








2. Szata roślinna parku

 Biotopy parku, z uwagi na ukształtowanie terenu, są dość 
jednorodne, pomimo dużego spadku wysoczyzny w pradolinę Wisły 
oraz występowaniu zbiorników wodnych. Teren jest intensywnie 
pielęgnowany i wydeptywany, co nie sprzyja różnicowaniu się 
roślinności. Nade wszystko istnieją płaty intensywnie koszone, którą są 
ubogie w gatunki.

2.1. Ekstensywne trawniki z kupkówką pospolitą (Dactylis glomerata)

 Trawniki w miejscach trudniej dostępnych, koszone nieco 
rzadziej, są wyraźnie bogatsze niż monotonne, intensywnie użytkowane 
trawniki. Występują tam: 
ź kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), 
ź życica trwała (Lolium perenne), 
ź mniszek lekarski (Taraxacum ruderale), 
ź pyleniec pospolity (Berteroa incana), 
ź chaber łąkowy (Centaurea jacea), 
ź marchew zwyczajna (Daucus carota), 
ź lucerna sierpowata (Medicago falcata).

 Jest to mieszanina gatunków typowych dla trawników, w tym nielicznie 
notuje się gatunki typowych łąk z dużą domieszką gatunków 
ruderalnych, m.in. są to: 
ź komosa wzniesiona (Chenopodium strictum), 
ź cykoria podróżnik (Cichorium intybus), 
ź ostrożeń polny (Cirsium arvense), 
ź pępawa dwuletnia (Crepis biennis), 
ź gwiazdnica pośrednia (Stellaria media). 
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2.4. Roślinność wodna i przywodna stawów i cieków

 W rejonie dwóch stawów występuje uboga roślinność wodna 
oraz przywodna. Zbiornik górny jest pozostałością po XIX-wiecznej 
gliniance. Staw dolny to pozostałość po jednym z kilku rozlewisk. Od lat 
50. XX w. oba akweny mają charakter rekreacyjny. W największym 
stopniu ubóstwo szaty roślinnej zdeterminowało ubite gliniaste 
podłoże wokół lustra wody oraz wprowadzenie znacznej ilości płyt 
betonowych wokół, przez co roślinność miała trudność z rozwojem. 
Dużą rolę odegrało też uformowanie stromego brzegu, typowego dla 
glinianki, w stawie górnym i wyłożenie płytami stawu dolnego.
 W stawach znajduje się kilka gatunków tworzących szuwary: 
ź pałka szerokolistna (Typha la�folia), 
ź sitowiec nadmorski (Bolboschoenus mari�mus), 
ź uczep amerykański (Bidens frondosa), 
ź karbieniec pospolity (Lycopus europaeus). 

W wodzie znajduje się uboga roślinność pływająca, głównie:
ź rzęsa drobna (Lemna monor),
ź rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum).

POROSTY PARKU MORSKIE OKO

ALEKSANDRA CYGAŃSKA

 Park Morskie Oko położony jest w południowej części 
Warszawy, pomiędzy mocno obciążonymi ruchem samochodowym 
ulicami Puławską i Spacerową. Położenie w samym sercu stolicy, w po-
bliżu tras, łączących większe dzielnice miasta sprawia, że warunki 
środowiskowe w znacznym stopniu ograniczają możliwości rozwoju 
wielu gatunków porostów. Wyniki przeprowadzonej w 2019 r. wizji 
terenowej wykazały ubogi skład gatunkowy porostów tego terenu, co 
może odzwierciedlać warunki charakterystyczne dla ścisłego centrum 
większych miast.

 W parku stwierdzono 21 gatunków porostów występujących na 
korze klona jesionolistnego Acer negundo i klona jawora Acer 
pseudoplatanus, brzozy brodawkowatej Betula pendula, modrzewia 
europejskiego Larix decidua, topoli białej Populus alba, lipy 
drobnolistnej Tilia cordata, kasztanowca pospolitego Aesculus 
hippocastanum, wierzby Salix sp., jabłoni Malus sp., jarząbu 
zwyczajnego Sorbus aucuparia, bzu czarnego Sambucus nigra. Nie 
stwierdzono porostów na korze platana klonolistnego Platan acerifolia, 
oraz na martwym drewnie. Porosty zasiedlały również podłoże 
betonowe (ławki, płyty chodnikowe, kosze na śmieci czy też 
wzmocnienia brzegów parkowych stawów). Nie stwierdzono porostów 
naziemnych.

 Większość stwierdzonych gatunków (65%) stanowiły porosty 
skorupiaste. Pozostałe gatunki należały do porostów listkowatych. 
Najwięcej gatunków stwierdzono na korze topoli (11 gatunków) oraz 
lipy (7 gatunków).

 Największe zróżnicowanie gatunkowe, jak również najwięcej 
plech porostów stwierdzono w centralnej części parku, na terenie 
porośniętym przez dojrzałe okazy topoli.
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Wszystkie zebrane osobniki zostały wypuszczone do środowiska 
przyrodniczego. Niektóre osobniki fotografowano w celach 
dokumentacyjnych.

Lista gatunków ważek, odnotowanych na terenie parku Morskie Oko 
w Warszawie, podczas inwentaryzacji bioblitz:

ź tężnica wytworna (Ischnura elegant),
ź oczobarwnica mniejsza (Erythromma viridulum),
ź łątka dzieweczka (Coenagrion puella),
ź lecicha pospolita (Orthetrum cancellatum),
ź husarz władca (Anax imperator),
ź żagnica wielka (Aeshna grandis),
ź szablak krwisty (Sympetrum sanguineum).

W celu zwiększenia różnorodności gatunkowej ważek na badanym 
terenie należałoby zrezygnować z silnego zarybiania zbiorników 
wodnych, ze względu na to, że larwy ważek są często zjadane przez 
młode  r yby,  zaprzestać  n i szczen ia  roś l innośc i  wodnej 
(zaobserwowanego podczas badań), co może negatywnie wpływać na 
rozwój ważek, rozważyć utworzenia strefy z hydrofitami takimi jak 
rzęsa drobna Lemna minor oraz grzybień biały Nymphaea alba, aby 
urozmaicić środowisko wodne, co byłoby korzystne zarówno pod 
kątem występowania ważek, jak i walorów estetycznych parku.

BEZKRĘGOWCE WODNE PARKU MORSKIE OKO

PAWEŁ KOPERSKI

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

 Zidentyfikowana fauna była bardzo uboga zarówno ilościowo, 
jak i pod względem liczby taksonów. Nie stwierdzono wielu 
pospolitych z reguły grup zwierząt słodkowodnych m.in. larw Diptera 
oraz ślimaków, należących do grupy Pulmonata. Przyczyną główną 
ubóstwa fauny owadów jest przede wszystkim niewłaściwy termin 
inwentaryzacji – w tym okresie roku większość owadów wodnych żyje 
poza zbiornikami wodnymi. Drugą przyczyną, dotyczącą innych grup 
fauny była prawdopodobnie niezwykle ciepła i bezdeszczowa wczesna 
wiosna, skutkująca obniżeniem się poziomu wody w zbiorniku, która 
zakłóciła rozmnażanie się wielu grup litoralnych bezkręgowców. 
Trzecia przyczyna dotyczy postępującego stopnia degradacji 
zbiorników wodnych w parku Morskie Oko – ulegają one silnemu 
wypłycaniu i bardzo przyśpieszonej eutrofizacji, której oznaką są 
deficyty tlenu i (zwłaszcza większego z nich) zarastanie całej objętości 
wody przez roślinność zanurzoną. Czwartą, istotną przyczyną ubóstwa 
fauny może być bardzo wysoka liczebność i biomasa ryb 
bentosożernych w zbiorniku, będąca efektem intensywnych, 
nielegalnych zarybień.
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