (Załącznik 5.). Kilka dalszych
obserwowano przylatujące tu z innych terenów (np. mewy – pospolita i srebrzysta) lub
wykorzystujących ten teren jako Ŝerowiska (jerzyki, jaskółki oknówki).

Za specyfikę

obszaru opracowaniu uznano udział wśród tych gatunków ptaków terenów otwartych
takich jak łozówka, pliszka Ŝółta czy pokląskwa, co nawiązywało do znacznego udziału
terenów pokrytych trwałą roślinnością niską. Podobne gatunki obserwowano w rejonie
Starego i nowego Wawra.
•

Tereny otwarte – łąki, ugory i pola uprawne

Na terenie opracowania wyróŜniono dwa rozległe tereny otwarte Pierwszy w sąsiedztwie
tzw. lasu Zakole (jednostki 3, 6,14, 17, 18, 19 w tym trzcinowisko - jednostka 4, a drugi w
rejonie Zerznia (jednostki 33, 42).
Ogółem zaobserwowano ok. 55 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych
(Załącznik 4). Kilka dalszych obserwowano przylatujące tu z innych terenów (np. kawka,
szpak) lub wykorzystujących ten teren jako Ŝerowiska (jerzyk, jaskółka dymówka). Na
uwagę zasługuje dwukrotna obserwacja przelatującego nad tym terenem bociana
czarnego.
•

Ogrody działkowe

Stanowiły je na terenie opracowania jedynie dwa niewielkie płaty, stąd wynik obserwacji
jest dość skromny - stwierdzono 17 gatunków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych
(Załącznik 4). Dominują gatunki podobne do tych stwierdzanych w zabudowie - szpak,
wróbel, sikora bogatka czy pleszka. WiąŜe się to z odpowiednimi miejscami gniazdowymi
bądź w konstrukcjach altanek, lub w skrzynkach lęgowych dość licznie wieszanych przez
działkowców.
•

Międzywale

Na tym terenie łącznie zaobserwowano 72 gatunki lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe.
Dominowały ptaki typowe dla zadrzewień nadbrzeŜnych, głównie z rzędu wróblowych
takie jak piecuszek, pierwiosnek zięba, pokrzewka czarnołbista, czy kos. W związku ze
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znajdującymi się tutaj ugorami, łąkami i polami stwierdzano ptaki terenów otwartych pokląskwa, pliszka Ŝółta, cierniówka i gąsiorek. Na szczególną uwagę zasługuje obecność
na tym terenie derkacza, przepiórki i czajki, a blisko koryta rzeki stwierdzono zimorodka i
brodźca piskliwego.
•

Zabudowa Starego i Nowy Wawer

Na tym terenie zanotowano ptaki typowe dla zabudowy mieszkalnej – takie jak wróbel,
mazurek kawka, gołąb miejski – łącznie ok. 12 gatunków lęgowych i prawdopodobnie
lęgowych. Jako, Ŝe były to te same gatunki, co w zabudowie właściwego terenu badań, z
podobną strukturą dominacji, nie omawiano tych wyników dokładniej.
ZagroŜenia
W opracowaniu oceniono zmiany krajobrazowe, które przyczyniły się do przekształceń
awifauny w stosunku do wcześniejszych obserwacji. Zwrócono uwagę, Ŝe największe
zmiany krajobrazowe dotknęły ptaki środowisk otwartych, co wynikało z zaniku koszenia
łąk i uprawy pól preferowanych przez niektóre gatunki, z drugiej strony pojawiły się
obszary z wysokimi trawami, bylinami, trzcinami, kępami krzewów chętnie uŜytkowane
przez inne.
Oceniono takŜe róŜnorodność biologiczną obserwowanych terenów z uwzględnieniem
gatunków szczególnie cennych, unikalności flory oraz zróŜnicowania gatunkowego, co
pozwoliło wskazać wartość faunistyczną wydzielenia (tabela 2.7). Wydzielenia te
przedstawiono na Mapie Zasobów Przyrodniczych.

Tabela 2.7. Ocena wartości faunistycznej poszczególnych wydzieleń badanego terenu.
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Kokoszka wodna (fot. J. Mazgajska)

2008

Przepiórka (fot. J. Mazgajska)

Zięba, samica (fot. J. Mazgajska)

Drozd śpiewak (for. J. Mazgajska)– jesień 2008

Sójka (fot. J. Mazgajska)

Kruk (fot. J. Mazgajska)

Ryc.2.12. Wybrane gatunki ptaków gniazdujących lub prawdopodobnie lęgowych
na terenie opracowania
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Widok wydzielenia „Zakole” – wiosna 2008
(fot. M.Luniak)

2008

Widok wydzielenia „Trzcinowisko”
– wiosna 2008 (fot. J. Mazgajska)

Widok wydzielenia „Łąka Północ”, część
południowa – wiosna 2008 (fot. J. Mazgajska)

Widok wydzielenia „Łąka Południe” – lato 2008
(fot. T. Mazgajski)

Widok wydzielenia „Zerzeń” - lato 2008

Widok wydzielenia „Zabudowa” – lato 2008
(fot. T. Mazgajski)

(fot. T. Mazgajski)

Ryc.2.13. Dokumentacja fotograficzna wydzieleń faunistycznych na terenie opracowania
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Ponadto, wskazano:
•

gatunki silnie zmniejszające swą liczebność w Warszawie, a które występują na

obszarze opracowania (czajka, skowronek, gąsiorek i dwa gatunki słowików)
•

gatunki, które obserwowano, a zaliczone zostały do grupy o mniej wyraźnym

spadku liczebności w Warszawie (baŜant, przepiórka, kokoszka wodna, rybitwa rzeczna,
dzięcioł zielony, dymówka, świergotek łąkowy, pliszka Ŝółta, pokląskwa, białorzytka,
rokitniczka, łozówka, trzciniak, trzcinniczek, pokrzewka ogrodowa, szpak, dzwoniec,
szczygieł i makolągwa).
•

gatunki zagroŜone w skali miasta a występujących na terenie opracowania

(błotniak stawowy, wodnik, derkacz, strumieniówka, świerszczak, brzęczka i dziwonia).
Najbogatszymi i najcenniejszymi środowiskami są łąki i tereny otwarte oraz ols i
trzcinowisko Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Zakole Wawerskie”, gdyŜ gniazdują
tam najrzadsze gatunki, jak równieŜ wiele z gatunków zanikających osiąga wysokie
liczebności (np. strzyŜyk). Bogactwo awifauny tych terenów kwalifikuje je do
najwaŜniejszych ostoi ptasich w skali miasta.

Batrachofauna (Płazy) – stan i funkcjonowanie
Stan i funkcjonowanie batrachofauny stanowi wyciąg wspomnianego wyŜej opracowania
Joanny Mazgajskiej.
Występowanie płazów obserwowano wzdłuŜ cieków i na rejonie zbiorników wodnych,
które podzielono na następujące grupy:
•

największe zbiorniki – bez względu na klasyfikację hydrologiczną nazywane w
opracowaniu „jeziorami”, a więc Jezioro Sporne, jezioro na Łasze Zbytki oraz
Jezioro śabie;

•

średniej wielkości zbiorniki – nazywane tu „stawami”, a więc stawy Łachy
Kuligowskiej (w sumie 12 zbiorników) będące pozostałością starorzecza Wisły i
tworzące połączony ze sobą system przeciwpowodziowy, 3 stawy przy ul.
Wodniaków oraz dwa stawy przy ul. Poprawnej;

•

kanały i rowy – wąskie, lecz wydłuŜone drobne cieki wodne o szerokości do około
1,5 m, takie jak Kanał Nowe Ujście, Rów Zerzeński, rów między Jeziorem śabim a
ul. Wąbrzeską, na potrzeby opracowania nazywany „Kanałem śabim”, rów przy
Łasze Zbytki, Kanał Nowa Ulga itp.

•

rozlewiska i kałuŜe – lokalne podmokłości wykorzystywane do rozrodu przez
niektóre gatunki płazów, na podlegającym inwentaryzacji terenie znajdują się na
bardziej podmokłej, północnej części terenu w rejonie olsu Zakole.
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Badania terenowe polegały na wielokrotnych kontrolach zbiorników wodnych w okresie
rozrodczym płazów, w miejscach ich grupowania – w sąsiedztwie wód powierzchniowych,
co wynika z biologii płazów (rozród). Ponadto obserwacje prowadzono poprzez
rozpoznawanie głosy godowych poszczególnych gatunków, odnotowywano znaleziony
skrzek oraz larwy płazów.
Inwentaryzacji poddano 28 stałych zbiorników wodnych (jeziorek, stawów, kanałów i
rowów) oraz tereny rozlewisk. Na tych ostatnich przechodzono głównie wzdłuŜ
transektów.
Na terenie badanym terenie Wawra stwierdzono sześć gatunków płazów. Są to:


traszka zwyczajna (Triturus vulgaris),



ropucha szara (Bufo bufo),



grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus),



Ŝaba trawna (Rana temporaria),



Ŝaba moczarowa (Rana arvalis),



Ŝaba wodna (Pelophylax esculenta inaczej Rana esculenta)

Skład gatunkowy płazów występujących w poszczególnych zbiornikach wodnych
przedstawiony jest w Załączniku 5. Liczebność osobników przystępujących do rozrodu
przedstawiono w przedziałach w zaleŜności od liczby obserwowanych osobników w
szczytowej fazie sezonu rozrodczego w klasy liczebności:


nieliczny – zaobserwowano od 1 do 20 osobników;



średnio liczny – od 20 do 100 osobników;



liczny – setki osobników;



bardzo liczny – powyŜej tysiąca osobników.

Autorka opracowania podkreśla, Ŝe dane te nie są kompletne, jednak mogą stanowić
podstawę do badań porównawczych (Mazgajska 2007).
Na terenie Warszawy występuje 12 z 14 gatunków płazów (Mazgajska 1996, Mazgajska
1998, Derecka 2005). Są to wszystkie nizinne gatunki płazów za wyjątkiem Ŝaby
dalmatyńskiej (Rana dalmatina) i ropuchy paskówki (Bufo calamita). Jednak na terenie
opracowania stwierdzono jedynie sześć. Według Mazgajskiej jest to wynik zastanawiająco
niski, w stosunku do niewielkiego przekształcenia terenu z duŜym udziałem terenów o
charakterze naturalnym w tym zbiornikami pozbawionymi betonowej obudowy, w których
nie następuje okresowe spuszczanie wody. Szczególnie dziwi szczątkowa populacja Ŝab
zielonych (Rana esculenta complex), częstych w innych częściach Warszawy, w rejonie
Zakola obserwowanych tylko w dwóch zbiornikach, w tym w jednym ze zbiorników płazy
te zostały sztucznie introdukowane. Powodem wyginięcia Ŝab zielonych mogły być prócz
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przemarznięcia zbiorników do dna równieŜ zanieczyszczenia wody i introdukcja ryb
zjadających skrzek, larwy i przeobraŜone płazy.
Interesujące i wartym podkreślenia jest występowanie na badanym terenie aŜ dwóch
licznych stanowisk grzebiuszki ziemnej – jednego z 4 najrzadziej występujących na
terenie Warszawy płazów – obok rzekotki drzewnej, kumaka nizinnego i traszki
grzebieniastej (Mazgajska 1996, 1998, Derecka 2005). Traszka zwyczajna na terenie
Wawra została stwierdzona jedynie w jednym zbiorniku wodnym (3,6% badanych
zbiorników stałych). Według Mazgajskiej występowała w Warszawie w 31,6% badanych
zbiorników (Mazgajska 1996) zaś wg Dereckiej w 22,6 % zbiorników (Derecka 2005).
Ewenementem w skali miasta jest niezwykle liczne stanowisko godowe ropuchy szarej w
Jeziorze śabim i wypływającym z niego kanale („Kanale śabim”), szacowane na ponad
tysiąc osobników.
Stwierdzono, iŜ Ŝaba moczarowa ma najwięcej stanowisk rozrodczych na badanym
terenie (co najmniej 19 licząc zarówno zbiorniki stałe jak i okresowe). Ropucha szara ma
mniej stanowisk rozrodczych – co najmniej 12, lecz na niektórych (Jezioro śabie) jest
niezwykle liczna. śaden inny płaz nie występuje na terenie badań tak masowo.
Znaleziono 11 stanowisk rozrodczych Ŝaby trawnej. Ten gatunek, bardziej wraŜliwy na
brak wilgoci niŜ Ŝaba moczarowa czy ropucha szara w ostatnich latach wycofuje się
według Mazgajskiej z Warszawy, zaś na badanym terenie Wawra jest jeszcze
stosunkowo pospolity. Wydaje się, iŜ jego główną ostoją jest rejon olsu „Zakole
Wawerskie”. Na terenie olsu płaz ten najliczniej się rozmnaŜa, zaś na innych badanych
obszarach Wawra jego zgrupowania rozrodcze są jedynie szczątkowe.
W ramach pracy magisterskiej Derecka (2005) przebadała 10 zbiorników Łachy
Kuligowskiej. Zaobserwowała jedynie Ŝabę trawną i Ŝabę moczarową w dwóch
zbiornikach: Łacha Kuligowska 1 i Łacha Kuligowska 2.

Batrachofauna (Płazy) – zagroŜenia
Do głównych zagroŜeń dla płazów naleŜą wg Mazgajskiej (2007) przekształcenia w
układzie hydrograficznym terenu co związane jest z biologią płazów i wymaganiem
dostępu do wody w okresie rozrodczym. Głównymi zagroŜeniami są zatem:
•

utrata łączności pomiędzy elementami hydrograficznymi;

•

zasypywanie zbiorników i cieków gruzem;

•

wylewanie cieczy poprodukcyjnych takich jak kwas po produkcji kiszonych
ogórków;

•

zanieczyszczenie zbiorników i cieków – wynikające z ich powiązania.
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śaba trawna (fot. J. Mazgajska)

śaby moczarowe – samce w aspekcie
wczesnowiosennym (fot. J. Mazgajska)

Ropucha szara (fot. J. Mazgajska)

Grzebiuszka ziemna (for. J. Mazgajska)

śaba moczarowa (fot. J. Mazgajska)

Ryc.2.14. Wybrane gatunki batrachofauny występujące na terenie opracowania
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Najcenniejsze herpetologicznie tereny opracowania to:
•

ols w rejonie Zakola,

•

Jezioro śabie wraz z otaczającymi je trzcinowiskami

•

„Kanał śabi” równieŜ z otaczającymi go trzcinowiskami,

•

obszar trzcinowisk na zachodzie olsu w rejonie Zakola (jednostka nr 4),

•

dwa stawy w których rozmnaŜa się masowo grzebiuszka ziemna (ul. Wodniaków 1
i Poprawna 1),

•

Łacha Zbytki przechodząca na południu w trzcinowisko

•

niewielki ols oraz rów 6 (waŜne miejsce godowania dla ropuchy szarej i jedyne
stwierdzone godowisko traszki zwyczajnej).

Inne kręgowce
Podczas obserwacji awifauny oraz płazów zanotowano występowanie innych kręgowców,
przy czym nie notowano obserwacji w rejonie zawala. Zanotowano wystepowanie:
•

Gady:

Zaskroniec Natrix natrix –obserwacje w wydzieleniu „Obszary zabudowane”, w pobliŜu
zbiorników Łachy Kuligowskiej.
•


Ssaki:
Wiewiórka Sciurus vulgaris – obserwacje w wydzieleniach: ols Krajobrazowego
rejonie Zakola oraz jednostka 32 – tzw. Park.



Bóbr europejski Castor fiber – obserwacje Ŝerowania – tzw. „zgryzy” w olsie w
rejonie Zakola.



Zając Lepus europaeus – obserwacje w terenach otwartych w terenach otwartych
(jednostki 3, 6, 14, 17, 18, 19 ).



Lis Vulpes vulpes – nora w wydzieleniu Łąką Północ (jednostki 17, 18, 19).



Sarna Capreolus capreolus – obserwacje w jednostkach 3, 5, 6, 14, 31, 32,.

2.8.

UŜytkowanie terenu

UŜytkowanie terenu wykonano na podstawie wizji terenowej, topograficznej bazy danych
oraz zdjęć satelitarnych. Strukturę funkcjonalno – przestrzenną oraz główne elementy
zagospodarowania przedstawiono na Mapie uŜytkowania i zagospodarowania. Na
obszarze opracowania dominują pod względem powierzchniowym tereny otwarte pokryte
trwałą roślinnością oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mniejszy jest
udział terenów zieleni (w tym głównie rodzinnych ogrodów działkowych) i zalesień.
Stosunkowo niewielką powierzchnię zajmują tereny produkcyjno-magazynowe, tereny

76

