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RAPORT KWARTALNY REALIZACJI ZADANIA  
Inwentaryzacja i określenie możliwości rekultywacji wybranych nieużytków warszawskich na potrzeby 
ich wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej 
IV kwartał 2017 
 
 
W IV kwartale 2017 roku harmonogram rzeczowo-finansowy obejmował wykonanie następujących 
zadań (numeracja w nawiasach  zgodnie z numeracją w harmonogramie): 
I.(1.1) Mapowanie obszarów i przygotowanie materiałów wyjściowych oraz narzędzi do właściwych 
badań - badania przyrodnicze 
II. (1.2) Mapowanie obszarów i przygotowanie materiałów wyjściowych oraz narzędzi do właściwych 
badań - badania przyrodnicze 
III. (2.12) Inwentaryzacja charakterystyk klimatycznych (rozkład temperatury powierzchni terenu z 
platformy UAV – pomiar i analiza danych; 3 x w roku) – w roku 2017 przewidziane były zakupy sprzętu 
do badań, niemożliwe do zrealizowania ze względu na późny, niezależny od stron termin podpisania 
umowy, zakupy zostaną zrealizowane w styczniu 2018. 
IV. (2.13) Modelowanie parametrów oceny kondycji roślin (wskaźnik LAI-2000, wskaźnik chlorofilu  – 
pomiary bezpośrednie; 3 x w roku; analiza zdjęć satelitarnych i UAV pod kątem oceny zmienności 
wskaźników kondycji roślinności (NDVI i inne wskaźniki teledetekcyjne), modelowanie GIS) – w roku 
2017 przewidziane były zakupy sprzętu do badań, niemożliwe do zrealizowania ze względu na późny, 
niezależny od stron termin podpisania umowy, zakupy zostaną zrealizowane w styczniu 2018. 
V. (2.18) Ocena wpływu na dobrostan emocjonalny z wykorzystaniem przenośnych urządzeń Muse - 
przenośnych urządzeń do pomiaru EEG z biofeedbackiem – w roku 2017 przewidziane były zakupy 
sprzętu do badań, niemożliwe do zrealizowania ze względu na późny, niezależny od stron termin 
podpisania umowy, zakupy zostaną zrealizowane w styczniu 2018. 
 
 
Poniżej zamieszczamy wyniki prac związanych z wykonaniem zadania I i II. (1.1 i 1.2) 
MAPOWANIE OBSZARÓW I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW WYJŚCIOWYCH ORAZ NARZĘDZI DO 
WŁAŚCIWYCH BADAŃ - BADANIA PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE 
 
WYKONAWCY: dr hab. inż. arch. kraj. Piotr Sikorski, dr hab. inż. arch. kraj. Beata J. Gawryszewska, mgr 
inż. arch. kraj. Piotr Arciński, mgr Maciej Łepkowski, mgr inż. arch. kraj. Martyna Cziszewska, mgr inż. 
Ryszard Nejman, mgr inż. arch. kraj. Anna Wilczyńska. 
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1. Definicja pojęcia nieużytki miejskie (urban wasteland) 
Nieużytki stanowią nieodłączną częścią miast. Powstają w wyniku nierównomiernego przekształcania się 
tkanki miejskiej wynikającego ze zmian politycznych, społecznych i gospodarczych taki jak konflikty 
zbrojne, upadek przemysłu, wchłanianie terenów rolniczych, zmiany związane z infrastrukturę np. 
kolejową lub lotniczą, utrzymywanie rezerw na przyszłe inwestycje publiczne (np. drogi) itd.  
W perspektywie czysto utylitarnej jak i w obiegowej opinii nieużytki postrzegane są  jako tereny  puste i 
bezproduktywne. Najnowsze interdyscyplinarne badania prowadzone w ramach ekologii miast, 
socjourbanistyki i architektury krajobrazu pozwalają odkryć inne wartości nieużytków niż przyszłe tereny 
inwestycyjne (Gandy 2013).  
Wartości nieużytków doceniają lokalne społeczności, gdyż stanowią łatwo dostępne tereny zieleni 
położone blisko miejsc zamieszkania, pozbawione opresji nakazów i zakazów, które można użytkować w 
nieformalny sposób. Mieszkańcy traktują je jako lokalne obszary „dzikiej natury”. Nieużytki pełnią rolę 
„miejsc trzecich” – miejsc codziennego wypoczynku na zewnątrz, trzeciej w kolejności po domu i miejscu 
pracy przestrzeni, gdzie przebywają najczęściej (Łepkowski, Nejman, Wilczyńska 2016). Badacze 
dowodzą, że pełnią one szereg funkcji publicznych i przyrodniczych opisywanych jako świadczenia 
ekosystemowe (Gawryszewska, Wilczyńska, Łepkowski 2016). To wszystko powoduje, że stereotypowe 
postrzeganie nieużytków jako „porośniętego chwastami marnotrawstwa przestrzeni”, w którym w 
dodatku “może się czaić niebezpieczeństwo”, zmienia się, ustępując miejsca nowej estetyce, 
towarzyszącej współczesnym realizacjom zieleni miejskiej (Gawryszewska, Łepkowski 2016). 
 

2. Interdyscyplinarny charakter nieużytków.  
2.1 Tereny towarzyszące, zapasowe (zgodnie z tzw. Structural (management)) 

Tak pojmowane nieużytki to tereny techniczne, czasowo puste, przeznaczone pod zabudowę, nie 
pełniące aktualnej żadnych funkcji komercyjnych, stąd geneza słowa – nieużytek – powierzchnia może 
ważna z punktu widzenia funkcjonowania infrastruktury miejskich, ale rozwój roślinności jest tam 
pezproduktywny – (ang. street verges, lots, gap, railway, brownfield, waterside, structural (walls, fences, 
roofs, buildings), microsite (vegetation in cracks or holes), power line). 
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Przykładowe różne rodzaje nieużytków (Rupprecht, Byrne 2014) 
(a) Skrajnia ulic, ze swobodną wegetacją roślin zielnych (Brisbane, Australia); (b) parcela wcześniej przeznaczona pod zabudowę mieszkalną, z 
ograniczoną dostępnością (Tōkyō, Japan), (c) pusta przestrzeń pomiędzy trzema budynkami ze spontaniczną wegetacją roślin zielnych, 
użytkowana przez ptaki (Sapporo, Japan); (d) linia kolejowa, trawy jednoroczne pomiędzy torami a ulicą; (e) teren poprzemysłowy ze 
spontaniczną wegetacją wokół opuszczonej fabryki (Brisbane); (f) teren nadwodny – spontaniczna wegetacja na brzegach uregulowanej rzeki 
(Nagoya, Japan); (g) spontaniczna wegetacja na porowatej, wertykalnej powierzchni ściany oporowej (Tōkyō); (h) mikromiejsce – trawa 
rosnąca w pęknięciu nawierzchni (Nagoya); (i) wegetacja pod linią wysokiego napięcia (Brisbane). 
 

2.2.  Nieformalne tereny rekreacyjne, nieformalne tereny zieleni (recreational, informal 
greenspace) 

Najnowsze badania socjologiczne wskazują, że w świadomości użytkowników tereny nieużytków 
spełniają równie istotną rolę co parki miejskie. Mieszkańcy  doceniają je gdy stanowią łatwo dostępne 
tereny zieleni położone blisko miejsc zamieszkania. Niejednokrotnie w  świadomości mieszkańców 
stanowią lokalny obszary „dzikiej natury” a brak nakazów i zakazów pozwala użytkować przestrzeń w 
sposób mniej formalny (Rupprecht, Byrne 2014). 
 

2.3. Marginesy ekologiczne, marginalia (ecology) 
Nieużytki (wastelands) są też opisywane jako źródło miejskiej bioróżnorodności (Richter i in. 2012). 
Nieużytki pozostawione na kilkanaście i więcej lat staja się miejscem występowania gatunków 
kosmopolitycznych, ale czasem rzadkich w krajobrazie zurbanizowanym miasta. 

 

3. Ogólna metodyka wykonywania inwentaryzacji 
Inwentaryzacja roślinności została sporządzona we wrześniu-październiku 2017 roku. Zlustrowany został 
cały obszar badań oraz zweryfikowano wszystkie napotkane gatunki roślin naczyniowych (Mirek, Piękoś-
Mirkowa 2002), a w miejscach trudniej dostępnych i zalanych wodą – poruszano się wpław metodą 
transektów równoległych przecinając wszystkie typowe fizjonomicznie płaty.  
Podstawową miarą naturalności nieużytków jest wymiana gatunków właściwych dla danego siedliska na 
obce. Liczba tych gatunków wzrasta wraz ze stopniem antropopresji. Miarą oceny udziału gatunków 
synantropijnych, zarówno obcych (antropofitów) jak i rodzimych synantropijnych (apofitów) jest 
wskaźnik synantropizacji (IAn).  
Inwentaryzacja roślinności została sporządzona w skali 1: 500 wykonano w terenie metodą transektów 
równoległych rejestrując i zaznaczając charakterystyczne stanowiska za pomocą odbiornika GPS i 
delimitowano ich zasięg na podstawie ortofotomap z 2016 r. W miejscach najbardziej 
reprezentatywnych wykonano uproszczone spisy florystyczne. Granicę opracowania mapy stanowi linia 
działek przeznaczonych do badań. Rozmieszczenie przestrzenne roślinności było w wielu miejscach 
przejściowe i z tego powodu niektóre jednostki skompleksowano. 
 
Badania sfery społecznej zostały przeprowadzone w tym samym okresie i obejmowały określenie 
kontekstu urbanistycznego (odległość od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, opisana izochroną 
pieszego dojścia); stan prawny (status działek w dokumentach planistycznych – studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); 
etapy i stan zagospodarowania, formy użytkowania  oraz dominujące jednostki krajobrazowe. 
W zamieszczonym poniżej opisie obszarów został scharakteryzowany sposób użytkowania terenu, 
pozostałe dane znajdują się w załączonej tabeli.   
 
Wyjaśnienia dotyczące użytych w tabeli skrótów i sformułowań: 
Kontekst urbanistyczny: 
1. Bliskie sąsiedztwo - oznacza to, że zabudowa mieszkaniowe znajdują się w izochronie 5 minut 
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piechotą  
2. Dalsze sąsiedztwo - oznacza to, że zabudowa mieszkaniowa znajduje się w izochronie ponad 5 minut 
piechotą  
 
Stan prawny:  
SUiKZ, MPZP – ZP – oznaczenie jako zieleń w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
 
Plany i etapy zagospodarowania: 
1. Niezagospodarowane - charakteryzuje teren gdzie brak zorganizowanych ingerencji kształtujących i 
pielęgnujących przestrzeń, 
2. Częściowo zagospodarowane - charakteryzuje teren gdzie kształtowanie i pielęgnacja dotyczy tylko 
niektórych aspektów utrzymywania przestrzeni, np. koszenie trawnika, utwardzenia ścieżki, ustawienia 
koszy i wywozu śmieci.  
3. Zagospodarowane - charakteryzuje klasyczny zagospodarowany teren zieleni miejskiej (kwalifikacja 
do odrzucenia) 
3. Projektowany - charakteryzuje teren gdzie istnieje projekt lub został ogłoszony konkurs na 
zagospodarowania terenu 
4. Zabudowywany - charakteryzuje teren gdzie (pomimo zapisów w SUiKZP) powstaje zabudowa 
(kwalifikacja do odrzucenia) 
 
Formy użytkowania: 
1. Spacerowa - charakteryzuje teren gdzie występują ścieżki i przedepty oraz ślady po psach   
2. Rekreacyjna - charakteryzuje teren gdzie występują ślady wędkowania, uprawiania sportu, zabawy 
(np. budowania szałasów, baz, schronów etc.)   
3. Rozrywkowa - charakteryzuje teren gdzie występują ślady spotkań towarzyskich takie jak ogniska, 
siedziska, altany,   
4 Schronienie - charakteryzuje teren gdzie występują ślady przybywania osób bezdomnych od miejsc 
gromadzenia zasobów do prowizorycznych miejsc zamieszkiwania 
5 Brak - charakteryzuje teren gdzie nie występują wyżej opisane formy użytkowania  
 
Dominujące jednostki krajobrazowe  
1. Murawa koszona  - charakteryzuje teren, który jest regularnie koszony 
2. Zarośla niskie - charakteryzuje teren gdzie roślinność sięga do wysokości kolan  
3. Zarośla wysokie - charakteryzuje teren gdzie roślinność sięga do 1,5 m  
3. Drzewostan niski - charakteryzuje teren gdzie drzewa i krzewy sięgają do wysokości 5 m 
4. Drzewostan wysoki - charakteryzuje teren gdzie drzewa sięgają powyżej 5 m 
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Dla każdego obszaru sporządzono wektorową mapę roślinności w systemie GIS jak powyższy przykład. 
Na ostatecznej mapie umieszczono skróty nazw jak poniżej.  
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Wyróżnione grupy zbiorowisk 

  zadrzewienia o charakterze naturalnym    zbiorowiska trawiaste 

  zadrzewienia synantropijne                          zbiorowiska synantropijne 

 zadrzewienia synantropijne inwazyjne       szuwary 

  zarośla 
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4. Opis jednostek zidentyfikowanych na badanym obszarze (numeracja 
zgodna z załączoną tabelą) 
 
4.1 OBSZARY WYTYPOWANE DO BADAŃ 
 
1 KANAŁ ŻERAŃSKI 
 
Teren wzdłuż Kanału Żerańskiego, ciągnie się około 800 metrów od ulicy Modlińskiej do nowo 
wybudowanego ekskluzywnego osiedla mieszkaniowego dochodzącego prawie do samego brzegu wody. 
Od północnej strony nowe, wielopiętrowe budynki mieszkaniowe, pomiędzy budynkami a badanym 
terenem znajduje się boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw a także sporo nowych nasadzeń drzew. Teren 
poprzecinany wieloma przedeptami z czego ścieżka biegnący wzdłuż kanału oraz kilka odchodzących w 
kierunku osiedla stanowi kręgosłup komunikacji obszaru, z których największa ma status ulicy i w 
pewnym momencie zamienia się w utwardzoną ulicę Anastazego Kowalczyka. Teren częściowo 
zagospodarowany - znajdują się tu dwie profesjonalne altany piknikowe (stara i nowa) oraz kosze na 
śmiecie. Kilka punktów zwałki w postaci dużych elementów ze zbrojonego betonu poprzerastanych 
roślinnością. Liczne ślady ognisk, szczególnie w pobliżu altan. Nad samą woda kilka zaimprowizowanych 
stanowisk dla wędkarzy.  
Ścieżka wzdłuż kanału kontynuuje swój bieg dalej w obydwu kierunkach, dzięki czemu jest dość 
popularna trasę rowerową i biegową. Wzdłuż niej planowany jest rurociąg co może przyczynić się do 
radykalnej zmiany charakteru miejsca. Dokładne plany przebiegu rurociągu nie są znane. 
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Mapa roślinności 
 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 
Zespół życicy i grzebienicy pospolitej, wariant ubogi z udziałem gatunków muraw napiaskowych. Grunt 
piaszczysty pochodzenia antropogenicznego z udziałem materiału ilastego, siedlisko dąbrowy świetlistej. 
Duża intensywność użytkowania. 
 
2. Zbiorowisko Populus xcanescens i P. maximowiczi z Sambucus nigra. 
Zagajnik topolowy - gatunku wprowadzonego sztucznie t. Maximowicza i spontanicznie topoli szarej z 
masowym Samubucus nigra w podszyciu. Siedlisko grądowe - Tilio Carpinetum, silnie przenawożone 
związkami organicznymi. Dużo zawartość azotu powoduje występowanie bzu czarnego oraz glisnika 
jaskólcze ziele. Na skutek ekspansji topól oraz bzu uniemożliwia rozwój innych gatunków runa. 
Zadrzewienie jest ważną częścią korytarza ekologicznego dla ssaków - bobry, sarny, dziki oraz ptaków - 
dzięcioły, sójka, sikory m.in. czarnogłówka. 
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3. Zbiorowisko Calamagrostietum epigeji  
Zespół trzcinnika piaskowego. Przy ścieżce zbiorowisko z kostrzewą czerwoną. Zarastająca siewkami 
topól i gatunkami obcymi np. klonami jesionolistnymi, robiniami. 
 

 
 
4. Zbiorowisko Festuca rubra z zaroślami Berberidion na skarpie.  
Skład gatunkowy dominujący: kostrzewa czerwona, turzyca orzęsiona. Zarośla: ligustr, częściowo 
poprzerywane drzewami.  
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5. Strefa szuwarów Phragmition 
Skład gatunkowy: mozga trzcinowata (zbiorowiskotwórcza), trzcina pospolita, manna olbrzymia, pałka 
szerokolistna , za szuwarami zwarty pas salwinii pływającej (ochroną ścisła - gatunek wymierający w 
kraju) 
 
6. Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia cordata z ruderanym runem Glechometalia.  
Zagajnik dębu, lipy z pojedynczymi gatunkami obcymi np. topolami maximowicza, klonem jesionlistym. 
Umiarkowana ilość azotu. Siedlisko grądowe - Tilio Carpinetum. Zadrzewienie jest ważną częścią 
korytarza ekologicznego dla ssaków - bobry, sarny, dziki oraz ptaków - dzięcioły, sójka, sikory m.in. 
czarnogłówka. 
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7. Zbiorowisko Populus alba-Calamagrostis epigejos 
Topole białe z runem trzcinnika piaskowego. W drzewostanie obficie Robinia pseudoacacia. 
 
8. Murawa napiaskowa Koelerio-Corynephoretea  
Umiarkowanie bogata murawa napiaskowa z kostrzewą owczą, haberem nadreńskim, bylicą polną, 
pięciornikiem srebrzystym, pyleńcem, macierzanką piaskową, rdestem ptasim. Miejsca intensywnie 
użytkowane. 
 
9. Zbiorowisko Calamagrostietum epigeji z dużą ilością gatunków obcych drzewiastych  
Skład gatunkowy: jesion pensylwański, robinia pseudoakacjowa, klon srebrzysty, klon balsamiczny, 
sosna, głóg, ligustr, trzcinnik piaskowy. 
 

 
2 LASEK BEMOWSKI 
 
Teren otoczony z trzech stron ogrodami działkowymi, z czwartej większym zadrzewionym obszarem. 
Dojście od ul. Obrońców Tobruku oraz Osmańczyka, gruntową drogą oraz ścieżką między ogrodami 
działkowymi od ulicy Generała Maczka. Teren częściowo zagospodarowany, znajdują się tu kilka modeli 
ławek (niektóre bardzo zniszczone), śmietniki oraz różne tabliczki informacyjne  - między innymi 
informujące, że teren jest monitorowany, oraz że jest to obszar leśny zagrożony pożarem. Mimo to 
znaleźć można liczne ślady po ogniskach oraz śmieci po biesiadowaniu. Nieutwardzona ścieżka tworzy 
okręg wewnątrz terenu, wokół niej od czasu do czasu ustawione są ławki kosze, paleniska. Najbliższy 
budynek mieszkaniowy znajdują się przy ul. Obrońców Tobruku (około 300 m) natomiast duże osiedle 
mieszkaniowe znajduje się w odległości ponad 500 metrów, przy ulicy Osmańczyka. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienie Quercus robur i Betula pendula 
Zadrzewienie starsze złożone z Quercus robur i Betula pendula. W domieszce wiele gatunków 
towarzyszących. Runo wykazuje dużą zmienność w składzie gatunkowym, od typowo leśnych - 
Deschampsia flexuosa, po ruderalne - Solidago gigantea, Reynoutria japonica. W runie okrajkowym ze 
związku Aegopodion występuje do tego dużo siewek Quercus rubra.  
 

 
 
2. Zadrzewienie z Betula pendula i Populus tremula 
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Zadrzewienie młode złożone z Betula pendula, Quercus robur, Acer platanoides, Populus tremula. W 
runie Solidago gigantea i Calamagrostis epigeios tworzące większe facje w lukach okapu drzew. 
 
 

 
 
3. Luki ziołorośli z Solidago gigantea 
Luki ziołorośli z Solidago gigantea, Dactylis glomerata, Calamgrostis epigejos, Symphoricarpus albus. 
Polany zarastają pojedynczymi Populus xcanescens, Salix fragilis, Robinia pseudoacacia.  
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3 GLINIANKA SZNAJDRA 

 
Teren położony przy ulicy Połczyńskiej, od zachodu graniczy z zabudową domów jednorodzinnych przy 
ulicy Rotundy, od południa płynnie przechodzi w nieużytek a następnie torowiska, od zachodu graniczy 
z zabudowaniami magazynowymi. W znacznej części teren jest zagospodarowany, część zachodnia, gdzie 
znajduje się zbiornik wodny jest regularnie koszona, wyposażona w ławki, śmietniki, utwardzone ścieżki, 
tablice informacyjne etc. Od strony wschodniej znajduje się niezagospodarowany fragment terenu, 
stanowiący około 25 % całości obszaru. Tu brak śladów gospodarowania i korzystania z przestrzeni z 
wyjątkiem legowiska osoby bezdomnej ukrytego w zaroślach. Ścieżki praktycznie niezauważalne. Te dwa 
fragmenty całego obszaru bardzo mocno z sobą kontrastują. Nieużytek znajdujący się od strony torowisk 
stanowi płynne przedłużenie terenu łącząc go z rozległymi obszarami dzikiej zieleni ciągnącej się wzdłuż 
magistrali kolejowej. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 
Ubogie murawy trawnikowe z wieloma towarzyszącymi gatunkami, ale kanwę darni tworzą trawy – 
Lolium perenne, Poa pratensis. 
 

  
 
2. Zbiorowisko z Dactylis glomerata 
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Mozaika zbiorowisk ruderalnych, wczesnych faz sukcesji, na zarzuconych parę lat temu murawach. 
Największe połacie zajmują trawiaste zbiorowiska zdominowane przez Dactylis glomerata. Na obszarach 
położonych dalej od zbiornika w trawy wniknęła nawłoć Solidago gigantea. Gdzieniegdzie w nawłociach 
pojawiają się siewki Acer negundo i Reunoutia japonica.  
 

 
 
3. Zarośla Prunus cerasifera i Populus xcanescens 
Na powierzchniach zajętych przez Solidago gigantea i Elymus repens pojawiają się płaty zarośla z Prunus 
cerasifera i Populus xcanescens.  
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4 PŁYWALNIA SKRA 
 

Teren dawnego kompleksu basenów, zlokalizowany w północnej części parku Pole Mokotowskiego, 
położony u zbiegu ulicy Rokitnickiej i Ondraszka. Teren otoczony siatką z licznymi dziurami, główne 
wejście od ulicy Ondraszka przez basenową bramkę, łatwo wejść można także  od strony Żwirki i Wigury, 
gdzie siatka została w całości zdemontowana. Bardzo dużo ruin, pozostałości po budynkach, basenach i 
infrastrukturze hydraulicznej pływalni. Teren bardzo zaśmiecony, wiele drobnych i wielkogabarytowych 
śmieci (karoseria samochodu, pralki, opony etc.). Dużo graffiti, zaimprowizowanych przestrzeni spotkań 
np. przy pomocy opon, desek starych dywanów etc. Liczne ślady biesiadowania. Bardzo dużo śladów 
osób bezdomnych zamieszkujących w piwnicach zrujnowanych zabudowań oraz w co najmniej dwóch 
„obozowiskach”, do których prowadzą wydeptane liczne ścieżki. Pozostałości po basenach wypełnione 
wodą oraz śmieciami, otoczone przez grabowe żywopłoty, wybujałe w dziwaczne szpalery drzew. Resztki 
budynków i infrastruktury poprzerastane gęstwiną młodych klonów jesionolistnych. Najbliższe budynki 
mieszkaniowe znajdują się po drugiej stronie ulicy Żwirki i Wigury około 1000 m. Od strony północnej 
kluby muzyczne organizujące duże imprezy muzyczne. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. zagajnik Salix caprea-Betula pendula 
Ubogie zbiorowisko podrostu Salix caprea i Betula pendula z dość dużym udziałem Acer negundo.  

 
 
2. Łąki ze związku Cynosurion 
Ubogie zbiorowiska trawiaste, złożone z Lolium perenne, Dactylis glomerata i gatunków ruderalnych. 
Pojedynczo na trawnikach rosną Populus nigra, Salix xsepulcralis, Acer platanoides.  
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3. Zarośla Acer platanoides-Acer negundo 
Ubogie florystycznie zarośla Acer platanoides i Acer negundo, zdominowane w runie przez Solidago 
gigantea i Dactylis glomerata. 
 

 
 
4. ziołorośla z klasy Artemisietea 
Ziołorośla z klasy Artemisietea w lukach drzewostanu zdominowane przez Solidago gigantea, Urtica 
dioica, siewki Ligustrum vulgare. Dość liczne podrosty drzew i krzewów inwazyjnych - Quercus rubra, 
Prunus serotina, Acer negundo, Robinia pseudoacacia. 
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5 KOPIEC PW 

 
Teren położony u podnóża Kopca Powstania Warszawskiego oraz częściowo na jego zboczu. Od wschodu 
teren zamyka osiedle mieszkaniowe położony przy ulicy Grupy AK Północ, od południa ulica Bluszczańska 
i zaraz za nią budowa tzw. Nowej Czerniakowskiej,  od zachodu bezpośrednio teren szkoły podstawowej 
oraz o osiedle wysokich bloków. Teren otacza kompleks hurtowni i magazynów do których wjazd 
zlokalizowany jest od ul. Bartyckiej. Znajduje się tu mały zespół ogródków działkowych, częściowo 
opuszczonych, częściowo zajętych przez osoby bezdomne, jeden ze spalonym domkiem / altaną i kilka 
bardzo porządnie utrzymanych. Od strony skrzyżowania ulicy Bluszczańskiej i ulicy Grupy AK Północ duży 
obszar bardzo gęstych zarośli właściwie bez śladów użytkowania. Jedyna ścieżka prowadzi w kierunku 
zbocza kopca, które pokryty jest gęsto siecią tras rowerowych zbudowanych własnoręcznie przez 
amatorów sportu rowerowego zwanego downhill, z ziemnymi skoczniami, wysokimi bandami na łukach 
zakrętów etc. Ponadto znajduje się tu sporo przedeptów i kilka miejsc biesiadnych, z kłodami w 
roli  ławek, paleniskami i śmieciami. Zieleń osiedlowa bloków przy ulicy Czerniakowskiej płynnie 
przechodzi w gęsto porośnięty obszar nieużytku, nie ma tu żadnych przeszkód - płotów, ogrodzeń, 
murków. Mieszkańcy korzystają z terenu zwłaszcza spacerując z psami. Bezpośrednio od ulicy 
Bluszczańskiej znajduje się nieogrodzony plac na którym składowane są stare płyty chodnikowe, piasek 
etc.  
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienia Acer negundo  
Młode zadrzewienie Acer negundo. W runie Urtica dioica, Geum urbanum, Reynoutria japonica. W 
lukach licznie Solidago gigantea. 
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2. Zbiorowisko Solidago gigantea 
Duże połacie nawłoci rozrośnięte na zarzuconej wiele lat łące wilgotnej Calthion.  

 
 
 
 
7 SIEKIERKI STAW 2 
Teren otaczający naturalny (?) zbiornik wodny (starorzecze), pokryty roślinności przywodną oraz 
pojedynczymi krzewami i drzewami. Zagospodarowanie parkowe brzegów zbiornika ze ścieżką 
rowerową i spacerową, nawierzchnią z kostki brukowej, fragmentami strzyżone murawy, fragmentami 
naturalne zarośla. Od strony Trasy Siekierkowskiej na terenie pozostałości nasadzeń ogrodowych w 
ogrodach działkowych. 
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Ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, elementy ścieżki historycznej Korzenie Siekierek, 
http://www.korzeniesiekierek.pl/glowna.html, Czerwona Ławka 
(http://puszka.waw.pl/wieeelka_lawka-projekt-pl-2470.html), siłownia na wolnym powietrzu. 
Pojedyncze zwałki śmieci. Słychać hałas od Trasy Siekierkowskiej 
Użytkownicy: rodziny z dziećmi, spacerujący z psami, ludzie młodzi i w średnim wieku 
Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej – od strony Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży ulica z 
zabudową jednorodzinną, po zachodniej stronie w granicy ogrody przy domach jednorodzinnych. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienia Prunus cerasifera-Acer pseudoplatanus 
Luźne zadrzewienia Prunus cerasifera, Acer pseudoplatanus, Malus domestica. W runie trawiaste 
zbiorowiska z Festuca rubra i znacznym udziałem Solidago gigantea. 
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2. Łąka ze związku Arrhenatherion 
Nieustabilizowana łąka ze związku Arrhenatherion z gatunkami typowymi dla łąk – Plantago lanceolata, 
Festuca pratensis, Trifolium pratense, Daucus carota, Festuca rubra, Achillea millefolium i gatunkami 
siedlisk zburzonych – Elymus repens, Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis.  
 
3. Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum 
Trawniki położone zajmują zbiorowiska Lolio-Plantaginetum przechodzące w szuwary Phragmition.  
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10 SADYBA PSI NIEUŻYTEK 

 
Pusty niezagospodarowany i niezadrzewiony teren z przecinającym go wzdłuż wschodniej części kanałem 
(rowem). Od wschodu sąsiaduje z ogródkami działkowymi, od zachodniej skarpa z zadrzewieniem i 
zaroślami, a za nią domy jednorodzinne. Wejście od ul. Augustówka bardzo zaśmiecone,  drugie wejście 
od ul. Goczełkowickiej uporządkowane, w tej części znajduje się psi park stworzony przez mieszkańców 
w ramach inicjatywy lokalnej.  Wzdłuż skarpy, przy zabudowie jednorodzinnej, biegnie ścieżka. Cały teren 
dość podmokły. Na północno-wschodnim krańcu znajduje się boisko. W zadrzewieniach od ulicy 
Augustówka, dużo śladów osób bezdomnych, między innymi pozostawionych śmieci. Teren 
wykorzystywany do wyprowadzania psów (w okolicy nie ma innego gdzie można psa puścić luzem).  
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 
Ubogie murawy trawnikowe z wieloma towarzyszącymi gatunkami, ale kanwę darni tworzą trawy – 
Lolium perenne, Poa pratensis, w miejscach ubitych pojawia się facja Ranunculus repens.  
2. łąka Dactylis glomerata-Elymus repens 
Nieustabilizowane zbiorowisko trawiaste o charakterze łąki zbudowane z Dactylis glomerata i Elymus 
repens. Znaczny udział to gatunki ruderalne – Urtica dioica, Prunus cerasifera, Prunus serotina, Acer 
negundo, Juglans regia tworzące lokalnie zarośla.  
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3. Zbiorowisko Solidago gigantea 
Duże łany Solidago gigantea na zarastającej łące wilgotnej Calthion silnie przekształconej. Lokalnie 
pojawiają się płaty zarośli Acer negundo, Prunus cerasifera. 
 
4. Zadrzewienia Acer negundo 
Na siedlisku Fraxino-Alnetum spontaniczne samosiewy przekształciły się w zadrzewienie. Runo silnie 
znitryfikowane zbudowane przez Urtica dioica, Rubus caesius, Geum urbanum.  
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12 KANAŁ SIELECKI 
 

Teren bezpośrednio położony wzdłuż Kanału Sieleckiego ciągnie się około 500 metrów wzdłuż ul. 
Sobieskiego, między ul. Beethovena a ul. Idzikowskiego. Najbliższe budynki mieszkaniowe znajdują się w 
odległości około 250 metrów. Teren zlokalizowany jest na większym nieużytku o charakrakterze łąki 
porośniętej od czasu do czasu krzewami i małymi drzewami. Powoli jednak obszar ten jest 
zabudowywany.  Natomiast badany teren jest bardzo gęsto porośnięty i w związku z tym trudno 
dostępny.  Wzdłuż samej wody biegnie ścieżka i pomimo koszenie przy samej wodzie (zapewne by 
powstrzymać zarastania zbiornika), jest bardzo mało używana i fragmentami zanika.  
Natomiast zarówno od strony wschodniej jak i zachodniej, znajdują się ścieżki prowadzące w głąb 
gęstwiny, prostopadle do kanału, używane głównie przez osoby bezdomne.  Wchodząc nimi w głąb 
zarośli można trafić na miejsca gromadzenia zasobów, legowiska oraz namiot i ziemiankę. 
Prawdopodobnie te dwa miejsca zamieszkałe są przez cały rok. Na terenie znajdują się resztki ogrodu 
działkowego oraz bardzo dużo śladów dzików. Od strony ulicy Idzikowskiego, fragment zarośli nad 
kanałem zostały wycięty, pozostawiono tylko duże drzewa tworząc krajobraz o bardziej parkowym 
charakterze. Zapewne ma to związek z budową nowej mieszkaniówki, która powoli zaczyna się pojawiać 
w bezpośrednim sąsiedztwie kanału.    
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienie Acer negundo 
Zadrzewienie Acer negundo z dużym udziałem Sambucus nigra w podroście. W runie nitrofilne runo z 
Geum urbanum, Urtica dioica, Sambucus nigra.  
 

 
 
 
 



 

31 | S t r o n a  

 

31 

2. Ziołorośla z klasy Artemisietea 
Przy cieku wąskie płaty Glycerietum maximae i zbiorowisko Agrostis stoloniefera. Na skraju ziołorośla 
Urtico-Calystegietum.  
 

 
 
 
 
13 DOLNA 
 
Teren obejmuje fragmenty zbocza skarpy wiślanej oraz staw u jej podnóża. Od północy i wschodu, w 
bezpośrednim sąsiedztwie, przy ulicy Dolnej, znajduje sią wielorodzinne budynki mieszkalne, od 
południa korty tenisowe, od zachodu, już na skarpie, tereny kościoła, dom kultury, przedszkole i szkoła 
oraz skwer im. Olgi i Andrzeja Małkowskich. Teren jest regularnie koszony i sprzątany. Na tym kończy 
się zagospodarowanie tej przestrzeni - nie ma ławek, koszy na śmiecie a ścieżki mają wyłącznie formę 
przedeptów.  Na zboczu skarpy, gęsto porośniętej drzewami, zbudowane są  trasy rowerowe do down 
hill’u, z licznymi skoczniami i łukami w ramach oddolnych inicjatyw rowerzystów. Reszta terenu pokryta 
jest regularnie koszonym trawnikiem z pojedynczymi drzewami i krzewami. Popularne miejsce 
wyprowadzania psów oraz dokarmiania ptactwa wodnego. Na południowym krańcu, gdzie teren zwęża 
się, wchodząc w formie klina między skarpę a ogrodzony nieużytek,  znajduje się miejsce spotkań i 
biesiad z paleniskiem i siedziskami z pni drzew. Teren łączy się z dalszymi obszarami zieleni 
zlokalizowanej wzdłuż skarpy wiślanej, zwłaszcza w kierunku południowym gdzie znajduje się tereny 
byłej Warszawianki, park Arkadia, Królikarnia oraz tereny ogródków działkowych.  
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Mapa roślinności 
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Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienie parkowe Tilia cordata-Acer platanoides, sztucznie wprowadzone z trawiastym runem. 
Miejscami dość cienistym, gdzie zanika roślinność tego typu, nieprzystosowana do takiego cienia.  
2. Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 
Ubogie murawy trawnikowe z wieloma towarzyszącymi gatunkami, ale kanwę darni tworzą trawy – 
Lolium perenne, Poa pratensis, w miejscach ubitych pojawia się facja Ranunculus repens i Agrostis 
stolonifera.  
 
 
 
14 GÓRKA KAZURKA 

 
Teren obejmuje obszar położony między ulicami Płaskowicką, Rolną, Perkalową, Żołny a od 
południowego zachodu Lasem Kabackim. Zabudowa mieszkaniowa położona jest bezpośrednio wzdłuż 
terenu od strony północnej i wschodniej, od południowej znajdują się pola uprawne oraz wspomniany 
las, którego granicą biegną tory kolejowe. Teren pokryty jest licznymi przedeptami, wzdłuż lasu 
przepuszczalna ubita droga piaskowa. W części położonej bliżej budynków mieszkalnych znajdują się 
kosze na śmiecie oraz siłownia plenerowa powstała w ramach budżetu partycypacyjnego. Teren 
częściowo koszony. Samo wzniesienie, Górka Kazurka, oraz jego podnóża od strony wschodniej pokryte 
są licznymi trasami downhill wykonanymi własnoręcznie przez fanów tego sportu. Obszar położony w 
kierunku zachodnim jest bardziej dziki, znajdują się tu paleniska i ślady biesiadowania, własnoręcznie 
wykonane miejsca spotkań (z opon traktorowych) oraz miejsca użytkowane przez osoby bezdomne. 
Istnieje projekt klasycznego parku dla tego terenu, którego realizacja została na razie wstrzymana. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienia Populus ×canescens z Solidago sp. w runie   
Luźne zadrzewienia Populetum albae silnie grądowiejące, zbiorowisko nieustabilizowane z 
drzewostanem o charakterze łęgowym: Populus tremula, Populus xcanescens, Cornus sanguinea; runo z 
roślinnością ruderalną: Solidago canadensis i S. gigantea (stopniowo wypierane przez Rubus fruticosa).  
 
2. murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 
Ubogie murawy trawnikowe z wieloma towarzyszącymi gatunkami, ale kanwę darni tworzą trawy – 
Lolium perenne, Poa pratensis, w miejscach ubitych pojawia się facja Ranunculus repens.  
 
3. Zbiorowiska Solidago gigantea 
Duże połacie nawłoci rozrośnięte na zarzuconej wiele lat przesuszonej łące wilgotne, obecnie 
Calamagrostietosum epigeji.  
 
4. Zbiorowiska Rubus caesii i Calamagrostietosu epigeji 
Duże płaty jeżyny na zboczach wzniesienia.  
 
 
 
15 FORT OKĘCIE 

 
Teren obejmuje graniczący z Fortem Okęcie od strony południowej, od wschodu graniczy z pomnikiem 
ofiar katastrofy samolotu Mikołaj Kopernik, i schroniskiem dla nieletnich przy ulicy Pawła Lipowczana, 
od północy i zachodu znajduje się zabudowa magazynowa i mieszkaniowa położona wzdłuż ulic 
Krakowiaków i Jakobinów. Na teren prowadzą dwa wejścia: od strony północnej ścieżka prowadzi 
przez  gęste zarośla drzew i krzewów, pełne śmieci i śladów osób bezdomnych, od czasu do czasu natrafić 
można na fragmenty fundamentów zabudowań oraz paleniska służące raczej wypalaniu miedzi z 
przewodów elektrycznych niż biesiadowaniu. Od strony południowej ścieżka biegnie fragmentem 
bardziej trawiastym z pojedynczymi drzewami wzdłuż fosy fortu. Znajdują się tu liczne zejścia nad samą 
taflę wody i stanowiska wędkarskie. Obydwie ścieżki łączą się na końcu terenu, przy ogrodzeniu 
ogródków działkowych. Teren całkowicie niezagospodarowany. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. zagajnik Prunus cerasifera 
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Zagajnik Prunus cerasifera i wielu gatunków przenikających z ogrodów działkowych – Syringa vulgaris, 
Juglans regia, Deutzia scaba i Robinia pseudoacacia. W runie Hedera helix, Fragaria vesca, Elymus repens. 
Gdzieniegdzie, od strony kanału pojawiają się luki zdominowane przez Elymus repens. 
 

 
 
2. Zarośla Corylus avellana 
Zarośla Corylus avellana, Acer negundo, Pyrus communis, Ligustrum vulagre, Crataegus monogyna. W 
runie Fragaria vesca, Ligustrum vulgare, Hedera helix, Solidago giogantea, Rubus agr. fruicosa.  
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16 KOZIA GÓRKA 
 

Teren otaczający naturalny (?) zbiornik wodny, pokryty roślinności wodną, przywodną oraz pojedynczymi 
krzewami drzewami. Od północy (mniej więcej na wysokości linii wysokiego napięcia gęste zarośla drzew 
i krzewów. Od zachodu teren graniczy z ogródkami działkowymi, od wschodu resztki muru 
granicznego(?), od południa w granicy z ul. Dudziarską.  
Dwa wejścia od ul. Dudziarskiej, wokół zbiornika ścieżka i odchodzące od niej liczne zejścia do lustra 
wody. Pomosty i wiata wędkarska, zrobione chyba przez użytkowników, z dostępnych materiałów. Liczne 
śmieci, w tym szklane butelki i metalowe puszki po alkoholu. Ślady po ogniskach. Na północno-
wschodnim krańcu zbiornika plaża z muralem i profesjonalnie (?) zbudowaną ławką oraz nawiezionym 
piaskiem. Na północnym zachodzie „altana” z chmielu, w środku śmieci po biesiadach. Koło plaży 
parterowe budynki techniczne (?) w ruinie.  
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zbiorowiska Soligado gigantea 
Łany ziołorośli ruderalnych Solidago gigantea z Calamagrostis epigejos z licznymi siewkami Acer negindo. 
2. zarośla Acer negundo 
Ruderalne zarośla z Acer negundo z udziałem Robinia pseudoacacia, Prunus cerasifera, w runie Rubus 
idaeus, Bromus inermis. 
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3. Zadrzewienia Populus tremula i Acer negundo 
Luźne zadrzewienia dorodniejszych okazów drzew. W runie kształtuje się murawa Festuca rubra, Carex 
hirta, Calamagrostis epigejos poprzerastany ziołoroślami ruderalnymi  Solidago gigantea.  
 

 
 
 
 
17 KANAŁ OLSZYNKA GROCHOWSKA 

 
Teren wzdłuż kanału przechodzącego wzdłuż ul. Olszynki Grochowskiej od ul. Makowskiej do 
Ostrobramskiej, w 2/3 pomiędzy zabudową osiedla domków jednorodzinnych, w 1/3 (od ul. 
Grochowskiej do Ostrobramskiej) wzdłuż parkingów centrum handlowego King Cross, norauto i hotelu 
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Ibis . Częściowo zagospodarowany o czym świadczy koszenie stoków koryta kanału. Teren zadbany, w 
zasadzie brak śmieci (tylko przy ul. Sztabowej, gdzie mieszkańcy postawili płot i „zaporę” z gałęzi.  
Dostrzegalne zauważyć różnice w zagospodarowaniu trzech części kanału: 
1. Od ul. Makowskiej do kładki na wys. ul. Sztabowej brak ścieżki i furtek z posesji przy domach 
jednorodzinnych, liczne drzewa i krzewy. Przy ul. Makowskiej polana na tyłach budynku garażowego 
2. Pomiędzy Sztabową, a Grochowską pojedyncze drzewa, ścieżka wydeptana wzdłuż kanału i furtki 
prowadzące z posesji od wschodniej strony kanału. W runie i na pniach drzew połacie bluszczu 
rozchodzącego się z ogrodów na posesjach. W kilku miejscach zejścia nad lustro wody. 
3. Od ul. Grochowskiej do Ostrobramskiej. Teren wykoszony, z licznymi drzewami pod którymi 
znajdują się śmieci – ślady biesiadowania. Kilka drzew przewróconych przez bobry, ścieżka nad brzegiem 
od strony wschodniej od przystanku przy ul. Grochowskiej do ul. Ostrobramskiej przy hotelu Ibis, 
początkowo szeroka i trwale wydeptana, od wys. budynku centrum handlowego zanikająca. Teren pełni 
funkcję tranzytową. 
Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej – 1 i 2- w granicy posesji, 3- od wsch. 150 m, od zach. 550 m. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienie Populus nigra i P. xcanescens 
Starsze zadrzewienie Populus nigra i P. xcanescens z pojedynczymi młodszymi okazami Robinia 
pseudoacacia i Acer platanoides. Runo okrajkowe, bogate w próchnicę, złożone z gatunków – Lamium 
maculatum, Taraxacum officinale, Anthriscus sylvestris, Glechoma hederaceae.  
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2. Zarośla Cornus sanguinea 
Zarośla Cornus sanguinea z domieszką Acer negundo tworząc fację w lukach drzewostanu. W runie 
głównie Agrostis stolonifera, z niedużym udziałem innych gatunków – Chelidonium majus i Glechoma 
hederacea.  
 

 
 
 
 
21 MŁOCINY 

 
Teren położony tuż przy stacji Metro Młociny, od północy graniczący z murem Huty Warszawa, od 
południa z torami tramwajowymi i ulicą Nocznickiego, od zachodu z ogródkami działkowymi. Najbliższe 
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budynki mieszkaniowe znajdują się w odległości około 200 metrów. Teren praktycznie w 
całości  porośnięty jest wysokim drzewostanem, przez jego zachodnią część przebiega rów melioracyjny. 
Od strony metra znajduje się dużo ścieżek, które prowadzą do polanek, położonych między malowniczo 
powykręcanymi pniami i konarami klonów jesionolistnych. Znajdują się tu dwie duże polanki i kilka 
mniejszych, które służą jako miejsca spotkań, biesiadowania i spożywania alkoholu. Ponoć jest to 
tradycyjne miejsce spotkań pracowników huty, którzy między pracą a domem spotykają się tu napić się 
i porozmawiać. Teren bardzo zaśmiecony. Do dalszej części nieużytku biegną nieliczne ścieżki, rzadko 
używane, fragmentami zanikające. Dużo śladów dzikich zwierząt, zwłaszcza dzików ale również lisów. W 
głębi terenu kilka miejsc użytkowanych przez bezdomnych – duże nagromadzenie śmieci. Od strony 
północno wschodniej wykarczowany został duży fragment drzewostanu, prawdopodobnie na planowany 
tu kompleks handlowo-usługowy. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Nieustabilizowane leśne zbiorowisko Acer platanoides-Quercus rubra 
Nieustabilizowane leśne zbiorowisko Acer platanoides-Quercus rubra na siedlisku grądów Tilio-
Carpinetum, z bardzo ubogim runem pod cienistym okapem drzew. Zadrzewienie było wprowadzane 
jako otulina ochronna Huty Warszawa i gatunki drzew to okazy wprowadzone w tym celu. Runo jest 
bardzo ubowie, cienisty okap nie dopuszcza wystarczającej ilości światła. Pojawiają się tylko gatunki 
ruderalne i pojedyncze okrajkowe.  
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2. Zapusty brzozowe – zbiorowisko Betula pendula-Agrostis capillaris 
W niewielkiej części z okapem drzew zaobserwowano słabo wykształcone runo złożone z gatunków 
ruderalnych i okrajkowych z klasy Artemisietea. Bardziej typowy i naturalny charakter przybierają 
zbiorowiska znajdujące się na terenach wilgotnych w pobliżu kanału i rowu odwadniającego od strony 
południowego krańca terenu – rząd Glechometalia. Niewielki teren leśny przy ogrodach działkowych 
charakteryzuje się dobrze rozwiniętym runem z rzędu Glechometalia, z przewagą Aegopodium 
podagraria. Na terenie użytkowanych ogrodów działkowych przeważają zbiorowiska kadłubowe ze 
związku Polygono-Chenopodion i Sisimbrion. Nie użytkowane powierzchnie ogrodów działkowych 
zasiedlają rośliny zbiorowisk łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea, natomiast część terenu jest 
zagospodarowana przez sztuczną zieleń urządzoną oraz fragmenty sadów. 
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22 ODOLANY 1 

 
Teren towarzyszący nieużytkowanej linii kolejowej, wzdłuż torów porośnięty murawą i pojedynczymi 
krzewami, w niewielkiej odległości zadrzewienia. Wejście od ulicy Mszczonowskiej i Armatniej. Od strony 
ulicy Armatniej na fragmencie terenu składowisko gruzu i materiałów pobudowlanych(?). Stacja 
kolejowa Czyste. Od strony Mszczonowskiej pojedyncze zabudowania domów jednorodzinnych, niektóre 
prawdopodobnie użytkowane przez bezdomnych oraz działki rekreacyjne, częściowo opuszczone. 
Wzdłuż torów kolejowych przedept, użytkowany przez pojedynczych użytkowników jako tranzyt oraz 
prze właścicieli psów, jako teren spacerowy. Pojedyncze śmieci (butelki, puszki, inne opakowania). W 
zaroślach zaśmiecenia i ślady po biesiadach alkoholowych z ogniskami. 

 

 
 
Mapa roślinności 
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Opis szczegółowy jednostek 
Zadrzewienie/zarośla Acer negundo są efektem spontanicznej sukcesji i porastają z mieszania się z 
Robinia pseudoacacia i Populus x canescens na większości terenu.  
 
 
 
23 ODOLANY 2 

 
Teren towarzyszący nieużytkowanej linii kolejowej, wzdłuż torów porośnięty murawą na większości 
terenu zadrzewienia. Od strony północno-zachodniej stacja kolejowa Odolany. Wejścia od strony stacji i 
od ulicy Gniewkowskiej (wzdłuż torów kolejowych). W części północnej posrodku ruiny zabudowań Fortu 
Odolany. Od strony południowej na wyniesieniu gęste zarośla ze śladami po biesiadach alkoholowych, 
prawdopodobnie również domostwa bezdomnych (trudny dostęp). 
Wzdłuż torów kolejowych przedept, użytkowany przez pojedynczych użytkowników jako tranzyt oraz 
prze właścicieli psów, jako teren spacerowy. Pojedyncze śmieci (butelki, puszki, inne opakowania).  
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. zadrzewienia Populus xcanescens 
Luźne zadrzewienia topoli szarej z bujnym podrostem krzewów Ligustrum vulgare, Malus sylvestris, 
Sambucus nigra, Rubus fruticosus, runo ubogie, silniej rozwinięte w lukach i wtedy zdominowane przez 
Elymus repens 
 

 
 
2 – zarośla Acer negundo 
Zarośla młodych drzew Mozaika zbiorowisk ruderalnych z udziałem Reynoutria japonica, Urtica diica, 
Rhus typhina, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Rubus fruticosa, w tym duże zagęszczenie drzew 
owocowych – Prunus cerasifera, P. avium, Malus domestica. 
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24 OBOK CMENTARZA WOLSKIEGO 

 
Teren położony pomiędzy torami kolejowymi a osiedlem mieszkaniowym zlokalizowanym wzdłuż ulicy 
Krzywonia. Od południa teren sięga do ulicy Synów Pułku, w kierunku północnym do ulicy  Człuchowskiej. 
Teren częściowo zagospodarowany, na części obszaru koszona jest trawa, od strony zachodniej, bliżej 
bloków, znajdują się siłownia plenerowa, kosze na śmiecie oraz nowe ozdobne nasadzenia. Wschodnia i 
północna część nieużytku jest bardziej “dzika”, znajdują się tu paleniska i miejsca biesiadowania, zaśmiecone 
obszary, miejsca zamieszkania osób bezdomnych. Na całym terenie ścieżki nie są utwardzone i mają formę 
przedeptów. Na terenie znajduje się kilka odgrodzonych kratą okręgów o średnicy około 10 metrów (ponoć 
pozostałość infrastruktury kanalizacyjnej), do których nie da się wejść, w związku z czym bujnie rozwija się 
w środku roślinność. 
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Mapa roślinności 
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Opis szczegółowy jednostek 
1. zadrzewienie Robinia pseudoacacia 
Drzewostan zdominowany robinią, ale dość licznie pojawiają się Acer saccharinum, A. negundo, Populus 
xcanescens. W runie dość zwartym i wyrównanym trawiastym z udziałem gatunków - Bellis perennis, 
Chelidonium majus, Poa angustifolia.  
 

 
 
2. murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 
Ubogie murawy trawnikowe z wieloma towarzyszącymi gatunkami, ale kanwę darni tworzą trawy – 
Lolium perenne, Poa pratensis, Agrostis alba.  
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3. zadrzewienie z Tilia cordata 
Zadrzewienia sztucznie wprowadzonych lip z domieszką pojedynczych drzew spontanicznych np. Acer 
saccharinum. Runo o małym pokryciu i bardzo ubogie w gatunki, głównie trawy, w tym głównie - Poa 
angustifolia. 

 
 
4. zadrzewienia Tilio cordata z bujnym podrostem z Sambucus nigra 
Zadrzewienie zbliżone do tych położonych bliżej osiedli, ale wyraźnie bujniejszy jest podrost Sambucus 
nigra, Acer negundo i Betula pendula. We względnie ustalizowanym runie gatunki okrajkowe i łąkowe - 
Geum urbanum, Myosotis sylvatica, Taraxacum officinale.  
 
5. zadrzewienie Populus xcanescens 
Zadrzewienia spontanicznie ukształtowały się na wzniesieniu. Skład gatunkowy zdominowany przez 
inwazyjne gatunki – Acer negundo, Robinia pseudoacacia i lekkonasienne Populus xcanescens, przy czym 
te ostatnie zwykle górują nad pozostałymi. W podszyciu licznie Sambucus nigra i Acer platanoides. Runo 
nie koszone, rozwija się spontaniczne runozłożone jest z gatunków okrajkowych i ruderalnych - Geum 
urbanum, Chelidonium majus, Taraxacum officinale. 
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25 POTOK 
 
Teren rozciąga się od Alei Wilanowskiej do ulicy Inspektowej, jako wąski pas będący fragment większego 
“nieużytku” powoli zabudowywanego. Od strony zachodniej znajduje się nowo wybudowane osiedle 
domów wielorodzinnych, porzucone pola uprawne oraz gęste zarośla. Od strony północnej teren 
dochodzi do ogrodów działkowych położonych wokół fortu przy Idzikowskiego, od wschodu graniczy z 
nowo powstałym osiedlem mieszkaniowym i gęstymi zaroślami przeznaczonymi pod zabudowę 
mieszkaniową. Na wysokości nowego osiedla znajduje się zbiornik wodny oraz fragment urządzonej 
zieleni wygrodzony i dostępny tylko dla mieszkańców osiedla w charakterze prywatnego parku. Pozostały 
teren poprzecinany jest przedeptami, śladami biesiadowania, palenia ognisk, zabaw dziecięcych, oraz 
zamieszkiwania osób bezdomnych (mikro-domek ukryty w krzakach).    
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Mapa roślinności 
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Opis szczegółowy jednostek 
1. zarośla Acer negundo-Solidago gigantea 
Duże łany ziołorośli Solidago gigantea, z Humulus lupulus, Urtica dioica na zarastających łąkach 
wilgotnych czego pozostałościami są Ranunculus repens, Chelidonium majus, Rubus caesius. Liczne 
podrosty Acer negundo i Betula pendula. 
  

 
 
 
 
26 WISŁA TARCHOMIN 
 
Teren położony bezpośrednio nad Wisłą na jej lewym brzegu, od południa ogranicza go most Marii 
Skłodowskiej Curie, od północy kończy się na wysokości ulicy Grzymalitów, od wschodu wał 
przeciwpowodziowy i bezpośrednio za nim położone osiedla mieszkaniowe. Na samym południu, przy 
tzw. moście północnym, zlokalizowana jest plaża miejska, od której,  wzdłuż samej rzeki ciągnie się 
ścieżka przez całą długość terenu. Ścieżka ma formę przedeptu, momentami jest słabo czytelna kiedy 
indziej mocno wydeptana. Odchodzą od niej liczne odgałęzienia prowadzące w stronę wału, po którego 
grzbiecie biegnie wybrukowana ścieżka rowerowo - spacerowa. Na samą wodą co jakiś czas znajdują się 
zaimprowizowane stanowiska wędkarskie oraz mini plaże, z miejscami ogniskowymi i pniami służącymi 
jako siedziska. Bardzo dużo śladów dzików i bobrów. Ogólnie teren sprawia wrażenie bardzo “dzikiego” 
i naturalnego. Mniej więcej w połowie terenu znajduje się piaskarnia, następnie przeprawa promowa 
oraz niewielkie jezioro. Od strony wału przeciwpowodziowego znajdują się kilka “oficjalnych” wejść na 
teren oraz tablice informujące o walorach przyrodniczych wiślańskich lasów łęgowych. Brak śladów osób 
bezdomnych. 
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Mapa roślinności 

    
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienia Salicetum albo-fragilis 
Zbiorowiska lasów łęgowych zajmują wąski ale długi obszar. Płat znajduje się na niemal całej długości 
lewego brzegi Wisły. W drzewostanie w łęgu wierzbowym płatu dominuje wierzba krucha Salix fragilis, 
rzadziej Salix alba, z domieszką topól, głównie białej Populus alba i szarej Populus ×canescens. Znaczny 
udział ma lokalnie klon jesionolistny osiągając stając się nierzadko gatunkiem dominującym. W runie 
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dominują gatunki nitrofilne, typowe dla późnych stadiów sukcesyjnych łęgu –pokrzywa zwyczajna Urtica 
dioica, czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea. Towarzyszą 
im zarośla jeżyny popielicy, zajmujące niekiedy duże obszary. Ilość martwego drewna jest niska (sporo 
jest tej o małym przekroju pni), struktura pionowa drzewostanu jest właściwa, z brakiem gatunków 
starych ponad 80 lat, ponadto znaczny udział w drzewostanie inwazyjnego klonu jesionolistnego 
powoduje, że stan zachowania płatu oceniono na U1 (niezadowalający). Podkreślić należy, że odnosząc 
stan tego łęgu do innych obszarów miejskich jest on bardzo dobry. 
 
 
 
27 WISŁA ŻERAŃ 

 
Teren położony bezpośrednio nad Wisłą na jej lewym brzegu, od południa ogranicza go most Grota 
Roweckiego, od północy kończy się na wysokości skrzyżowania ulicy Myśliborksiej z Laurową.  Od 
wschodu teren graniczy z elektrociepłownią Żerań, a za ujściem Kanału Żerańskiego z ogrodami 
działkowymi oraz nowo budowanymi osiedlami przy ulicy Myśliborksiej. Przez całą długość terenu 
biegnie asfaltowa trasa biegowo- rowerowa, będąca przedłużeniem praskiej ścieżki rozpoczynającej się 
przy moście Łazienkowskim. Na odcinku od mostu Grota Roweckiego do ujścia Kanału Żerańskiego teren 
mało użytkowany, ledwo zauważalne ścieżki biegnące w kierunku rzeki, wzdłuż samej rzeki ścieżka 
momentami zanikająca. Im bliżej nowej kładki nad Kanałem Żerańskim tym więcej śladów użytkowania. 
Po drugiej stronie kanału droga gruntowa prowadząca do samej wody, rozchodząca się w boczne 
przedepty nad samą wodą ślady wędkowania i palenia ognisk. Dalej teren bardzo mocno zarośnięty, 
trudno dostępny, dużo śladów dzików i bobrów.     

 
 
 
Mapa roślinności 
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Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis zantropogenizowane 
 
Płat znajduje się przy samym brzegu rzeki na dość stromym brzegu. Jest pozostałością zadrzewień na 
skraju elektrowni i innych obiektów przemysłowych. W drzewostanie dominują wierzby krucha Salix 
fragilis i rzadziej biała Salix alba oraz klon jesionolistny Acer negundo, który dobrze odnawia się w 
warstwie krzewów. W warstwie krzewów występują ponadto bez czarny Sambucus nigra. W runie 
zaznacza się wysokie pokrycie gatunkw nitrofilnych – bluszczyka kurdybanka Glechoma hederacea, 
pokrzywa Urtica dioica, świerząbek gajowy Chaerophyllum temulentum, czosnaczek pospolity Alliaria 
petiolata. Duża grupa gatunków to te z małym pokryciem, tu zaznaczają się te przechodzące ze stanowisk 
ruderalnych, ale też stała grupa gatunków typowych dla stabilnych lasów łęgowych –jaskier rozłogowy 
Ranunculus repens, trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa. Jak na łęg znajdujący się na obrzeżu 
ogrodów działkowych obecność gatunków obcego pochodzenia jest nieduży ilościowo i są to głównie 
gatunki – Sisimbrium loeseli, Chenopodium strictum, Solidago gigantea, Lamium album, Sonchus 
oleraceus. Ilość martwego drewna jest bardzo mała. Struktura pionowa drzewostanu jest uproszczona, 
ponadto dominują nierzadko inwazyjny klon jesionolistny. Stan zachowania płatu oceniono na U2 (zły). 
 
 
 
28 WISŁA ŻOLIBORZ 

 
Teren położony bezpośrednio nad Wisłą, od północy zamyka go most Trasy Toruńskiej, Aleja Armii 
Krajowej, od południa plaża żoliborska, od zachodu Centrum Olimpijskie, stadnina koni, korty i inne 
obiekty rekreacyjne i sportowe.    Zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 500 m ( 
Żoliborz Dziennikarski, Osiedla przy Gwieździstej i Potockiej) oddzielona Trasą Lazienkowską co znaczeni 
wydłuża dojście do terenu. Teren użytkowany jako przestrzeń spacerów, imprez,  łowienia ryb, bieganie, 
rowery, jazda konna, zamieszkiwanie, off- road, impreza survival. Wzdłuż samej rzeki nowa żwirowa 
ścieżka, kilka tablic informujących o walorach przyrodniczych łęgów wiślańskich. Od ścieżki co chwilę 
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odchodzą przedepty prowadzące nad samą wodę do małych plaż lub stanowisk wędkarskich a także w 
głąb łęgu do miejsc użytkowanych przez osoby bezdomne oraz ukrytych polan. Paleniska w dużej ilości 
głównie tuż przy samej wodzie ale czasem również w głębi zwłaszcza w przestrzeniach gdzie drzewa 
tworzą swojego rodzaju wnętrza. Od strony wschodniej biegnie szeroko aleje żwirowa, która mniej 
więcej w połowie długości przechodzi w nieutwardzoną drogę – oznaczona jako szlak rowerowo – konny. 
Pomiędzy  tymi dwoma głównymi i oficjalnymi ciągami pieszymi znajduje się kilka dużych przedeptów 
biegnących w poprzek łęgu, które kończą się „wydeptaną” plażą. Co jakiś czas można trafić na stare 
zwałki, np.  płyty chodnikowe - wykorzystywane do tworzenie przestrzeni ognisk – palenisk i siedzisk.  Od 
strony północnej, w okolicach mostu Trasy Toruńskiej teren wykorzystywany jest jako nieoficjalny tor dla 
samochodów i motocykli terenowych. Spora ilość butelek i puszek po alkoholu, śmietniki tylko przy 
wschodniej alei oraz na początku i końcu żwirowej ścieżki. Bardzo dużo świeżych śladów bobrów i 
dzików. 
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Mapa roślinności  

   
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 
Zbiorowiska lasów łęgowych zajmują tu duży obszar. Łęgi mają naturalnie pasowy charakter – od strony 
rzeki – łęgu wierzbowego Salicetum albo-fragilis i dalej łęgu topolowego Populetum albae. Oba typy 
łęgów się przenikają i oddziela je ścieżka rowerowo-piesza. Zbiorowiska te, ujmowane w jednym typie 
siedliska przyrodniczego, a tu rozróżniane, reprezentują typowe zbiorowiska dużej doliny rzecznej, w 
bardzo przyzwoitym stanie zachowania, a właściwie regeneracji. Analizując przeszłość tego obszaru na 
ortofotomapach, widać wyraźnie, że teren był jeszcze w 1945 r. niezalesiony, a w części znajdowało się 
starorzecze, później zasypane i tu znajduje się duże powierzchnie inwazyjnego Reynoutria japonica. W 
drzewostanie w łęgu wierzbowym płatu dominuje wierzba krucha Salix fragilis, rzadziej Salix alba, z 
domieszką topól, głównie białej Populus alba i szarej Populus ×canescens. Znaczny udział ma lokalnie 
klon jesionolistny osiągając stając się nierzadko gatunkiem dominującym. W runie dominują gatunki 
nitrofilne, typowe dla późnych stadiów sukcesyjnych łęgu – świerząbek gajowy Chaerophyllum 
temulentum, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, bluszczyk 
kurdybanek Glechoma hederacea. Towarzyszą im zarośla jeżyny popielicy, zajmujące niekiedy duże 
obszary. Nie odnotowano typowe dla sąsiednich łęgów pozamiejskich, płaty nietrwałej roślinności 
związanej ze związkiem Chenopodion powszechne po ostatniej powodzi. Świadczy to o ograniczonej 
mobilności fali powodziowej na tym obszarze za sprawą wysokiego brzegu, czy obecności ostróg 
wyhamowujących prąd rzeki. W łęgu topolowym dominują wyraźnie topole szara Populus ×canescens i 
biała Populus alba, ale znaczący jest udział topoli czarnej Populus nigra. Udział klonu jesionolistnego jest 
i w tej części znaczący, ale nieco mniejszy, niepokojące jest, że dobrze się odnawia w lukach w 
drzewostanach, gdzie pojawiają się masowo nawłoć olbrzymia Solidago gigantea. W runie łęgu 
topolowego występuje wiele gatunków i trudno wyróżnić tu jakieś dominujące, bo zmienność roślinności 
jest duża. Jest to całkowicie naturalne zjawisko. Podobnie jak w uprzednim łęgu, tu przeważają nitrofilne 
gatunki wieloletnie – świerząbek gajowy Chaerophyllum temulentum, bluszczyk kurdybanek Glechoma 
hederacea. Ilość martwego drewna jest niska (sporo jest tej o małym przekroju pni), struktura pionowa 
drzewostanu jest właściwa, z brakiem gatunków starych ponad 80 lat, ponadto znaczny udział w 
drzewostanie inwazyjnego klonu jesionolistnego powoduje, że stan zachowania płatu oceniono na U1 
(niezadowalający). Podkreślić należy, że odnosząc stan tego łęgu do innych obszarów miejskich jest on 
bardzo dobry. 
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2. Zadrzewienie Populetum albae 
Dorodny drzewostan łęgu topolowego zajmuje tereny oddalone od rzeki. W warstwie drzewostanu 
dominuje Populus ×canescens 40-60%, Populus alba 20-30%, Populus nigra 10%. W warstwie runa 
występują gatunki łęgowe - Urtica dioica 2%, Glechoma hederacea 5-15%, Phalaris arundinacea 5%, 
Rubus caesius 5%, Ranunculus repens 5%, Lamium maculatum 2%, Galium aparine 2%. Gdzieniegdzie 
spotyka się w drzewostanie inwazyjny  Acer negundo  dochodzący w drzewostanie do 30%, sporadycznie 
się odnawiający. W luźniejszych płatach w runie znaczny udział mają gatunki ruderalne - Solidago 
gigantea 10%, Lamium album 5%, Solidago gigantea 2%, Reynoutria japonica pojedynczy, ale w jednym 
stanowisku zdominował około 1 ha powierzchni. Niewiele jest na powierzchni martwego drewna około 
10 m3. Martwe drzewa leżące, pojedyncze stojące to ok. 3 szt./ha.  
 

 
 

    
 
Zdjęcie ortofotomapy, tego samego fragmentu z 1945 i 2015 r. W 1945 r. widać nie porośnięte łachy 
piaszczyste na całej powierzchni dzisiejszego łęgu (około 60-letniego drzewostanu). 
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34 FORT BEMOWO  
 
Teren położony wzdłuż ulicy Waldorfa, od północnego-wschodu sięgający małej Powązkowskiej, na 
południe dochodzący do fosy Fortu Bema i terenów  Od strony zachodniej znajdują się ogrody 
działkowe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się przy ulicy Obrońców Tobruku. Na terenie 
znajduje  się dużo ruin po budynkach mieszkalnych, magazynowych oraz obiektach sportowych klubu 
sportowego Legia. Napotkać można również zwałki materiałów pobudowlanych, zwłaszcza w części 
środkowej nieużytku. Teren obecnie użytkowany jako popularne miejsce wyprowadzania psów i 
przejażdżek rowerowych. Równolegle do ulicy Waldorfa, między wysokimi drzewami i zaroślami 
biegnie przedept.  Bardzo dużo śladów bezdomnych, w części środkowej znajduje się swojego rodzaju 
kolonii ich “mikro domków”. Dużo wszelkiego rodzaju śmieci. Obszar bliżej fortu jest regularnie 
koszony i płynnie przechodzi w teren o charakterze zadbanego parku. W bezpośrednim sąsiedztwie 
znajduje się ogród społecznościowy Fort Bema. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienia Robinia pseudoacacia 
Zadrzewienia samosiewów Robinia pseudoacacia, z udziałem Acer planatnoides, Populus 
xmaximowicziana, Acer saccharinum, Populus xcanescens, Betula pendula i wielu innych. W runie 
przeważnie Lolium perenne i Agrostis capillaris, z licznym udziałem gatunków ruderalnych.  
2. Murawy trawnikowe Agrostis capillaris-Lolium perenne 
Ubogie florystycznie murawy trawnikowe Agrostis capillaris i Lolium perenne. Liczne płaty ruderalnych 
ziołorośli tworzących mozaikowate płaty.  
 
 
 
29 WISŁA SIEKIERKI 

 
Teren położony bezpośrednio nad Wisłą na jej prawym brzegu, od południa ogranicza go most 
Siekierkowski od północy teren MPWiK Czerniakowska. Od zachodu wał przeciwpowodziowy a 
zanim  ogrody działkowe, domy jednorodzinne i nowe osiedla mieszkaniowe. Przez wał przechodzą dwie 
ulice: Bananowa i Rodzynkowa. Teren pokryty gęstą siecią ścieżek, w większości, prowadzących nad 
rzekę. Mniej więcej w środku znajduje się fragment użytkowany przez ogrody działkowe, usytuowane 
pomiędzy wspomnianymi ulicami, w większości nie utwardzonymi. Liczne paleniska i spontanicznie 
urządzone miejsca wypoczynku. Nad wodą liczne stanowiska wędkarskie. Na terenie znajdują się dwa 
punkty bezpośredniego ujęcia wody, na których teren wstęp jest zabroniony. Tuż za wałem, zarówno od 
ulicy Bananowej jak i Rodzynkowej znajdują się nowo wybudowane parkingi dla spacerowiczów, stojaki 
na rowery oraz tablice informacje wisławarszawska.pl, w terenie drogowskazy. Fragmentami teren 
mocno zaśmiecony.  
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 
Łęg wierzbowy Salicetum albo-fragilis, drzewostan złożony z Salix fragilis, S. alba z podrostami Acer 
negundo, Sambucus nigra. Runo jest tu ubogie po pojawieniu się lokalnie Solidago sp. Nieliczne gatunki 
charakterystyczne dla łęgów – Glechoma hederacea, Urtica dioica, Phalaris arundinacea. 
 
2. Zadrzewienie Populetum albae  
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Populetum albae grądowiejące. Pod luźnym okapem drzew złożonych ze starych topól i wierzb, 
występuje roślinność trawiasta mająca charakter łąki świeżej, gdzie obok traw jak Dactylis glomerata, 
Poa pratensis występują min. Geum urbanum, Ranunculus repens, Phalaris arundinacea. 
 
 
 
30 URSUS TARG 

 
Teren położony między ulicami Gierdziejewskiego, Warszawską i Jagiełły w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej (domy jednorodzinne, dalej bloki mieszkalne). Prawie połowę obszaru 
zajmuje lokalny targ, na utwardzonej nawierzchni, odgrodzony siatką od fragmentu zieleni. Ten 
fragment jest regularnie koszony, ścieżki mają formę przedeptów, brak ławek i koszy na śmiecie. Służy 
głównie jako miejsce spacerów z psami oraz miejsce spotkań - dwa miejsca spotkań - biesiadowania ze 
śladami ognisk. Od strony skrzyżowania ulicy Warszawskiej z Jagiełły mocno zarośnięty fragment, 
trudno dostępny, z dużą ilością śmieci.  
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 
Ubogie murawy trawnikowe z wieloma towarzyszącymi gatunkami, ale kanwę darni tworzą trawy – 
Lolium perenne, Poa pratensis, w miejscach ubitych pojawia się facja Ranunculus repens. Murawa 
porośnięta jest pojedynczymi drzewami Populus xcanescens i Acer negundo. 
 

 
 
2. Zadrzewienia z Populus xcanescens i Acer negundo 
Zadrzewienia z Populus xcanescens, Acer negundo i Robienia pseudoacacia położone na zboczach są 
porośnięte spontaniczną roślinnością inwazyjnych i pionierskich gatunków drzew. Runo typowo 
ruderalne – Chelidonium majus, Ballota nigra i w lukach Solidago gigantea. 
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35 SIARCZANA 

 
Teren dawnego ogrodu przy willi fabrykanckiej z 1900 r., pomiędzy ulicami Siarczaną, Zabraniecką i 
terenem firmy Aquick Sc. Od północy teren przechodzi w ogrody dawnych drewnianych zabudowań 
pofabrykanckich, gdzie obecnie mieszczą się mieszkania kwaterunkowe, północnego zachodu teren 
graniczy z posesjami kamienic i niskich zabudowań (warsztaty samochodowe, magazyny), od południa z 
prywatnymi posesjami i od wschodu z zadrzewionym terenem należącym do firmy Aquick, stanowiącym 
jego krajobrazowe przedłużenie. Wokół willi, która jest obecnie w rozbudowie znajdują się zarośla drzew 
i krzewów, otaczające polany z murawami, oraz dawny plac-składowisko lub podjazd, (?) 
wykorzystywane przez mieszkańców do codziennych spacerów i rekreacji. Wejście od ulicy Siarczanej 
(główne) i Zabranieckiej.  
Na terenie znajdują się ślady po biesiadach, w tym szklane butelki i metalowe puszki po alkoholu. Ślady 
po ogniskach. W centralnym miejscu podwójna ławka zbudowana z dostępnych materiałów, opon i 
desek, prawdopodobnie przez samych użytkowników. 
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Dom Stanisława i Stanisławy Scholtzów na Targówku. Data nieznana / Zdjęcie ze zbiorów Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Źródło: 
Zabytkowa willa wróci do dawnej świetności. Zobacz, jak wyglądała sto lat temu, targowek.info, 4 maja 2015, [dostęp: 10 czerwca 2017], 
<http://www.targowek.info/2015/05/willa-kijewskiego-siarczana-6/>. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. zadrzewienie Quercus robur-Tilia cordata 
Zadrzewienie Quercus robur, Tilia cordata, Robinia pseudoacacia. Drzewa, , poza robinią, wyraźnie 
sztucznie wprowadzane. W runie trawiastym dominuje Lolium perenne, Agrostis capillaris. W lukach 
osiągające większe zwarcie i nieco bogatsze florystycznie. 
2. zadrzewienie Acer platanoides-Robinia pseudoacacia 
Zadrzewienie Acer platanoides, Robinia pseudoacacia i Fraxinus excelsior. W odróżnieniu od 
wcześniejszego płatu, runo nie jest koszone regularnie, stąd dużo większe pokrycie krzewów 
Symphoricarpus albus oraz podrosty Acer platanoides i Robienia pseudoacacia. Runo trawiaste, ale 
bardzo rozluźnione. 
 
 
 
4.2 TERENY REZERWOWE  
(do zbadania w razie braku możliwości przeprowadzenie badań na którymś z obszarów 
wytypowanych). 
 
 
6 SIEKIERKI STAW1 
Teren otaczający naturalny (?) zbiornik wodny (starorzecze), będący fosą fortu, roślinnością przywodną 
oraz pojedynczymi krzewami i drzewami oraz naturalnymi zbiorowiskami z dużą domieszką gatunków 
obcych. Zagospodarowanie parkowe brzegów zbiornika ze ścieżką rowerową i spacerową, nawierzchnią 
z kostki brukowej, fragmentami strzyżone murawy, fragmentami zarośla Tor do jazdy krosowej rowerem 
domostwo bezdomnego, na terenie „mostki” (dawne przepusty). 
Pojedyncze zwałki śmieci i gruzu. Słychać hałas od Trasy Siekierkowskiej 
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Użytkownicy: rodziny z dziećmi, spacerujący z psami, ludzie młodzi i w średnim wieku, nordic walking, 
wędkarze, mężczyzna który sam zrobił sobie strzelnicę sportową w dawnej strzelnicy fortu. Obok 
trawiaste boisko. 
 

 
 
Mapa roślinności 
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Opis szczegółowy jednostek 
1. murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 
Zespół życicy i grzebienicy pospolitej, wariant zasobny z udziałem gatunków łąk wilgotnych – Ranunculus 
repens, Rorippa sylvestris.  
 
2. szuwary ze związku Phragmition 
Monokultura szuwarów Phragmites australis, z niewielką domieszką Typha latifolia, w wodzie Lemna 
trisulca.  
 

 
 
 
 
8 SIEKIERKI ANTONIEWSKA  
 
Teren nieużytku wzdłuż podmokłego zagłębienia terenu, trudno dostępny z uwagi na to, że znajduje się 
na tyłach posesji, ogrodzonych parceli i budów. Pojedyncze ślady użytkowania (ślady po biesiadach 
alkoholowych)  
Tereny zróżnicowane – dawne sady, zarośla wierzb i klonów na miejscu dawnych składowisk, podmokłe 
łąki. Dostęp z sięgaczy od ul. Antoniewskiej, np. ul. Piramowicza oraz z ul. Spiralnej (wzdłuż Wału 
Zawadowskiego). Sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej – od południowego zachodu zabudowa 
jednorodzinna. Pojedyncze domostwa również od strony wału. 
 



 

72 | S t r o n a  

 

72 

 
 

Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zadrzewienia Acer negundo-Populus xcanescens 
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Zadrzewienia Acer negundo i Populus xcanescens. W runie gatunki ruderalne Calamagrostis epigejos, 
Solidago canadensis i Tanacetum vulgare. 
 

 
 
2. Ziołorośla z Solidago canadensis 
Ziołorośla z Solidago canadensis, w pojedynczymi krzewami Salix fragilis. 
 

 
 
3. Łąki ze związku Arrhenatherion 
Łąki Dactylis glomerata i Lolium perenne z dużym udziałem Tanacetum vulagre i Solidago canadensis.  
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11 MUZEUM TECHNIKI WOJSKOWEJ 
 

Teren położony w Forcie Czerniaków, wzdłuż ulicy Morszyńskiej. Teren trudno dostępny, otoczony fosę 
Legionów Dąbrowskiego. Wejście możliwe tylko przez Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, które 
otwarte jest od godziny 10.00 - 16.00 od poniedziałku do piątku. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa 
mieszkaniowa, głównie domy jednorodzinne. Teren praktycznie nieużytkowany.  

 

 
 

Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
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1. Łąka ze związku Arrhenatrherion 
Łąka zdominowana przez Dacyllis glomerata ze znacznym udziałem gatunków ruderalnych. 
 

 
 
2. Zadrzewienie Populus xcanescens-Betula pendula 
Zadrzewienie luźnych Populus xcanescens i Betula pendula z nitrofilnym runem złożonym z Dactylis 
glomerata. 
 

 
 
 
 
 
 



 

76 | S t r o n a  

 

76 

TERENY ODRZUCONE, ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA BADAŃ  
(tereny w na przeważającej powierzchni zabudowywane lub już zagospodarowane) 
 
19 SEREK GOCŁAWSKI 

 
Teren położony pomiędzy Kanałem Gocławskim a ulicą Jana Nowaka Jeziorańskiego. Obecnie prawie cały 
obszar jest placem budowy z wyjątkiem pozostałości po ogródku działkowym, ogrodzonym fragmencie 
z drzewami owocowymi i małym domkiem. 
 

 
 
Mapa roślinności 

 



 

77 | S t r o n a  

 

77 

 
Opis szczegółowy jednostek 
Teren zabudowany (powierzchnię odrzucić z dalszych badań) 
Teren towarzyszący budowie został zdewastowany, pozostały tylko drzewa owocowe Malus domestica, 
Pyrus communis, Robinia pseudoacacia, a w runie małe powierzchnie roślinności ruderalnej – 
Chelidonium majus.  
 

 
 
 
 
18 KANAŁ NOWA ULGA 

 
Teren położony wzdłuż Kanału Nowa Ulga na wysokości ulicy Zbigniewa Burzyńskiego. Prowadzone tam 
prace budowlane zniszczyły pierwotny charakter  miejsce, służącego jako nieformalny teren 
zieleni  poprzez rozjeżdżanie ciężkim sprzętem i składowanie materiałów budowalnych.   
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Mapa roślinności 
 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
 
Teren w większości zabudowany (powierzchnię odrzucić z dalszych badań) 
Teren ogrodów działkowych towarzyszący budowie został zalany, w części jest on dalej użytkowany jako 
ogrody działkowe. Tereny porzuconych działek to głównie łąki Phalarideum arundinacea, pojedynczo 
przy ogrodzeniu rosną topole i wierzby.  
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31 FORT SŁUŻEWIEC 
 

Teren położony między Aleją Lotników, ulicą Smyczkową i Puławską. Teren  jest szczelnie ogrodzony i 
niedostępny dla mieszkańców.   
 
Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
Zadrzewienia Acer platanoides i innych sztucznie wprowadzanych gatunków – Quercus robur, Acer 
saccharinum, Acer negundo, Robinia pseudoacacia. Runo trawiaste z udziałem gatunków Artemisietea. 
 
 
 
33 PARK BARTŁOMIEJA 

 
Teren położony wewnątrz osiedla mieszkaniowego między ulicami Bartłomieja, Bokserską, Gotarda i 
Jadźwingów. Jest to klasyczny osiedlowy park, w pełni zagospodarowany. Koszone murawy, utwardzona 
nawierzchnia alejek, ławki, kosze na śmieci, plac zabaw etc. Nie pasuje do profilu badań.    
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
Teren osiedlowy zadrzewienia Acer platanoides-Acer saccharinum 
Zadrzewienia sztucznie wprowadzane, o charakterze parkowym z runem Lolio-Cynosuretum. 
 

 
 
 
 



 

83 | S t r o n a  

 

83 

20 SKWER PRZY KRASIŃSKIEGO 
 

Teren położony wzdłuż ulicy Krasińskiego, między ulicą Przasnyska a Elbląską. Teren o charakterze 
zagospodarowania skweru, na zdecydowanej większości obszaru koszony, wyposażony w nowe ławki, 
utwardzone ścieżki, plac zabaw, kosze etc. Ze względu na intensywność zagospodarowania nie pasuje do 
profilu badań. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Łąka ze związku Arrhenatrherion 
Ląka z Elymus repens, Lolium perenne, Sedum sexangulare. Przylega do niej rabata sztucznie zakładanej 
łąki dla pszczół.  
 

 
 
2. Zadrzewienie Robinia pseudoacacia 
Zadrzewienie Robinia pseudoacacia z pojedynczymi Populus alba i Acer negundo. W runie trawiastym 
Poa angustifolia, Lolium perenne, Urtica dioica. 
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3. Zadrzewienie Acer pseudoplatanus-Acer saccharinum 
Zadrzewienie sztucznie wprowadzanych drzew Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum, Quercus robur, 
w runie trawy – Poa angustifolia i Lolium perenne. 
 

 
 
 
 
32 STAW SŁUŻEWIECKI 

 
Teren położony pomiędzy ulicą Gintrowskiego, Kaczmarskiego, Tarniny i pętlą tramwajową Wyścigi. 
Stanowi teren rekreacyjny przylegający do budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. 
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w obecnej chwili zagospodarowywany jako park. Ze względu na zagospodarowanie zarówno brzegów 
zbiornika wodnego jak i towarzyszącemu terenowi od ulicy Kaczmarskiego nie kwalifikuje się do badań.  
 

 
 
Mapa roślinności 
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Opis szczegółowy jednostek 
Teren rozkopany pod zabudowę, pozostałości drzew. 
 

 
 
 
9. SIEKIERKI STAW 3 

 

Teren otaczający naturalny (?) zbiornik wodny (starorzecze), pokryty roślinności przywodną oraz 
pojedynczymi krzewami i drzewami. Zagospodarowanie parkowe brzegów zbiornika ze ścieżką 
rowerową i spacerową, nawierzchnią z kostki brukowej, fragmentami strzyżone murawy, fragmentami 
zarośla Teren graniczy z rezerwatem Jeziorko Czerniakowskie.Park miejski. 
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Mapa roślinności 

 
 
Opis szczegółowy jednostek 
1. Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum  
Ubogie murawy trawnikowe z wieloma towarzyszącymi gatunkami, ale kanwę darni tworzą trawy – 
Lolium perenne, Dactylis glomerata, na zboczach pojawia się facja Ranunculus repens i Agrostis 
stolonifera.  
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