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PRZEDMOWA
Trafia do Twoich rąk, Czytelniku, opracowanie będące wynikiem szczególnego wydarzenia –
pierwszej w Warszawie inwentaryzacji przyrodniczej, zrealizowanej według koncepcji BioBlitz
przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Materiał powstał na zlecenie
Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, przy współudziale wielu zainteresowanych mieszkańców.
Istotą wydarzeń BioBlitz jest odnajdowanie i identyfikowanie w krótkim odcinku czasu
jak największej liczby gatunków zasiedlających wybrany obszar. Badacze, nauczyciele,
przyrodnicy, studenci i całe rodziny razem przeczesują teren, poszukując roślin, grzybów,
porostów i zwierząt. Wydarzenie służy ocenie różnorodności biologicznej a także edukacji
przyrodniczej i rozbudzaniu świadomości miejsca zamieszkania. Pierwszą inwentaryzację
BioBlitz przeprowadzono w 1996 r. i od tego czasu w patronat nad kolejnymi licznymi akcjami
włączyły się poważane na całym świecie organizacje, związane z działaniami na rzecz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego, w tym National Geographic.
Intensywna inwentaryzacja przyrody Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji
„Burza”, położonych w Warszawie na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
została przeprowadzona w dniach 15., 16. i 17. czerwca 2018 r. Wzięli w niej udział badacze –
znawcy wielu grup roślin, grzybów i zwierząt, oraz studenci, liczni miłośnicy przyrody i
mieszkańcy Warszawy, w tym wiele osób mieszkających w okolicy Kopca Powstania
Warszawskiego. Zamiarem organizatorów i uczestników BioBlitz było przybliżenie obszaru
publiczności oraz opracowanie wskazówek dla zachowania, a nawet zwiększenia, jego wartości
przyrodniczej, w sposób harmonizujący z funkcją rekreacyjną. Wspólnym dziełem wszystkich
uczestników tego wydarzenia jest niniejsze opracowanie.
Jerzy Romanowski

4

Niektórzy uczestnicy inwentaryzacji przyrody Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji
„Burza” w Warszawie. Fot. M. Winczek

Mapa Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza” (http://mapa.um.warszawa.pl/)
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Czym jest inwentaryzacja BioBlitz?
Inwentaryzacja BioBlitz, zainicjowana przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, a
zorganizowana przez Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków (STOP), była
częścią działań związanych z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania terenu
przyszłego parku na Kopcu Powstania Warszawskiego. W ramach tych działań wykonano w
ciągu trzech dni „błyskawiczne” inwentaryzacje z udziałem kilkudziesięciu wolontariuszy i pod
kierunkiem kilkunastu specjalistów m. in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
Kardynała

Stefana

Wyszyńskiego

i

Szkoły

Głównej

Gospodarstwa

Wiejskiego.

Inwentaryzowano ptaki i ssaki (w tym nietoperze), owady (w szczególności chrząszcze, motyle
dzienne i nocne oraz ważki), porosty, grzyby oraz rośliny naczyniowe i zbiorowiska roślinne.
Idea BioBlitz (czy też Bioblitz) została zainicjowana przez Susan Rudy, pracownicę National
Park Service w USA w 1996 r. podczas jednej z inwentaryzacji przyrodniczych z udziałem
wolontariuszy w Waszyngtonie. Chodziło wtenczas o szybkie wzbogacenie wiedzy o
przyrodniczych wartościach terenu, zanim podjęta zostanie decyzja o losach danego obszaru.
Obecnie najczęściej akcje BioBlitz trwają 12-24 h.
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Ryc. 1. Uczestnicy inwentaryzacji przyrody Kopca Powstania Warszawskiego i Parku „Burza”
w trakcie rozpoznawania odłowionych owadów. Fot. M. Winczek
Pomysł na takie szybkie inwentaryzacje przyrodnicze znalazł wsparcie wielu urzędów w USA
(Censku 2001, Lundmark 2003) i najsilniej został rozpropagowany przez National Geographic,
towarzystwo, które zainicjowało liczne akcje skierowane do młodzieży szkolnej (“Mission
Explore” BioBlitz)1. Ważną inspiracją dla dopiero co kształtującej się idei był E. O. Wilson,
współtwórca uznanej przez przyrodników „teorii wysp”, który włączył się w pierwsze prace nad
błyskawicznymi inwentaryzacjami i od początku naciskał, aby do akcji włączali się naukowcy.
W BioBlitz kładzie się współcześnie duży nacisk na to, aby wolontariusze współpracowali ze
specjalistami zajmującymi się poszczególnymi grupami organizmów. Obecnie inwentaryzacje
BioBlitz wykonuje się na całym świecie w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej Zelandii,
Portugalii, Tajwanie, a także w Polce. Pierwsza błyskawiczna inwentaryzacja w Polsce
1
Praca zbiorowa Welcome to “Mission Explore” BioBlitz
https://media.nationalgeographic.org/assets/file/BioBlitz_Mission_Explore.pdf
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zorganizowana została w 2008 r. przez Komitet Badań Morza PAN w Sopocie i do dnia
dzisiejszego można liczyć te akcje w dziesiątkach.
Z naukowego punktu widzenia akcje BioBlitz dostarczyły czasem zaskakujących danych,
choć nigdy nie zapewniły kompletnego spisu gatunków obszaru zainteresowania. Błyskawiczne
inwentaryzacje, parafrazując termin z fotografii, pozwalają na wykonanie “snap-shot” – zrzutu
ekranu, migawki wiedzy o różnorodności biologicznej. Ta wiedza i sama akcja społeczna to
poważne narzędzie wpływu społecznego na lokalną politykę planowania. BioBlitz pozwala w
dość krótkim czasie, biorąc pod uwagę także czas potrzebny na przygotowania i analizy,
zweryfikować, czy ogólne hasła o ratowaniu „cennych przyrodniczo obszarów” mają
jakiekolwiek podstawy naukowe, czy też nie. Należy jednak wyniki akcji traktować z rezerwą,
jak wyniki testów IQ na inteligencję – zarejestrowana różnorodność biologiczna terenu na pewno
nie jest niższa, a istnieje duża szansa, że jest znacznie większa od udokumentowanej. Ważne są
przy tym uwagi przyrodników, którym doświadczenie zwykle podpowiada, czy istnieje duże
prawdopodobieństwo, że na tym terenie wystąpią dodatkowe cenne gatunki. Dogłębne
inwentaryzacje trwają czasem latami. Przykładowo inwentaryzacja flory całej Warszawy trwała
kilkanaście lat, a w większości miast Polskich takich inwentaryzacji nikt nie zrobił. BioBlitz nie
zastąpi nigdy szczegółowej inwentaryzacji, ale wypełnia szybko lukę braku wiedzy o
różnorodności biologicznej na terenach ważnych, z różnych powodów, dla społeczeństwa.
Synteza wyników inwentaryzacji BioBlitz Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji
„Burza”
Kopiec Powstania Warszawskiego i park Akcji „Burza” stanowią unikalny nieużytek,
spontanicznie zarastający roślinnością, będący miejscem występowania wielu gatunków roślin i
zwierząt,

czasem

niezagospodarowany,

lokalnie

rzadkich.

położony

blisko

Niemal
ściśle

w

całości

jest

zabudowanego

to

obszar

centrum

zupełnie
Warszawy.

Inwentaryzowany teren nieużytku powstał w połowie XX wieku jako usypywane przez wiele lat
zwałowisko gruzów usuwanych ze zburzonej podczas II wojny światowej stolicy. Usypywany
Kopiec stanowił pozbawione zadrzewień wyniesienie, górujące nad krajobrazem lewobrzeżnej
Warszawy. Dziś w przeważającym stopniu porośnięty jest przez spontaniczne zadrzewienia
inwazyjnych gatunków drzew i jego największą wartością jest właśnie ta spontaniczna zieleń,
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która mimo przypadkowego składu gatunkowego, często obcej proweniencji, staje się miejscem
występowania rzadkich i rodzimych taksonów. Dostrzeżono duże możliwości kreowania na
terenie nieużytku miejsc wypoczynkowych i ścieżek spacerowych w otoczeniu dzikiej przyrody,
w połączeniu z tradycyjnymi terenami rekreacyjnymi. Obszar może być podzielony na strefy
dedykowane dla dzikiego życia i strefy udostępniane bez ograniczeń dla rekreacji, co pozwoli
zwłaszcza młodym mieszkańcom na bezpośredni kontakt z przyrodą, jej poznawanie przez
zabawę.
Jaka jest różnorodność biologiczna terenu?
Teren Kopca PW i przylegającego parku porasta spontaniczna roślinność drzewiasta
zdominowana przez klon jesionolistny (Acer negundo), który zajmuje ponad 50% powierzchni
całego obszaru (obszary ogrodów działkowych i utwardzone zajmują ponad 25%). Na
powierzchniach, gdzie drzewa wypadają, pojawia się trudna do przebycia mozaika ziołorośli i
zarośli synantropijnych, zajmujących około 5% obszaru. Odrębną częścią jest duży, położony u
podnóża Kopca obszar jeszcze niedawnych łąk, obecnie zarzucony i porastany przez nawłocie
zajmujące około 10% powierzchni obszaru. Nieliczne przestrzenie w paku i na szczycie Kopca to
murawy trawnikowe. Niewątpliwie rzadkością jest regeneracyjna postać łęgu zboczowego (Violo
odorati-Ulmetum) na całkowicie sztucznym podłożu, gdzie spory udział w drzewostanie ma
inwazyjny klon jesionolistny. Żadna z powyższych powierzchni nie należy do szczególnie
cennych, ani nie zawiera gatunków chronionych, ale obecna jest tutaj grupa roślin lokalnie
rzadkich m.in. powojnik zaroślowy (Clematis vitalba), bodziszek łąkowy (Geranium pratense),
kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum). W ramach BioBlitz wykazanych zostało 75
gatunków roślin naczyniowych. To niewiele w porównaniu do terenów zadrzewionych zieleni
warszawskich parków (Sikorski 2014), czy terenów naturalnych lasów (Sudnik-Wójcikowska
1987, Czerwiński i in. 2003, Sikorski i in. 2010), jednak jest to liczba porównywalna do innych
składowisk (Rostański 2006, Dyguś i in. 2012). Podobnie uboga jest flora grzybów i porostów
inwentaryzowanego obszaru, reprezentowana przez 15 taksonów grzybów wielkoowocnikowych
i 25 taksonów grzybów glebowych (Wrzosek 2018), oraz 23 gatunki porostów (Cygańska 2018).
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Zbadana różnorodność bezkręgowców i kręgowców zasiedlających Teren Kopca Powstania
Warszawskiego i parku Akcji „Burza” wydaje się uboga w porównaniu do bogactwa fauny
krajowej. Jest to w dużej mierze następstwem młodego siedliska, które nie osiągnęło stabilności,
pośrednio ubóstwa gatunkowego roślin i dominacji gatunków inwazyjnych. Przeciętną
różnorodność biologiczną terenu obrazuje między innymi liczba około 70 gatunków i
wielogatunkowych grup taksonomicznych chrząszczy (Ceryngier i in. 2018), 60 gatunków motyli
nocnych (Baranowski 2018) i 16 gatunków motyli dziennych (Kaźmierska i Stamm 2018), 20
gatunków lęgowych ptaków (Rowiński 2018) oraz kilka gatunków ssaków (Fuszara 2018,
Romanowski 2018).
Bogactwo gatunkowe fauny Kopca Powstania Warszawskiego i parku Akcji „Burza” nie
dorównuje wielu warszawskim parkom, uznawanym za „oazy różnorodności przyrodniczej” w
Warszawie, takim jak np. Park Skaryszewski (Luniak i Romanowski 2016) i park Pole
Mokotowskie (Pstrokoński red. 20172), czy obszarom chronionym jak Las Kabacki czy Las
Natoliński (Sielezniew, Stankiewicz 2002, Czerwiński i in. 2003, Mazur 2006, Mokrzycki 2005,
Piętka 2005). Jednak zoolodzy i na tym terenie odkryli kilka bardzo rzadko dotąd odławianych na
Mazowszu gatunków drobnych chrząszczy (Ceryngier i in. 2018). Za najciekawsze – z punktu
widzenia osób odwiedzających teren Kopca Powstania Warszawskiego i parku Akcji „Burza” –
uznać można motyle (w szczególności pazia królowej), ważki, a także sikory, kosy, dzięcioły,
krogulca i inne liczne ptaki, a spośród ssaków - wiewiórki.
Jak zachować różnorodność biologiczną? Zalecenia dla działań rewitalizujących.
A. Przebudowa zadrzewień na południowych skarpach kopca
Zadrzewienia na stromych i południowych zboczach są ubogie w gatunki, ale wykształca się tam
interesująca postać ciepłolubnego łęgu wiązowo-jesionowego i sukcesywnie regenerują
zawlekane tam gatunki runa i podszycia (Sikorski 2018). W naturalnym drzewostanie
ciepłolubnych lasów występuje luźny i niewysoki drzewostan złożony z wiązów polnych,
jesionów, klonu polnego i dębów szypułkowych, a w licznych lukach zarośla ligustru, derenia
świdwy, berberysów, tarniny, róż i głogów. Naturalne runo siedlisk ciepłolubnych jest
2
http://ochocianie.pl/pliki/PrzyrodaPolaMokotowskiego-RaportZRealizacjiProjektu.pdf
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zdominowane przez gatunki kserotermiczne tolerujące jednak okresowy nadmiar wód. Sukcesja
obecnego układu będzie ewoluowała w kierunku takich zadrzewień, jednak udział klonu
jesionolistnego, topól mieszańcowych, równowiekowy drzewostan o dużym zagęszczeniu
wpływa na dość silne zacienienie dna. Takie zacienione siedliska są niewłaściwe dla owadów,
stąd wskazuje się wprowadzenie okresowych przecinek okapu i częściowe jego rozświetlenie,
zwłaszcza na stoku wystawionym na silne działanie promieni słonecznych, co może przełożyć się
na większą liczbę gatunków motyli preferujących nasłonecznione, ciepłe miejsca (Kaźmierska i
Stamm 2018), oraz porostów (Cygańska 2018). Takie ciepłolubne siedliska powinny odznaczać
się szczególnie dużym bogactwem gatunków owadów, grzybów i roślin naczyniowych. Te
ostatnie nie pojawią się spontanicznie, gdyż naturalne stanowiska muraw kserotermicznych są
daleko, a zdolności dyspersji nasion roślin tych ekosystemów są ograniczone. Trzeba je
wprowadzić sztucznie, najlepiej pozyskując gatunki z podwarszawskich stanowisk. Przyrodnicy
biorący udział w błyskawicznej inwentaryzacji jednoznacznie negatywnie ocenili rolę klonu
jesionolistnego w ekosystemach, który ma tu zwarty okap liści i pochłania większą cześć
padającego światła. W dłuższej perspektywie zaleca się usunięcie drzew obcego pochodzenia, w
tym właśnie klonu jesionolistnego. Podłoże na gruzach jest jednak płytkie i może nie być
wystarczające dla bardziej wymagających gatunków rodzimych, a do tego usuwanie korzeni i
podrostów z tak inicjalnej gleby na stromych zboczach może doprowadzić do jej erozji.
Przebudowa drzewostanu powinna więc być stopniowa, z wykorzystaniem naturalnych
odnowień, które w wielu miejscach już występują. Zwiększenie udziału gatunków rodzimych
postulowali niektórzy specjaliści, widząc w tym powód do zwiększenia bogactwa gatunków
owadów (Baranowski 2018, Skłodowski i in. 2018) i grzybów glebowych (Wrzosek 2018).
Południowe zadrzewienia na stromych zboczach są mało dostępne dla ludzi. Poruszanie się jest
tam możliwe po kilku dość uczęszczanych ścieżkach. Poprawa jakości nawierzchni i nieco
większy ruch pieszy/rowerowy nie powinien ograniczać występujących tu gatunków. Budowa
tras do ekstremalnych biegów czy jazdy jest tu możliwa, jednak pod warunkiem, że trasy i ich
obramowanie będą do tego przystosowane. Bioklimat tych stanowisk jest uznawany za jeden z
najlepszych dla ludzi, zaleca się tu wypoczynek aktywny, ale też lokalizację miejsc do
wypoczynku biernego.
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Entomolodzy zwracają uwagę na zadbanie o dzikie rabaty kwiatowe (murawy
kserotermiczne) na szczycie Kopca, co pozytywnie wpłynie na różnorodność gatunkową motyli
dziennych, a zachowanie odsłoniętego szczytu Kopca powinno być priorytetem dla utrzymania
obecności np. pazia królowej i większej liczby gatunków ważek.

Ryc. 2. Powierzchnie dla których zaproponowano wskazania do rewitalizacji (A-E objaśnienie w
tekście) (http://mapa.um.warszawa.pl/)
B. Zadrzewienia na pozostałych skarpach kopca
Zadrzewienia mezo i nitrofilne na zboczach to bardzo ubogie płaty z udziałem gatunków
inwazyjnych, głównie klonu jesionolistnego (Sikorski 2018). Podobnie jak w poprzedniej
powierzchni niezbędne jest przebudowa drzewostanu. Konieczne jest wzbogacenie runa
gatunkami leśnymi, które są obecnie zastępowane przez gatunki nitrofilne, a niezwykle słaba
dyspersja gatunków leśnych uniemożliwia ich spontaniczną regenerację. Pomimo tego, iż na
omawianym terenie dominują w szacie roślinnej gatunki obce, zaleca się by w trakcie
rewitalizacji terenu pozostawić zdecydowaną większość drzew. Są one miejscem gniazdowania
ptaków, budujących gniazda otwarte na drzewach, a także potencjalnymi miejscami
gniazdowania dzięciołów i dziuplaków wtórnych (Rowiński 2018). Zaleca się rozwieszenie
budek lęgowych, które zrekompensują niedostatek dziupli. Na całym terenie wskazane byłby
rozmieścić około 40-50 budek lęgowych (Rowiński 2018). Zaleca się pozostawienie
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największych fragmentów gruzu z udziałem substratu betonowego, zwłaszcza usytuowanych
wzdłuż ziemnej ścieżki prowadzącej na szczyt kopca, stanowiących siedliska porostów
(Cygańska 2018). Zadrzewienia są przeważnie dobrze dostępne dla ludzi. Poruszanie się jest
obecnie możliwe po wielu dość uczęszczanych ścieżkach. Poprawa jakości ale zachowanie
naturalności i przepuszczalności nawierzchni i nieco większy ruch pieszy/rowerowy nie będzie
ograniczać pojawiających się lub istniejących gatunków. Bioklimat tych stanowisk jest uznawany
za dobry, zaleca się tu wypoczynek aktywny, ale też miejsca do krótkotrwałego wypoczynku
biernego pod okapem drzew i długotrwałego na miejscach otwartych. Pojawiły się wśród
specjalistów opinie, że skala sukcesji klonu jesionolistnego i innych gatunków inwazyjnych
predestynują obszar do stworzenia tu ścieżki edukacyjnej ilustrującej dwa ważne procesy:
sukcesji i inwazji biologicznych. Zwrócić warto też uwagę, że roślinność ma być za 20-40 lat
całkowicie wymieniona w drodze spontanicznej sukcesji.
C. Zadrzewienia i trawniki parkowe Parku Akcji „Burza”
Zadrzewienia parkowe to wykoszone powierzchnie, które wyglądałyby bez pielęgnacji
podobnie jak powierzchnia B. Zadrzewienia i trawniki są tu bardzo ubogie, tu powinien
realizować się program wypoczynku np. na placach zabaw. Zaleca się pozostawienie okazałych
topoli, modrzewi, lip, jesionów i wiązów, które są miejscem gniazdowania ptaków budujących
gniazda otwarte na drzewach, a także potencjalnymi miejscami gniazdowania dzięciołów i
innych dziuplaków (Rowiński 2018). Drzewa te są także ważnym miejscem występowania
porostów (Cygańska 2018). W przyszłości próchnowiska rozwijające się w pniach tych drzew
mogą zostać zasiedlone przez saproksyliczne (próchnolubne) gatunki owadów, np. pachnicę
dębową (Osmoderma eremita). W celu zachowania warunków bytowania porostów konieczne
jest zachowanie głazów narzutowych na całym obszarze parku oraz większych fragmentów gruzu
z udziałem substratu betonowego, rozmieszczonych w szczególności wzdłuż udeptanej ścieżki
pomiędzy topolami białymi (Cygańska 2018). Wskazane jest tworzenie naturalnych kryjówek dla
bezkręgowców poprzez ustawienie np. domków dla trzmieli, motyli i innych błonkówek, oraz
pozostawienie dużych pni drzew, zwałów chrustu i gałęzi. Zaleca się także instalację
domków/hoteli dla zapylaczy – głównie dla pszczół które budują komórki lęgowe w glinie,
drewnie czy suchych łodygach roślin. Polecane jest tworzenie łąk kwietnych poprzez wysiewanie
odpowiednich mieszanek zawierających rośliny atrakcyjne dla zwierząt i zarazem estetyczne,
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dobrane w taki sposób aby pierwsze kwiaty pojawiały się już wczesną wiosną, a ostatnie gatunki
kwitły z końcem sezonu. Zapewni to dostępności pokarmu dla owadów zapylających przez cały
okres wegetacyjny. Dobór takich gatunków wskazany jest przez Skłodowskiego i in (2018).
Takie łąki można tworzyć także na nasłonecznionych polanach na stokach Kopca Powstania
Warszawskiego. Kluczowe dla utrzymania w przyszłości dużego zróżnicowania fauny tego
terenu jest zachowanie łączności ekologicznej z doliną Wisły (Romanowski 2018), czyli w tej
chwili utrudniona łączność przez ulicę Bartycką, ale też kontakt ważny dla wielu zwierząt z
ogrodami działkowymi za ulicą Wojskowej Służby Kobiet i łąkami wzdłuż Kanału
Siekierkowskiego.
D. Zadrzewienia i zarośla wokół łąki.
Zadrzewienia i zarośla to ubogie płaty liniowych gęstwin krzewów i drzew. Pełnią znakomicie
rolę bufora dla roślin, chronią przed wnikaniem roślin inwazyjnych z ogrodów działkowych i
przydomowych. Specjaliści wskazują, by podtrzymać

naturalną i gęstą strukturę zarośli

otaczających łąkę. Wskazują jedynie przebudowę składu gatunkowego i prześwietlenie,
zostawiając kępy drzew. Ważnym strukturalnie elementem zarośli jest okrajek o szerokości 1-2
m, który należy kosić tylko raz w sezonie, w połowie sierpnia, co umożliwi rozwój nasion roślin
kwiatowych oraz pełny rozwój owadów ale także zapobiegnie rozwojowi sukcesji powodującej
ubożenie środowiska o liczne gatunki roślin okrytonasiennych i gatunki bezkręgowców
bezpośrednio z nimi związanych (Baranowski 2018). Zarośla to ważne miejsce gniazdowania
ptaków związanych z tym typem zbiorowisk roślinnych takich jak kapturka i inne pokrzewki,
pierwiosnek i rudzik (Rowiński 2018).
E. Łąka
Łąka (i fragmenty dawnych upraw) zarosły w ostatnich latach przez nawłocie, ale regenerują w
kierunku łąk świeżych i miejscami wilgotniejszych. Koniecznie należy ten obszar regularnie
kosić, aby łąka nie zarosła zagajnikiem drzew. Dla roślin pożądane byłoby spróbować odtworzyć
łąki nadwiślańskie z krwiściągami i czosnkiem kątowym, ewentualnie bogate łąki świeże
porośnięte przez ponad 50 gatunków roślin (obecnie - 5-10 gatunków łąkowych, bez
ruderalnych). Można rozważyć wykorzystanie kóz do usunięcia części pospolitych i inwazyjnych
roślin runa i krzewów. Stworzenie na tym terenie łąki lub pastwiska w miejscu monokultury
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nawłoci pozwoli na pojawienie się szeregu grzybów pastwiskowych (Wrzosek 2018) i zwiększy
bogactwo gatunkowe motyli i innych owadów (Baranowski 2018, Kaźmierska i Stamm 2018).
Biorąc pod uwagę ochronę ptaków, wskazuje się, aby pozostawić na obszarze łąki kępy
roślinności zaroślowej o powierzchni co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt arów, rozmieszczone
w miarę równomiernie na całym omawianym terenie (Rowiński 2018).
Ogólne zalecenia dotyczące ochrony przyrody Kopca Powstania Warszawskiego i terenu
parku Akcji „Burza“
Teren zieleni objęty niniejszym opracowaniem ma być poddany przekształceniom w
kierunku lepszego wypełniania funkcji parku. Jednak już teraz, przed wprowadzeniem tych
zmian, odgrywa ważną rolę dla mieszkańców miasta, którzy licznie go odwiedzają, korzystając z
uroków tego malowniczego miejsca. Jest nie tylko miejscem rekreacji i wypoczynku, ale też
dostarcza ważnych usług ekosystemowych wpływających korzystnie na komfort i zdrowie ludzi.
Teren w obecnym kształcie, mimo przewagi roślin należących do gatunków inwazyjnych,
oczyszcza powietrze z pyłów, nawilża je i ochładza. Zieleń wycisza też otoczenie. Wymierne
korzyści dla ludzi, tzw. usługi ekosystemów, płyną także z obecności na terenie zieleni zwierząt
(takich jak np. ptaki i nietoperze), które zjadają dużą liczbę owadów, m.in. uciążliwych dla
mieszkańców miasta. Lokalizacja terenu zieleni w niewielkiej odległości od miejsca
zamieszkania powoduje wzrost poczucia jakości życia ludzi. Jak wynika m.in. z badań
socjologicznych i przyrodniczych prowadzonych w Parku Skaryszewskim, nie ma sprzeczności
między najważniejszymi funkcjami terenu zieleni: społeczną (rekreacja) i ekologiczną (wartość
przyrodnicza). Obie te funkcje w dużej mierze wiążą się z tymi samymi elementami terenu
zieleni.
Nawet teren porośnięty gatunkami inwazyjnych roślin, tworzy cenny w skali miasta
ekosystem, w którym znajdują się siedliska chronionych zwierząt, takich jak ptaki czy nietoperze.
Ważnym celem ochrony przyrody jest w dzisiejszych czasach zachowanie lub budowanie
różnorodności biologicznej. Aby osiągnąć różnorodność na poziomie gatunków, konieczna jest
różnorodność siedlisk. Dlatego zalecenia przyrodników dotyczące wartości przyrodniczej terenu
Kopca Powstania Warszawskiego i parku Akcji „Burza” dotyczą w dużej mierze zachowania już
obecnych i tworzenia nowych siedlisk dla roślin, porostów, grzybów, zwierząt. Czasami siedliska
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powstają w przypadkowy sposób, ale nie znaczy to, że nie są warte ochrony. Przykładem są
miejsca występowania porostów na większych fragmentach gruzu, które według zaleceń z
niniejszego opracowania, należy na Kopcu pozostawić.
Wartość przyrodnicza terenu Kopca będzie z pewnością wzrastać wraz z jego wiekiem,
zarówno w wyniku naturalnych procesów przyrodniczych jak i dzięki współpracy zarządzającego
terenem ZZW z przyrodnikami. Będzie tym większa im większa będzie powierzchnia terenu
zieleni i im lepiej teren ten będzie połączony z innymi terenami zielonymi. Tworzenie nowych i
zachowanie istniejących połączeń (korytarzy ekologicznych) jest jednym z kluczowych
czynników dla ochrony zwierząt tego terenu i zwiększania różnorodności fauny. Konieczne jest
zwrócenie uwagi, że obecnie utrudniona jest łączność z terenami nadwiślańskimi przez ulicę
Bartycką. Potrzebny jest też kontakt omawianego terenu zieleni z ogrodami działkowymi za ulicą
Wojskowej Służby Kobiet i łąkami wzdłuż Kanału Siekierkowskiego.
Jedną z reguł dotyczących terenów zieleni jest to, że ich wartość przyrodnicza jest
odwrotnie proporcjonalna do ilości zabiegów ogrodniczych. Im mniej będzie takich zabiegów,
tym tańsze będzie gospodarowanie terenem a jego wartość przyrodnicza będzie wzrastać. Jeżeli
chodzi o zabiegi ogrodnicze, to rekomendowane jest pozostawienie omawianego terenu w dużej
mierze naturalnym procesom, w tym procesowi naturalnej sukcesji. Procesy te są bardzo
interesujące także z punktu widzenia badań przyrodniczych. Omawiany obszar stanowi rodzaj
poligonu doświadczalnego pokazującego naturalny przebieg sukcesji na terenie zwałowiska
gruzów zamienionego w miejski teren rekreacyjny. Dlatego pozostawienie przynajmniej część
terenu bez ingerencji pozwoli obserwować zmiany, dokonywać ciekawych obserwacji oraz
wyciągać wnioski dotyczące późniejszego planowania działań na innych, podobnych terenach
miejskich.
Jeżeli zostanie podjęta decyzja o przekształcaniu terenu w kierunku zwiększenia jego
atrakcyjności przyrodniczej i rekreacyjnej, powinno ono być prowadzone etapami. W przypadku
wycinek powinny być wycinane wyłącznie drzewa gatunków obcych i to takie, które nie mają
dodatkowych walorów przyrodniczych (np. dziuple, siedliska gatunków chronionych) lub
estetycznych. Prace tego typu powinny być etapowane oraz wykonywane poza okresem lęgowym
ptaków. W przypadku grzywacza lęgi w gniazdach na drzewach mogą trwać jeszcze nawet w
październiku, a w przypadku puszczyka w mieście młode można spotkać już w lutym. Należy też
pamiętać o tym, że nietoperze mogą być w dziuplach i w szczelinach drzew przez cały rok, także
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zimą, a ptaki w mieście nie zawsze trzymają się typowych terminów lęgów, dlatego każdorazowo
przed wycinką drzewa specjalista ornitolog i chiropterolog powinien ocenić, czy wycinka nie
zagrozi chronionym zwierzętom.
W celu najpełniejszej realizacji rekreacyjnych i przyrodniczych funkcji parku, na jego
terenie powinny zostać wyznaczone strefy różniące się przeznaczeniem. Obok stref piknikowych,
z krótko wykoszoną trawą czy placu zabaw nawiązującego wyglądem do elementów
przyrodniczych (jak np. plac przy nadwiślańskiej plaży Poniatówka), z punktu widzenia ochrony
przyrody bardzo cenne jest wyznaczenie "dzikich stref" jako ostoi przyrody, z ograniczonym
dostępem publiczności i psów. Doskonałym przykładem takiej strefy jest wyspa na Jeziorku
Kamionkowskim w Parku Skaryszewskim. Dostęp do „dzikiej strefy” może być ograniczony
przez strukturę roślinności lub wygrodzenia o charakterze naturalnym (np. budowane z
wyciętych na tym terenie drzew i gałęzi). Miejsce takie powinno być zaopatrzone w tablice
informujące, dlaczego dostęp jest ograniczony. Tablice napisane prostym językiem i opatrzone
atrakcyjnymi zdjęciami gatunków mających tam swoje siedliska, powinny dobrze spełniać ważną
funkcję edukacyjną. Sam zakaz budzi sprzeciw, ale zobaczenie na zdjęciu np. ujmującej rodziny
jeży i zrozumienie czemu nie ma dostępu do ich siedliska, pomoże to miejsce chronić. Tablice
informacyjne, edukacyjne na terenach zieleni mogą bardzo ułatwić życie urzędnikom, którzy nie
będą musieli po raz kolejny tłumaczyć komuś, że trawa niej jest skoszona a liście wygrabione, bo
tak jest lepiej z punktu widzenia ochrony przyrody i oszczędności publicznych funduszy.
Na ziemi wśród krzewów lub traw, także w mieście, są ptasie gniazda (np. słowika),
pisklęta, podloty, czy małe ssaki, np. zające. Dlatego, szczególnie wiosną i latem, psy na terenach
zieleni powinny być wyprowadzane wyłącznie na smyczy. Tablice informacyjne z sugestywnymi
zdjęciami młodych zwierząt powinny uświadomić wielu osobom, że nawet mały, łagodny piesek
może zniszczyć gniazdo słowika, poturbować zająca, albo zabić pisklę, chociażby tylko w
„zabawie”.
W „dzikich strefach” znajdą się atrakcyjne siedliska nie tylko dla ptaków i ssaków, ale
także m.in. dla zapylaczy, które tworzą gniazda w ziemi, jak np. pszczolinki, czy niektóre gatunki
trzmieli. Ścieżki należy poprowadzić po obrzeżach tego typu stref. Podobne zalecenie dotyczy
ścieżki związanej z terenem łąki. Zlokalizowanie jej na obrzeżu płatu da możliwość zasiedlania
centralnej części łąki przez bardziej wymagające gatunki roślin i płochliwych zwierząt.
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Wysoce wskazane jest utworzenie na terenie planowanego parku zbiornika wodnego o
charakterze jak najbardziej zbliżonym do naturalnego. Zbiornik taki może być też cennym
przykładem małej retencji. Największą wartość przyrodniczą mają zbiorniki, w których woda
pozostaje przez cały rok oraz obecna jest roślinność wodna i przywodna. Roślinność szuwarowa
nie tylko oczyszcza wodę, ale też stanowi niezwykle cenne siedlisko dla wielu gatunków i grup
zwierząt. Korzystają z niej ptaki wodne, płazy, bezkręgowce, takie jak np. niektóre zapylacze,
które składają jaja w miejscach wilgotnych, w pobliżu wody lub w wodzie oraz ważki, które z
punktu widzenia usług ekosystemów są niezwykle pożyteczne redukując liczbę komarów.
Zbiornik wodny o częściowo wolnym od roślinności lustrze wody zwiększyłby też atrakcyjność
planowanego parku dla nietoperzy. Zbiornik o łagodnym brzegu jest bardzo potrzebny dla
ochrony wielu zwierząt, które mogą się z niego napić i nie muszą daleko wędrować do wody,
narażając się na śmierć pod kołami pojazdów. Łagodny brzeg zbiorników i cieków nie tylko
umożliwia małym zwierzętom napicie się, ale też pisklętom ptaków wodnych oraz płazom
wydostanie się na brzeg.
W przypadku późniejszego użytkowania i ewentualnego remontowania zbiornika
wodnego, podobnie jak i przy przekształcaniu innych elementów przyrodniczych terenu zieleni,
ważne jest etapowanie prac i pozostawianie miejsc, które umożliwiają ucieczkę związanych z
nimi zwierząt i zachowanie ciągłości życia ekosystemu. W przypadku wprowadzenia na tym
terenie zbiornika wodnego konieczne będzie wzbogacenie go o roślinność wynurzoną. W
przypadku jej wykaszania konieczne jest zawsze pozostawienie jej jak największej części,
ponieważ roślinność wodna tworzy cenne siedliska dla chronionych zwierząt na przestrzeni
całego roku. Przykładowo zimą jest schronieniem dla wielu gatunków ptaków. Trzcinowiska są
m.in. miejscem zimowania wąsatek, ptaków bardzo atrakcyjnych dla obserwatorów. Wykaszanie,
o ile byłoby z jakiegoś powodu konieczne, powinno się odbywać tylko miejscami i nie wcześniej
niż późną jesienią lub pod koniec zimy. W razie pogłębiania zbiornika także konieczne byłoby
etapowanie tych działań.
Niniejsze opracowanie zawiera nie tylko zalecenia dotyczące przebudowy omawianego
terenu, ale także bieżącego utrzymania zieleni. Są to zalecenia uniwersalne, warte wdrożenia na
każdym terenie zielonym. Generalnym postulatem jest zawsze minimalizacja ingerencji w
funkcjonowanie przyrody, poza działaniami niezbędnymi dla zachowania funkcji poszczególnych
stref parku (np. strefy dedykowanej piknikom, rekreacji).
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Minimalizacja ingerencji w przyrodę, a w szczególności zabiegów ogrodniczych, jest nie
tylko korzystna z punktu widzenia ochrony przyrody, ale także ze względów ekonomicznych.
Ekstensywnie prowadzona zieleń jest znacznie tańsza w utrzymaniu. Jednym z podstawowych
postulatów jest w tym przypadku ograniczenie wygrabiania ściółki. Jest ona w ciągu całego roku
miejscem egzystencji wielu grzybów i bezkręgowców, m.in. zimowania np. biedronek czy
pająków. Z kolei te małe zwierzęta tworzą bazę pokarmową dla ptaków, takich jak drozdy, czy
ssaków, takich jak np. jeże. Opadłe liście świadczą wiele usług ekosystemowych, jedną z nich
jest wysoka wartość estetyczna krajobrazów z udziałem jesiennych liści. Ściółka, którą te liście
tworzą zapewnia ochronę korzeni drzew przed mrozem oraz suszą. W obliczu zmian
klimatycznych, mróz w bezśnieżne zimy oraz susza w gorące lata, bardzo niszczą tereny zieleni,
drzewa. Susza jest szczególnie dużym zagrożeniem w przypadku Kopca, zbudowanego w dużej
mierze z gruzów, który nie tylko jest terenem wzniesionym, z którego spływa woda opadowa, ale
też w który woda wsiąka w ograniczonym zakresie. Pozostawianie opadłych liści chroni też
przed wyjaławianiem gleby, zaś sterty liści dają szansę przezimowania różnym gatunkom
zwierząt, m.in. jeżom.
Brak grabienia liści to nie tylko znaczna oszczędność finansowa, ale też cenne działanie
na rzecz ochrony przyrody. Podobne skutki ma pozostawianie na terenach zieleni wszelkiego
rodzaju martwego drewna. Podobnie jak w ściółce, tak i w martwym drewnie pokarm znajdą
ptaki owadożerne i jeże. Sterty gałęzi są atrakcyjnym siedliskiem dla różnych gatunków zwierząt,
np. trzmieli, ptaków, jeży. Pozostawianie opadłych gałęzi, pni i całych ściętych lub powalonych
drzew jest uniwersalnym wsparciem dla różnorodności biologicznej terenów zieleni miejskiej. Z
kolei martwe konary lub całe martwe i zamierające drzewa stojące w oddaleniu od ciągów
komunikacyjnych, miejsc piknikowych czy ławek, to nieocenione wsparcie dla dzięciołów, które
z kolei kując dziuple tworzą siedliska dla wielu chronionych gatunków ptaków i ssaków.
Próchnowiska rozwijające się w pniach drzew mogą zostać zasiedlone przez saproksyliczne
(próchnolubne) gatunki owadów, np. pachnicę dębową. Ochrona okazałych, wiekowych drzew i
dziupli jest uniwersalnym zaleceniem dla każdego terenu zieleni. Realizację powyższych zaleceń
można zobaczyć m.in. w parkach w Londynie czy Berlinie.
Zalecane jest też tworzenie łąk kwietnych, które będą powstawały z mieszanek
zawierających rośliny atrakcyjne dla zwierząt i estetyczne. Rośliny wchodzące w ich skład
powinny być tak dobrane, aby pierwsze kwiaty pojawiały się wczesną wiosną, a ostatnie kwitły
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jeszcze pod koniec sezonu. Zapewni to dostępności pokarmu dla owadów zapylających przez
cały okres wegetacyjny. Jeżeli chodzi o łąki kwietne, to zaleca się koszenie tylko raz w sezonie,
w połowie sierpnia. Umożliwi to rozwój nasion roślin kwiatowych oraz pełny rozwój owadów
związanych z tym siedliskiem. Zaleca się też pozostawianie zupełnie niekoszonych pasów lub
wysp roślin, które będą miejscem rozmnażania wielu gatunków owadów, w tym zapylaczy, a
zimą staną się cennym źródłem pokarmu dla ptaków.
Zapylacze powinny zostać wsparte także poprzez tworzenie sztucznych siedlisk: stert
gałęzi, stert kamieni a także specjalnych domków/hoteli z komórkami lęgowymi dostępnymi w
otworach w glinie, drewnie lub suchych łodygach roślin.
Obok tworzenia rzadko koszonych łąk kwietnych wzbogacających florę parku i będących
siedliskiem wielu owadów (w szczególności zapylaczy), prawdopodobnie znajdą się w parku
strefy koszonych trawników. Na tych przestrzeniach należy wprowadzić możliwie niewielką
liczbę koszeń (3-4 razy rocznie) i zwiększyć wysokość, na której trawnik będzie koszony.
Umożliwi to ochronę bezkręgowców ginących podczas częstych i niskich koszeń i wywożonych
ze swoich siedlisk razem ze skoszoną trawą. Warto tu przypomnieć, że intensywne koszenie
trawników wiele razy w roku, to względnie nowy wynalazek w podejściu do zieleni. Jeszcze w
XIX. i początkach XX. w. w parkach były ekstensywnie prowadzone trawniki. Dzięki temu było
tam większe bogactwo gatunkowe zarówno roślin jak i zwierząt (przede wszystkim
bezkręgowców, w tym zapylaczy). Dopiero w drugiej połowie XX. w., dzięki łatwości koszenia
mechanicznego, znacznie zwiększono częstość koszeń, przez co zubożono florę i faunę
trawników.
Wysoka trawa pod koronami drzew zniechęca ludzi do przebywania w strefie, gdzie może
spaść gałąź. Krótka trawa zachęca do przebywania w bezpiecznych miejscach przeznaczonych do
piknikowania. W wysokiej trawie pod drzewami i pozostawionej jako strefa buforowa wzdłuż
krzewów, bezpieczne są podloty (młode ptaki, które jeszcze nie nauczyły się latać).
Pozostawienie wokół drzew i krzewów niekoszonych obszarów i koszenie w ich kierunku da
podlotom szansę ucieczki i ocali je przed śmiercią podczas koszeń.
Podobnie jak w przypadku zapylaczy, również dla ptaków należy stworzyć zarówno
sztuczne siedliska jak i poprawić ich bazę pokarmową. Z punktu widzenia ochrony ptaków, które
są zwierzętami szczególnie atrakcyjnymi dla publiczności, zaleca się by w trakcie rewitalizacji
terenu pozostawić zdecydowaną większość drzew. Szczególnie cenne z punktu widzenia ochrony
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ptaków, a także nietoperzy, są oczywiście drzewa okazałe, topole i inne gatunki drzew
rodzimych. Są one miejscem gniazdowania ptaków budujących gniazda otwarte (np. grzywacz,
kwiczoł) ale także potencjalnymi miejscami gniazdowania dzięciołów i dziuplaków wtórnych.
Z powodu dość niskiego wieku drzew, prawdopodobnie niewielka jest w nich liczba
dziupli, co może ograniczać występowanie dziuplaków wtórnych (sikory, kowalik, mazurek,
szpak, pleszka, muchołówki). Zaleca się więc na omawianym terenie powieszenie około 40-50
budek lęgowych dla ptaków. Z powodu niedostatku naturalnych dziupli zaleca się także
powieszenie około 50 budek dla nietoperzy. Powinny to być budki 4 typów: Issel, Stratmann, typ
angielski oraz stosowanych od niedawna schronień szczelinowych. Ważne dla ochrony
nietoperzy jest zadbanie o przyjazny dla nich rodzaj światła na omawianym terenie oraz o to, by
nie znalazło się tam żadne źródło ultradźwięków. Modelowym rozwiązaniem byłoby
wprowadzenie na omawianym obszarze sztucznego zimowiska nietoperzy. Wsparciem dla
ptaków będzie także wzbogacanie terenu o rodzime gatunki roślin dających owoce (np. głogi)
oraz pozostawianie na zimę nieskoszonych obszarów wysokich, wystających ponad śnieg roślin,
które tworzą naturalne „karmniki” na zimę.
Wszystkie te działania na rzecz przyrody warto przedstawić publiczności na tablicach
edukacyjnych. Ciekawą formę edukacji oferuje też naturalna sukcesja roślinna na tym terenie.
Obecność klonu jesionolistnego i innych gatunków inwazyjnych zachęcają do stworzenia tu
ścieżki edukacyjnej ilustrującej procesy sukcesji i inwazji obcych gatunków.
Chociaż obecnie na omawianym terenie jest bardzo dużo roślin obcego pochodzenia, to
wprowadzając nowe rośliny należy wybierać gatunki rodzime i w ten sposób dążyć do
przebudowy składu gatunkowego. W przypadku zamiaru sadzenia kasztanowców trzeba
przeanalizować, czy teren ten zapewni im wystarczający dostęp do wody, ponieważ są to drzewa
o dużej wrażliwości na suszę. W warunkach niedoboru wody są bardziej podatne na negatywne
działanie szrotówka kasztanowcowiaczka. Lepy przeciwko temu owadowi wieszane na
kasztanowcach są niebezpieczne nie tylko dla wszelkich bezkręgowców, które giną przyklejone
do lepów, ale nawet małych ptaków (znajdowano przyklejone martwe sikory).
Przy przebudowie drzewostanu wskazane jest użycie grzybów mykoryzowych, które są
bardzo korzystne dla drzew i szczególnie potrzebne w przypadku drzew miejskich, rosnących w
warunkach silnego stresu. Najlepszym sposobem, w przypadku nowych nasadzeń, jest
wykorzystanie sadzonek zmykoryzowanych, choć można wykorzystać również komercyjnie
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dostępne szczepionki grzybów wchodzących w mykoryzowe kontakty z konkretnymi drzewami
obecnymi na Kopcu.
Kolejne uniwersalne zalecenia przyrodnicze dla każdego terenu zieleni, które powinny
być zastosowane na Kopcu to nie stosowanie tu środków chemicznych w postaci trutek
deratyzacyjnych, środków ochrony roślin (lub w celu ochrony przed określonymi gatunkami
roślin), ale także siatek przeciw kretom na trawnikach. Środki chemiczne stosowane by pozbyć
się konkretnych owadów lub roślin zawsze działają też na inne organizmy, w tym zdrowie
człowieka. Znane, legalnie dostępne chemiczne środki chwastobójcze według WHO mogą
powodować nowotwory. Chemiczne środki owadobójcze są przyczyną śmierci chronionych
gatunków zwierząt owadożernych, takich jak dzięcioły zielone czy nietoperze.
Poza powyższymi zaleceniami warto także nadmienić o koniecznej na każdym terenie
zieleni ochronie korzeni drzew. Dlatego w miejscach gdzie znajdują się korzenie drzew należy
zapobiec wydeptywaniu i wjazdowi ciężkiego sprzętu. Ścieżki powinny być prowadzone i
budowane w taki sposób, żeby nie uszkodzić korzeni drzew, zaś nawierzchnia ścieżek powinna
być przepuszczalna dla wody i naturalna, co jest ważne nie tylko ze względów przyrodniczych,
ale także krajobrazowych.
Teren Kopca Powstania Warszawskiego parku Akcji „Burza“ ma duży potencjał
przyrodniczy i rekreacyjny, płynący m.in. z ciekawego ukształtowania terenu i sieci
malowniczych, półdzikich, krętych ścieżek. Dzięki takiej strukturze tego obszaru, wędrując
krętymi ścieżkami ma się wrażenie, że jest on większy niż w rzeczywistości. Wykorzystując ten
naturalny potencjał i wprowadzając stosunkowo nieduże zmiany, niewielkim nakładem kosztów,
można tu stworzyć wyjątkowy park o charakterze tajemniczego ogrodu, w którym użytkownicy
będą mogli poczuć się jak odkrywcy intrygujących, dzikich miejsc, obserwować i poznawać
przyrodę, a także czuć się swobodnie w strefach dedykowanych piknikom i zabawie.
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SZATA ROŚLINNA KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I PARKU AKCJI „BURZA” W
WARSZAWIE, ZE WSKAZANIAMI DO REWITALIZACJI
Wstęp
Teren Kopca Powstania Warszawskiego i parku Akcji „Burza” (dalej używany jest skrót Kopiec
PW wraz z parkiem) to spontanicznie porośnięte roślinnością zwałowisko gruzu po zniszczeniach
II wojny światowej, a w części uporządkowany w końcu XX w. park. Roślinność nieużytku na
wzgórzu i jego przedpolu jest wykorzystywana przez mieszkańców miasta jako dalsza część
parku. Przypadek tego miejsca wpisuje się w ogólnoświatowy trend adaptowania zieleni
nieużytków (wastelands, brownfields), określanych w polskojęzycznej literaturze jako nieużytki
poprzemysłowe, jako nieformalne tereny zieleni (informal greenspace). Roślinność takich
terenów pełni funkcje społeczno-przyrodnicze w podobnym stopniu jak urządzone parki
(Rupprecht i in. 2014, Rupprecht i in. 2015, Kim i in. 2018). Dawniej nieużytki były traktowane
wyłącznie w sposób utylitarny, jako czasowo pusta i bezproduktywna część miast, co do których
nie podjęto jeszcze decyzji o właściwym zagospodarowaniu. Poznanie korzyści, jakie teren
nieużytku może dostarczać w zakresie utylizacji zanieczyszczeń, retencji wody opadowej,
obniżania skrajnych temperatur w mieście, dobroczynnego wpływu na samopoczucie
mieszkańców i ich zdrowie, które bada się ostatnio intensywnie w ramach tzw. usług
ekosystemowych, pozwala pełniej określić wartość tego terenu (Maas 2006, Gandy 2013). Ze
względu na różne doniesienia odnośnie potencjalnych korzyści z nieużytków dla mieszkańców,
coraz częściej uznaje się je jako tereny do wykorzystania w przyszłości (Gandy 2013). Jednym z
najbardziej deficytowych i potrzebnych obszarów w miastach są tereny wypoczynkowe
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(Richards i in. 2015, Cord i in. 2015, Riechers i in. 2016, Sikorska i in. 2017). Usługi
ekosystemowe jakie teren Kopca PW i przylegającego parku dostarczają społeczności miejskiej
są szczegółowo oceniane w ramach grantu wykonywanego przez pracowników Wydziału
Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Budownictwa SGGW
(grant
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zanieczyszczonych w Warszawie – potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków”). Prace
prowadzone są w ramach tego projektu będą ukończone w 2019 r., ale w tej chwili można już
podać niepełne szacunki o zdolności terenu do retencjonowania wody, korzystnym wpływie na
warunki klimatyczne, możliwości pochłaniania uciążliwych pyłów, metali ciężkich, CO2,
względnie wysokiej jak na warunki miejskiej różnorodności biologicznej, dużej akceptacji
społecznej dla wypoczynku na terenie spontanicznej przyrody.
Na terenie Warszawy dość licznie występują nieużytki poddane spontanicznej sukcesji.
Kopiec PW wraz z parkiem są tu jednym z wielu przykładów takich terenów, który w planach
władz miasta jest przeznaczony do rewitalizacji do postaci terenu zieleni, co czyni ten obiekt
modelowym przykładem dla innych. Celem badań było rozpoznanie szaty roślinnej kopca PW
wraz z parkiem, aby przedstawić jej istniejącą wartość przyrodniczą i wskazać na tej podstawie
możliwe kierunki przyszłych działań projektowych.
Materiał i metody
Na potrzeby opracowania wykonano mapę roślinności rzeczywistej wraz z charakterystyką
roślinności i flory poszczególnych jednostek. Ocenę przydatności płatów roślinności dla
przyszłego terenu zieleni wykonano na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji roślinności
rzeczywistej (Wysocki, Sikorski 2014). Przeanalizowano również literaturę pod kątem
ewentualnego występowania siedlisk podlegających ochronie z mocy prawa europejskiego,
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej i gatunków z Załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej oraz tych podlegających ochronie w naszym kraju. Wykorzystano w tym celu
wyniki inwentaryzacji flory i szaty roślinnej Warszawy (Kozłowska 2001) i stanu flory (SudnikWójcikowska 1987, 1998). Prace kartograficzne prowadzono tak, że uchwycono w terenie
najważniejsze elementy roślinności. Inwentaryzację prowadzono następującymi metodami:
identyfikacji zbiorowisk roślinnych na podstawie gatunków diagnostycznych dla jednostek
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fitosocjologicznych, kartowania zbiorowisk roślinnych i gatunków metodą marszrutową.
Uwzględniono w tym gatunki chronione, a także rośliny nieobjęte żadną formą ochrony, ale
rzadko spotykane lub zagrożone wyginięciem w naszym kraju – tzw. gatunki „rzadkie lokalnie”.
Prace inwentaryzacyjno-kartograficzne przeprowadzone były w nawiązaniu do metodyki
kartografii geobotanicznej i florystycznej (Faliński 1991). Podkład roboczy stanowią mapy
topograficzno-wysokościowe w skali 1:10000 i ortofotomapa (www.geoportal.pl). Na podstawie
zebranego materiału przygotowano mapę jednostek kartograficznych i legendę. Przedstawia ona
zarejestrowane

zbiorowiska

roślinne.

Jednocześnie

z

kartowaniem wykonana

została

dokumentacja fotograficzna wybranych siedlisk przyrodniczych. Nazwy łacińskie i polskie roślin
naczyniowych podano za Mirek i in. (2002).
Kolejny etap objął analizy dotyczące przewidywanych zagrożeń wynikających z realizacji
prac zaplanowanych dla poszczególnych zadań przedsięwzięcia - głównie na etapie budowy i
eksploatacji. Wskazano także możliwe do zastosowania działania łagodzące negatywne skutki
przyszłej inwestycji.
Wyniki
Teren Kopca PW i pobliskiego parku porasta w ogromnej części spontanicznie rozwijająca się
roślinność. W części parkowej jest ona jedynie wykaszana, a drzewostan z rzadka był wsadzany,
a trawniki są koszone. Na kopcu roślinność jest wyłącznie spontaniczna i zdominowana przez
klon jesionolistny (Acer negundo), który zajmuje 50,4% powierzchni badanego obszaru. Na
powierzchniach, gdzie drzewa są karczowane, pojawia się mozaika ziołorośli i zarośli
synantropijnych. Odrębną częścią jest duży obszar jeszcze niedawnych łąk, obecnie zarzucony i
porastany przez nawłocie zajmujące 9,6% powierzchni obszaru. Żadna z powierzchni nie należy
do szczególnie cennych, ani nie zawiera gatunków chronionych, obecna jest tutaj natomiast grupa
roślin lokalnie rzadkich – powojnik zaroślowy (Clematis vitalba), bodziszek łąkowy (Geranium
pratense), kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum). Niewątpliwie rzadkością jest
regeneracyjna postać łęgu zboczowego (Violo odorati-Ulmetum).
W ramach trzydniowego BioBlitz z udziałem mieszkańców spisanych zostało 75
gatunków roślin naczyniowych.
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Ryc. 1. Widok na Kopiec PW w 1978 r. (źródło: https://warszawa.fotopolska.eu/688274,foto.html)

Ryc. 2. Mapa roślinności rzeczywistej Kopca PW i pobliskiego parku
(http://mapa.um.warszawa.pl/)
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Wykaz wyróżnionych jednostek (i ich udział %)
1. Zadrzewienie Acer negundo na siedlisku grądu (27,3%)
2. Zadrzewienie Acer negundo na siedlisku łęgu zboczowego (8,0%)
3. Zadrzewienia Acer negundo na siedlisku łęgu topolowego (7,1%)
4. Zadrzewienia parkowe Populus xcanescens i Acer negundo (7,9%)
5. Mozaika zbiorowisk ruderalnych z klasy Artemisietea (4,8%)
6. Zbiorowiska ruderalne z Solidago gigantea (9,6%)
7. Murawa wydepczyskowa z rzędu Plantaginetalia i zbiorowiska ruderalne a klasy Artemisietea
(1,8%)
8. Inicjalne zbiorowiska antropogeniczne z zespołu Echio-Melilotetum (2,7%)
9. Murawy trawnikowe Lolio-Cynosuretum (1,3%)
10. Zbiorowiska ruderalne z klasy Stellarietea i Artemisietea na uprawach ogrodów działkowych
(3,2%)
0. Tereny zabudowane (26,2%)
Charakterystyka wyróżnionych jednostek roślinnych
1. Zadrzewienie Acer negundo na siedlisku grądu
Niski, około 50-letni drzewostan tworzy klon jesionolistny, z domieszką jesionu wyniosłego
(Fraxinus excelsior), wiązu pospolitego (Ulmus minor), klonu pospolitego (Acer platanoides) i
śliwy ałyczy (Prunus cerasifera). W podszyciu, zwłaszcza w lukach okapu, głównie rdest
japoński (Reynoutia japonica) i bez czarny (Sambucus nigra). W runie wiele nitrofilnych
gatunków min. pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), kuklik leśny (Geum urbanum), powojnik
zaroślowy, wiechlina pospolita (Poa trivialis), trybula leśna (Anthriscus sylvestris), jeżyna
popielica (Rubus caesius), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus).
2. Zadrzewienie Acer negundo na siedlisku łęgu zboczowego
Zadrzewienie klonów jesionolistnych, które zdominowało zbocza kopca na siedlisku
antropogenicznym powstałym z gruzów powojennej Warszawy i ziemi. Takie gliniaste podłoże
wymieszane z resztkami budowlanymi na dość stromych nasłonecznionych zboczach daje
warunki bardzo zbliżone do tych panujących w łęgach zboczowych (Violo odorati-Ulmetum).
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Łęgi te są zasilane regularnie spływającymi po pochyłościach wodami. W porze suchej rośliny
przyziemne wykazywały dość dobrą kondycję, bardzo dobrze odnawiają się tu jesiony i wiązy, z
dużą łatwością wnikają pnącza – powojnik zaroślowy i chmiel (Humulus lupulus), tworząc
charakterystyczne welony. Zwracają uwagę dobrze rozrastające się gatunki typowe dla łęgu
zboczowego – fiołek wonny (Viola odorata), czereśnia pospolita (Cerasus avium), bluszcz
pospolity (Hedera helix) i kłosownica leśna (Brachypodium sylvaticum), które zapewne
przeniknęły z ogrodów działkowych, ale dynamika i łatwość rozrastania pokazują, że są to dla
nich sprzyjające siedliska.

Ryc. 3. Zadrzewienie klonu jesionolistnego na siedlisku łęgu zboczowego
3. Zadrzewienia Acer negundo na siedlisku łęgu topolowego
Zadrzewienia tego rodzaju porastają siedliska dawnego łęgu topolowego (Populetum albae),
niegdyś nieregularnie zalewane przez wody Wisły, które zostały w XX w. obwałowane i odcięte
od regularnych zalewów. W drugiej połowie XX w. bywały lata, że na łąkach zalegała jeszcze
podsiąkająca woda, jednak znacznie rzadziej i mniej intensywnie niż dawniej. Od tego czasu
postępuje proces zwany grądowieniem siedliska. Obecność wielu gatunków łąk wilgotnych i
nitrofilnych ziołorośli skłoniło do zaklasyfikowania tych siedlisk jeszcze jako łęgowe.
Zadrzewienia wyróżniają się ubogim drzewostanem – około 20-letnimi złożonym z klonu
jesionolistnego i domieszką śliwy ałyczy. Runo jest ubogie, ale zwracają uwagę gatunki łąk –
skrzyp łąkowy (Equisetum pratense), mietlica olbrzymia (Agrostis gigantea), żywokost lekarski
(Symphytum officinale), krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), bodziszek łąkowy (Geranium
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pratense). W bardziej zacienionych powierzchniach runo złożone jest z gatunków ruderalnych z
klasy Artemisietea.
4. Zadrzewienia parkowe Populus ×canescens i Acer negundo
Zadrzewienia parkowe jest zubożoną postacią zadrzewień na zacienionych zboczach z luźną
darnią traw i małym udziałem gatunków azotolubnych.
5. Mozaika zbiorowisk ruderalnych z klasy Artemisietea
W rejonie ogrodów działkowych i linii wysokiego napięcia pojawia się przestrzeń z mozaiką
zbiorowisk ruderalnych z klasy Artemisietea. Drzewa i krzewy są w tej części karczowane co
kilka lat. W wyniku tych działań wykształciła się w tym miejscu bogata roślinność
synantropijnych roślin przechodzących z typowych stanowisk antropogenicznych, ale też
świeżych łąk, muraw kserotermicznych, zarośli łęgowych i lasów m.in. stokłosa bezostna
(Bromus inermis), mierznica czarna (Ballota nigra), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare),
nawłoć późna (Solidago gigantea), jeżyna popielica (Rubus caesius), lucerna sierpowata
(Medicago falcata), stulisz Loesela (Sisimbrium loeselli), iwa rzepieniolistna (Iva xantiifolia).
6. Zbiorowiska ruderalne z Solidago gigantea
Rozległa polana zdominowana przez nawłocie – kanadyjską (Solidago canadensis) i późną. Na
starych zdjęciach ortofotomap widać mniej lub bardziej regularnie kośne łąki, a dopiero w
ostatnich latach zarzucone zarosły nawłociami i klonami jesionolistnymi. Po składzie
gatunkowym można ocenić, że są to w większości łąki świeże (Arrhenatherion) i tam pod
okapem nawłoci pojawiają się gatunki łąk – owsik wyniosły (Arrhenathertum elatius), ostrożeń
zwyczajny (Cirsium vulgare), bodziszek łąkowy, mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea),
kupkówka pospolita (Dactylis glomerata). Wilgotniejsze postacie łąk (Molinion) porastają –
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), kielisznik zaroślowy (Calystegia sepium), wyczyniec
łąkowy (Alopecurus pratensis), żywokost lekarski (Symphytum officinale). Zarzucenie łąk trwa
już kilkanaście lat i w tym czasie wykształcały się już 3-5 m wysokie zarośla z klonów
jesionolistnych, śliwy ałyczy i bzu czarnego (Sambucus nigra).
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Ryc. 4. Zbiorowiska łąkowo-ruderalne z Solidago gigantea
7. Murawa wydepczyskowa z rzędu Plantaginetalia i zbiorowiska ruderalne a klasy Artemisietea
Usypany z gruzów kopiec był przez wiele lat był zaniedbany. W 2004 r. z okazji 60. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego uporządkowano szczyt kopca i zbudowano schody od ul.
Bartyckiej, wzdłuż których i na szczycie założono trawniki (Lolio-Cynosuretum). Część z nich,
zwłaszcza na górze, jest intensywnie wydeptywana, przez co trawniki zdominowały gatunki
odporne na deptanie – babka szerokolistna (Plantago major), rdest ptasi (Polygonum aviculare),
wiechlina roczna (Poa annua). Znaczny jest udział gatunków synantropijnych, w szczególności –
przymiotna białego (Erigeron annuus).
8. Inicjalne zbiorowiska antropogeniczne z zespołu Echio-Melilotetum
Płat roślinności synantropijnej na inicjalnych glebach tworzy dość liczna grupa nietrwałych roślin
– m.in. iwa rzepieniolistna (Iva xantifolia), bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium), bylica
pospolita (Artemisia vulgaris), łoboda rozłożysta (Atriplex patula), szarłat szorstki (Amaranthus
retroflexus), nostrzyk biały (Melilotus albus), żółty (M. officinalis), cykoria podróżnik
(Cichorium intybus), perz zwyczajny (Elymus repens).
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9. Murawy trawnikowe Lolio-Cynosuretum
Trawniki wykaszane w parku należące do tej grupy, składają się niewielu traw, głównie –
wiechliny łąkowej (Poa pratensis) i życicy trwałej (Lolium perenne). Udział gatunków
towarzyszących jest limitowany częstym koszeniem.
Dyskusja i podsumowanie
Na terenie kopca PW i przylegającego parku znajduje się szereg spontanicznych zbiorowisk
leśnych z udziałem gatunków inwazyjnych. Miejsca składowisk stają się sprzyjającym miejscem
dla gatunków obcych rodzimej florze, jednak od składowisk odpadów poprzemysłowych i
komunalnych, Kopiec PW wyróżnia brak koszenia, karczowania drzew i regularnego
nadsypywania (Dyguś i in. 2012). Dopiero na terenach nieużytków, w zarzuconych ogrodach
przydomowych, wolnych miejscach na poboczach dróg (Kolyada N.A., Kolyada S.A. 2017), czy
zwałowisk pokopalnianych, pozostawianych na długie lata sukcesji, mają szanse wykształcać się
zbiorowiska leśne, w tym gatunki takie jak klon jesionolistny i robinia biała (Rostański 2006). Na
powierzchnie tego typu nie należy jednak patrzeć przez pryzmat klasycznych wartości
florystycznych i fitosocjologicznych, ale potencjału siedliska. Każda powierzchnia spontaniczna,
która nieprzerwanie podlega sukcesji ekologicznej wykształca swoisty ekosystem, wartościowy
dla zachowania gatunków roślin i zwierząt. Zaobserwowane na terenie Kopca PW 75 gatunków
roślin naczyniowych, to niewiele w porównaniu do terenów zadrzewionych zieleni warszawskich
parków (Sikorski 2014), czy terenów naturalnych lasów (Sudnik-Wójcikowska 1987), jednak jest
to liczba porównywalna do innych składowisk pokopalnianych (Rostański 2006), komunalnych i
poprzemysłowych (Dyguś i in. 2012). Niewątpliwie wraz z postępującą sukcesją leśną zanikają
byliny obcego pochodzenia, a część tych inwazyjnych buduje roślinność jeszcze dziesiątki lat.
Rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych drzew w mieście jest niewystarczająco zrozumiałe
(Höfle et. al. 2014), jednak przyszłe zmiany klimatyczne i ludzkie działania prawdopodobnie
zwiększą nasilenie się tego procesu (Schnitzler et. al. 2007, Pennington et. al. 2010). Wiadomo,
że obecność gatunków inwazyjnych wpływa na percepcję ludzi i powoduje negatywne skutki dla
istniejących usług ekosystemów. Bardziej wykształceni w kwestiach ekologicznych użytkownicy
negatywnie oceniają te gatunki ze względów środowiskowych i są świadomi korzyści przez nie
zapewnianych. Dla pozostałych, którzy mają co najmniej świadomość istnienia takich gatunków,
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wpływ jest nieznaczny, a działania nad ich redukcją nie mają wysokiego priorytetu (Potgieter et.
al.

2018).

Gatunki

inwazyjne

są

roślinami

produkującymi

tlen,

pochłaniającymi

zanieczyszczenia, dającymi cień i schronienie dla innych organizmów, w związku z czym zawsze
będą lepszymi alternatywami dla wszechobecnego betonu.
Do najważniejszych sugestii dla przyszłego parku na terenie Kopca PW jakie płyną z
rozpoznania problematyki botanicznej, społecznej i generalnie wstępnego rozpoznania usług
ekosystemowych należą:
- Zieleń spontaniczna w oczach mieszkańców nie uchodzi za gorszą od urządzonej, przebywanie
w takiej dzikiej i nieuporządkowanej przyrodzie nie wpływa na niższy poziom satysfakcji. Zieleń
spontaniczna dostarcza znacznie większych usług natury oczyszczającej, regulującej i
ekologicznej. Powinno dążyć się zatem do uporządkowania infrastruktury komunikacyjnej,
zasilającej teren, ale wnętrza płatów pozostawić możliwie spontaniczne. Zadrzewienia
pozostawić naturalnej sukcesji, ewentualnej przebudowie rozpisanej na dłuższy czas. Nie
zaburzać zapoczątkowanych 50 lat temu naturalnych procesów ekologicznych. Zbiorowiska
otwarte, jak rozległa łąka w dole Kopca, wymagają ekstensywnej pielęgnacji, sprowadzającej się
do koszenia.
- Istniejące płaty roślinności spontanicznej muszą być kontrolowane. Pojawienie się i ogromny
rozrost gatunków inwazyjnych wymaga podjęcia działań. Muszą być one zrównoważone –
sukcesywne i rozpisane na lata. Drzewostan klonu jesionolistnego będzie rozpadał się w
najbliższych latach, co jest typowe dla gatunku i należy kontrolować odradzający się drzewostan,
przez selekcję poszczególnych osobników, by docelowy drzewostan składał się z gatunków
rodzimych, dostosowanych do siedliska. W dużej mierze rodzime gatunki tworzą podrosty i nie
będzie wymagało to specjalnie dużych działań. Pilne jest rozpoczęcie koszenia łąki pod kopcem,
gdyż obserwuje się zanik gatunków łąkowych na skutek zacienienia. Możliwe, że dotyczy to tak
samo zanikania niektórych ciepłolubnych gatunków zwierząt.
- Osobliwością kopca są zbocza zalesione przez antropogeniczną postać łęgu zboczowego.
Kierunki odtwarzania drzewostanu powinny być wyznaczane przez potencjał siedliska.
Przebudowie powinno towarzyszyć wprowadzenie sztuczne gatunków typowych dla łęgu
zboczowego, które powinny się szybko rozprzestrzenić. Podobne działania powinny mieć
miejsce w zadrzewieniach na siedlisku grądowym.
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- Najbardziej reprezentatywne miejsce, jedno z najlepszych w Warszawie miejsc widokowych,
przy pomniku PW, poddane dużej presji wydeptywania, obecnie częściowo zabezpieczone,
wymaga dalszych inwestycji w zapewnienie komfortowego wejścia na szczyt i spędzenia na nim
czasu. Tereny znajdujące się poniżej naturalnie zarosłyby bogatymi w gatunki murawami, ale
brak jest w sąsiedztwie takich źródeł gatunków. Należy je dostarczyć i odpowiednio
pielęgnować. Dotyczy to także innych zboczy na południowej stronie kopca. Wskazane byłoby
częściowo je odsłonić i wprowadzić kserotermiczne murawy, następnie regularnie je kosić jeden
raz w roku. Zbocza powinny być porośnięte przez gatunki kserotermiczne (klasy FestucoBrometea i Geranio-Trifolietum).
- Powierzchnia rozległej polany nawłoci i pokrzywy regeneruje w kierunku łąki świeżej, a
lokalnie wilgotnej. Sugeruje się odtworzyć przestrzeń trawiastą, poprzez przywrócenie
pielęgnacji, w szczególności wprowadzeniu regularnego koszenia jeden raz w roku. Wychodząc
naprzeciw potrzebom rekreacyjnym mieszkańców wprowadzić w części wschodniej płaty
częściej koszonej łąki przeznaczonej dla wypoczynku. Pozostałą przestrzeń łąki należy
skanalizować tzn. wprowadzić ścieżki porządkując trasy przejść i zapobiegając tym samym
bezładnemu wydeptywaniu roślinności. Ścieżki należy poprowadzić po obrzeżach płatu dając
możliwości zasiedlania centralnej części łąki przez bardziej wymagające gatunki roślin i
płochliwych zwierząt. Pozostawić kilka kęp zarośli derenia świdwy, śliwy tarniny i głogów.
- W południowej części przy ul. Bluszczańskiej odtworzyć naturalne obniżenia zbierające
okresowo wodę z podsiąku. Sugeruje się stworzyć biotopy okresowo bagienne, które mogłyby
być siedliskami zwierząt i roślin bagiennych.
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POROSTY KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

I

PARKU AKCJI „BURZA”

W

WARSZAWIE
Wstęp
Warszawa, jako stolica kraju i jednocześnie największe miasto w Polsce, stanowi niezwykle
ciekawy obiekt badań dotyczących skali urbanizacji i idących za tym zmian środowiska
przyrodniczego.

Stan

oraz

zróżnicowanie

poszczególnych

elementów

przyrodniczych

odzwierciedlają pośrednio zarówno jakość środowiska, jak również stopień wpływu zjawisk
antropogenicznych na otaczający krajobraz przyrodniczy, w tym na występowanie tak
wrażliwych na warunki środowiskowe organizmów jak porosty. Jednymi z niezwykle
interesujących pod tym kątem obszarów na terenie miasta Warszawy są Kopiec Powstania
Warszawskiego oraz Park Akcji „Burza”, które jak dotąd nie doczekały się analizy składu
gatunkowego porostów i analizy ich rozmieszczenia.
Ze względu na planowaną rewitalizację terenu Kopca Powstania Warszawskiego oraz
Parku Akcji „Burza” dokonano inwentaryzacji porostów występujących na tym terenie. Badania
miały na celu ustalenie składu gatunkowego i jakościowego porostów, określenie cennych
siedlisk tych organizmów oraz wskazanie ewentualnych zaleceń do wykorzystania podczas
projektowania zagospodarowania badanego terenu.
Materiał i metody
Badania przeprowadzono w dniu 16 czerwca 2018 r. Podstawową metodą badawczą zastosowaną
podczas inwentaryzacji porostów był obchód terenu parku, podczas którego dokonano spisu
stwierdzonych gatunków. Spisu dokonano dla wszystkich rodzajów napotkanego podłoża: kory
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drzew, martwego drewna, podłoża skalnego i gleby. Porosty identyfikowano za pomocą
standardowych badań mikroskopowych i technik laboratoryjnych stosowanych w badaniach
lichenologicznych. W przypadku gatunków, dla których identyfikacja w terenie nie była
możliwa,

dokonano

zbioru

morfologiczno-anatomicznych.

niewielkich

próbek

materiału

w celu

wykonania

badań

W przypadku gatunków nie wytwarzających owocników

dokonano jedynie identyfikacji do rodzaju (np. rodzaj liszajec Lepraria). Ograniczenie to
wynikało z faktu, że podczas badań nie dokonywano identyfikacji techniką chromatografii
cienkowarstwowej.
Wyniki
Stwierdzono 23 gatunki porostów występujące na korze klonów: jesionolistnego Acer negundo i
pospolitego Acer platanoides, brzozy brodawkowatej Betula pendula, dębu szypułkowego
Quercus robur, jesionu pospolitego Fraxinus excelsior, modrzewia Larix decidua, topoli białej
Populus alba, topoli osiki Populus tremula, robinii akacjowej Robinia pseudoacacia, wierzby
Salix sp., wiązu Ulmus sp., śliwy Prunus sp. Nie stwierdzono porostów na korze orzecha
włoskiego Juglans regia oraz na martwym drewnie. Porosty zasiedlały również podłoże
betonowe oraz głazy (głazy krzemianowe). Nie stwierdzono porostów naziemnych.
Większość stwierdzonych gatunków (70%) stanowiły porosty skorupiaste. Pozostałe
gatunki należały do porostów listkowatych. Najwięcej gatunków stwierdzono na korze topoli
(9 gatunków), a także klonu (9), jesionu (8) i modrzewia (7) oraz na głazach i betonie (9).
Poniżej przedstawiono listę stwierdzonych porostów:
1. Acarospora fuscata (NYL.) TH. FR. – na głazie. Gatunek preferuje miejsca nasłonecznione.
2. Amandinea punctata (HOFFM.) COPPINS et SCHEID [syn. Buellia punctata (HOFFM.)

A. MASSAL.] – na korze pni Larix, Fraxinus, Robinia, Ulmus,
3. Calogaya decipiens (ARNOLD) BLOMB. & FORSSELL – jedna plecha, na betonie,
4. Candelariella aurella (HOFFM.) ZAHLBR. – na betonie,
5. Candelariella xanthostigma (PERS. ex ACH.) LETTAU – na korze pni Fraxinus,
6. Cladonia sp. – na korze Betula,
7. Flavoplaca citrina (HOFFM.) TH. FR.– na betonie,
8. Hypogymnia physodes (L.) NYL. – na korze pni Acer, Fraxinus, Larix,
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9. Lecania cyrtella (ACH.) TH. FR. – na korze Acer,
10. Lecania naegeli (HEPP) DIEDERICH &

VAN DEN

BOOM – na korze Populus, gatunek

pospolity na terenach nie zanieczyszczonych SO2.
11. Lecanora dispersa (PERS.) RÖHL. – na betonie,
12. Lecanora expallens ACH. s.l. – na korze pni Populus, Acer,
13. Lecanora persimilis (TH. FR.) ARNOLD – na korze Acer,
14. Lecanora polytropa (EHRH.) RABENH. – na głazie,
15. Lecanora pulicaris (PERS.) ACH. – na korze Acer,,
16. Lepraria sp. – na mchu, na korze Populus,
17. Parmelia sulcata TAYLOR – na korze pni Larix, Fraxinus, Populus,
18. Phaeophyscia orbicularis (NECK.) MOBERG – na korze pni, Larix, Fraxinus, Populus, na
korze pni i gałęzi Acer, Ulmus, Prunus, na betonie, na głazie,
19. Physcia adscendens (FR.) H. OLIVIER – na korze pni Larix, Populus,
20. Physcia tenella (SCOP.) DC. – na korze pni, Larix, Populus, Fraxinus, na korze pni i gałęzi
Acer,
21. Porina aenea (WALLR.) ZAHLBR. [syn. Pseudosagedia aenea (WALLR.) HAFFELNER
et KALB.] – na korze pni Populus, Acer, Fraxinus- gatunek cieniolubny, pospolity na
obszarach miejskich (SMITH i in. 2009).
22. Verrucaria muralis ACH. – na betonie,
23. Xanthoria parietina (L.) BELTR. – na korze pni Quercus, Populus, Corylus, Betula, na
korze pni i gałęzi Acer, Fraxinus, Larix, Prunus, Salix, Ulmus, na głazach.
Stwierdzono nieznaczne zróżnicowanie składu gatunkowego i frekwencji porostów w
różnych częściach Parku. Najwięcej gatunków, jak również najwięcej plech stwierdzono w
północno – wschodniej części Parku.
Dyskusja i podsumowanie
Na terenie Parku występują głównie gatunki porostów skorupiastych. Porosty listkowate
występują w postaci niewielkich plech o wielkości od ok. 2 - 5 mm w zachodniej i południowej
części Parku do 2 cm w części północno – wschodniej.
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Ryc. 1. Niewielkie plechy porostów listkowatych na korze robinii akacjowej (A) oraz klonu
jesionolistnego (B)
Na

badanym

obszarze

nie

stwierdzono

natomiast

występowania

gatunków

krzaczkowatych. Świadczyć to może o stosunkowo dużym zanieczyszczeniu powietrza w rejonie
terenu badawczego na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Związane jest to przede
wszystkim z dużą liczbą zakładów przemysłowych usytuowanych na terenie dzielnicy Mokotów.
Zaliczyć do nich można Elektrociepłownię Siekierki, która jeszcze w latach 90. XX w.
wskazywana była, jako główne źródło zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki na terenie
Mokotowa. Historyczne doniesienia dla tego terenu wskazują, że jeszcze w 1968 r.
zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki na obszarze otaczającym elektrociepłownię tylko
okresami było niższe od dopuszczalnego (Perek 1990). W latach 2000 – 2007 na terenie
elektrociepłowni dokonano jednak wielu inwestycji związanych z ochroną powietrza, do których
zaliczyć można budowę instalacji odsiarczania spalin (Inspekcja Ochrony Środowiska 2010). Od
2000 r. nie stwierdzono też przekroczeń stężenia dwutlenku siarki w powietrzu na badanym
terenie. W okresie tym zanotowano natomiast wartości dwutlenku azotu przekraczające 75%
średniorocznych wartości dopuszczalnych (Sałata, Trębińska 2010).
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Ryc. 2. Widok na elektrociepłownię Siekierki
Obecnie stężenie dwutlenku azotu (wg danych prowadzonych na stacji pomiarowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oddalonej o ok. 3 km od Kopca Powstania
Warszawskiego) przekracza średnioroczne wartości dopuszczalne o ok. 25% (WIOŚ 2018).
Tlenki azotu powstają przede wszystkim w związku z emisją spalin w transporcie
samochodowym. Wysoki poziom stężenia dwutlenku azotu prawdopodobnie wiąże się ze
znacznym natężeniem ruchu komunikacyjnego – badany teren położony jest w bliskim
sąsiedztwie ul. Czerniakowskiej (od zachodu) oraz drogi krajowej nr 2 tzw. Trasy
Siekierkowskiej (od strony południowej). Powyższe elementy sprawiają, że biota porostów
badanego obszaru reprezentowana jest przede wszystkim przez wykazujące wysoką tolerancję na
zanieczyszczenia gatunki azotolubne, takie jak: Phaeophyscia orbicularis, Physcia tenella,
Physcia adscendens, Hypoghymnia physodes (Bates 2002), Lecanora pulicaris (Van Herk i in.
2003). Stan powietrza odzwierciedla również znaczny udział gatunków naskalnych, które
wykazują zwykle większą odporność na zanieczyszczenia atmosferyczne niż gatunki epifityczne.
Warto także zaznaczyć obecność gatunku Lecania naegeli, który podobnie jak Lecania cyrtella,
wykazuje stosunkowo dużą wrażliwość na zawartość dwutlenku siarki w powietrzu
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w porównaniu z innymi odnalezionymi na badanym obszarze gatunkami skorupiastymi (Hill
1986, Dymytrova 2009, Smith i in. 2009).

Ryc. 3. Podłożem zasiedlanym przez porosty na terenie Kopca Powstania Warszawskiego jest
beton (A) oraz głazy narzutowe (B).
Porosty występujące na badanym terenie wykazują również znaczne zróżnicowanie pod
kątem panujących warunków świetlnych. Gatunki z rodzaju Parmelia, Physcia czy Xanthoria
stwierdzano jedynie w miejscach dobrze prześwietlonych – na skraju zadrzewień, w pobliżu
ścieżek pieszych i rowerowych oraz partii odsłoniętych terenów w północno – wschodniej części
parku. Porostów tych nie stwierdzono w zacienionych, gęsto zarastających partiach parku, co
wynika bezpośrednio z biologicznych wymagań tych gatunków.
Drzewostan na przedmiotowym terenie jest stosunkowo młody, co także może mieć
znaczny wpływ na liczbę gatunków porostów (Nascimbene i in. 2009). Kopiec Powstania
Warszawskiego jest wzgórzem typowo antropogenicznym, usypanym z gruzu zwożonego tu
z terenów zniszczonej po II wojnie światowej Warszawy. Proces zwożenia gruzu zakończony
został w latach 50., jednak jeszcze pod koniec lat 70. XX w. teren ten był prawie pozbawiony
roślinności drzewiastej. Większość drzew na tym obszarze ma więc mniej niż 45 - 50 lat i w
okresie tym bogactwo gatunkowe porostów prawdopodobnie stopniowo wzrastało. Rozwój
porostów był jednak z pewnością ograniczony przez panujący stan powietrza atmosferycznego,
co odzwierciedla obecny skład gatunkowy tych organizmów.
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Najwięcej gatunków porostów stwierdzono na korze topoli, ale również klonu, jesionu i
modrzewia oraz na głazach i betonie. Spośród klonów znaczną liczbę gatunków porostów
stwierdzono na klonie jesionolistnym – wynika to prawdopodobnie z dominującej frekwencji
tego drzewa w stosunku do pozostałych. Można podejrzewać, że w przypadku większej liczby
drzew charakteryzujących się znacznym spękaniem kory (równoznacznym z powstawaniem
wielu mikrosiedlisk), takich jak topola czy też dąb, liczba gatunków porostów na obszarze Parku
mogłaby być większa.

Ryc. 4. Duże pokrycie kory przez porosty oraz ich zróżnicowanie gatunkowe na korze jesionu
(A) oraz modrzewia (B)
Biota porostów terenu Kopca Powstania Warszawskiego jest uboga, w stosunku do
pozostałych, zbadanych pod tym kątem parków w Warszawie. W Parku Skaryszewskim
stwierdzono 44 gatunki (Zaniewski P., Koziarska L. 2015), w Parku Pola Mokotowskie – 45
gatunków (Zaniewski P., Poławska M. 2017). Stwierdzone na terenie Kopca Powstania
Warszawskiego porosty są charakterystyczne dla rejonu dużych miast i reprezentowane są przez
pospolite gatunki tolerancyjne wobec zanieczyszczeń w powietrzu. Porosty zasiedlają różne
podłoża, a za szczególnie cenne uznano drzewa: jesion wyniosły Fraxinus excelsior, topola biała
Populus tremula, modrzew europejski Larix decidua oraz dąb szypułkowy Quercus robur.
Elementem wpływającym na różnorodność bioty porostów Parku jest występujący na całym jego
obszarze gruz oraz głazy, które stanowią cenne siedlisko dla porostów. Stwierdzono również
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występowanie gatunków skorupiastych i niewielkich plech gatunków listkowatych na
betonowych schodach – są to jednak gatunki pospolite, a ewentualne zniszczenie nie spowoduje
utraty cennych elementów bioty.

Ryc. 5. Na terenie Kopca Powstania Warszawskiego znajduje się wiele elementów betonowych
oraz gruzu, stanowiących siedlisko pospolitych gatunków skorupiastych.
Zalecenia ochronne dotyczące lichenobioty
Ze względu na duże znaczenie dla różnorodności lichenobioty na badanym obszarze takich
podłoży jak materiał skalny, w tym o charakterze antropogenicznym, a także rodzimych
gatunków drzew, określa się następujące wskazania dotyczące działań rewitalizacyjnych:
1) Zadrzewienia na południowych skarpach kopca
Teren mało atrakcyjny pod kątem liczby i gatunków porostów. W przypadku tej grupy
organizmów korzystne efekty w długiej perspektywie czasu umożliwiłoby zapewnienie
większego dostępu światła, poprzez przerzedzenie drzewostanu – takie działanie w dalszej
perspektywie pozwoliłoby na zwiększenie bogactwa gatunkowego tej części parku. Zaleca się
usunięcie w pierwszej kolejności gatunków drzew obcego pochodzenia, w szczególności klonu
jesionolistnego.
Warto rozważyć zagospodarowanie części gruzu, w szczególności fragmentów bogatych
w substraty betonowe, np. w postaci ozdobnych niskich płotów gabionowych, w celu
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zapewnienia siedlisk dla pospolitych gatunków naskalnych. Pozwoliłoby to również na
uwiecznienie historycznego pochodzenia materiału, z jakiego powstał Kopiec.
2) Zadrzewienia na pozostałych skarpach kopca
Zadrzewienia ubogie w gatunki porostów. Zaleca się pozostawienie największych
fragmentów gruzu z udziałem substratu betonowego usytuowanych wzdłuż ziemnej ścieżki
prowadzącej na szczyt kopca.
3) Zadrzewienia parkowe (z wykaszanym runem pod górą) - Park Akcji „Burza”
Teren najcenniejszy ze względu na bogactwo gatunkowe oraz występowanie korzystnych
warunków dla rozwoju porostów. Zaleca się pozostawienie wiekowych drzew porastających
teren Parku Akcji „Burza”, w tym dużych okazów rosnących pojedynczo lub w niewielkich
grupach, w szczególności topoli o obwodzie powyżej 80 cm, a także drzew usytuowanych
wzdłuż nasypu pomiędzy terenem parku a parkingiem położonym przy ulicy Bartyckiej
(modrzew europejski, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, wiąz).
Konieczne jest zachowanie głazów narzutowych na całym obszarze parku oraz większych
fragmentów gruzu z udziałem substratu betonowego, rozmieszczonych w szczególności wzdłuż
udeptanej ścieżki pomiędzy topolami białymi.
Warto rozważyć zagospodarowanie części gruzu, w szczególności fragmentów bogatych
w substraty betonowe, np. w postaci ozdobnych niskich płotów gabionowych w celu zapewnienia
siedlisk dla pospolitych gatunków naskalnych.. Pozwoliłoby to również na uwiecznienie
historycznego pochodzenia materiału, z jakiego powstał Kopiec.
4) Zadrzewienia/zarośla wokół łąki.
Brak zaleceń.
5) Łąka
Brak zaleceń.
Serdeczne podziękowania należą się Pani Marcie Poławskiej za cenne wsparcie i pomoc w
pracach nad rozpoznaniem składu gatunkowego porostów Kopca Powstania Warszawskiego.
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GRZYBY KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

I

PARKU AKCJI „BURZA”

W

WARSZAWIE
Wstęp
Grzyby są obecnie uznawane za niezależne od roślin i zwierząt królestwo świata żywego. Do dziś
opisano około 100 000 gatunków grzybów, a szacunki prawdziwej liczby gatunków, w tym
nieopisanych dla nauki drobnych grzybów glebowych dochodzą nawet do 1.5 miliona. Uważa
się, że w Polsce możemy znaleźć około 10 000 gatunków grzybów, z czego 4 500 tysiąca
stanowią grzyby wielkoowocnikowe – czyli takie, których wielkość przekracza 5 mm i które
można obserwować gołym okiem i przynajmniej 5 500 tych, które należą do micromycetes –
grzybów, które rzadko można zidentyfikować w terenie. Są wśród nich patogeny roślin i
zwierząt, drobne organizmy żyjące w ryzosferze roślin, grzyby ukryte w tkankach i organach –
żyjące jako symbionty czy komensale, oraz liczne saprotrofy.
W ramach przeprowadzonego wstępnie screeningu grzybów występujących na Kopcu
Powstania Warszawskiego, przeprowadzonego w dniu 16. czerwca 2018 i ponownie 30.
października 2018, oraz szczepów wyhodowanych w laboratorium z gleby i szczątków
organicznych, przygotowano listę gatunków występujących na badanym obszarze. Wstępna
inwentaryzacja objęła tylko te grzyby które są obecne i widoczne w terenie oraz takie, które dają
się hodować in vitro i których obecność można było udokumentować. Zasadniczo nie objęto
badaniami grzybów patogenicznych dla roślin poza przypadkami, które jednoznacznie dają się
oznaczyć poprzez charakterystyczne objawy oraz typ rośliny żywicielskiej.
1. Metody badawcze:
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Grzyby wielkoowocnikowe badano metodą marszrutową. Polega ona na dokładnym
przeczesywaniu terenu i dokumentowaniu terenowych obserwacji. Miejsca znalezienia
owocników dokumentowano w programie LOCUS MAP PRO. Dodatkowo ustalono 7 punktów
na terenie Parku Akcji „Burza”, z których pobierano próbki ziemi. Punkty zaznaczono na mapie
Parku obok miejsc identyfikacji owocników (Fig. 1). Zbierano kilka porcji górnej warstwy gleby
w promieniu pół metra do pojemnika o objętości 250 ml. Gleba była pobierana z każdego punktu
jednokrotnie. Do wyhodowania grzybów z ziemi używano metody Warcupa w modyfikacji
Mańki (Johnson i Mańka 1961) z agarem wzbogaconym skrobią ziemniaczaną i glukozą (PGA) i
mineralnym agarem Czapka, z dodatkiem glukozy jako źródła węgla, bogatym odżywczym
agarem Sabouraud z dodatkiem peptonu. Sprawdzano również obecność grzybów w komorach
wilgotnych. Metoda ta polega na umieszczeniu próbek ziemi w wilgotnym pojemniku i
obserwacji grzybów rosnących bezpośrednio z grudek gleby. Zdjęcia kolonii wykonywano przy
pomocy aparatu Lumix Panasonic DMC-FZ28. Wykorzystano mikroskopy: stereoskopowy
Nikon SMZ800, oraz Eclipse E600 – oba zaopatrzone w aparaty fotograficzne Nikon Digital
Camera DXM 120.

Zdjęcia mikroskopowe opracowywano

w

programie Coolview,

umożliwiającym również wykonywanie pomiarów struktur istotnych dla identyfikacji. Jako
głównego klucza do oznaczania grzybów użyto pracy Domsch i wsp. (1980). Ponadto
posługiwano się wieloma szczegółowymi kluczami monograficznymi.
Zastosowano systematykę za Adl i in. (2012), Hibbett i in. (2007), Hoffmann i in. (2013)
oraz Spatafora i in. (2016) – przy wyszczególnieniu generalnych grup taksonomicznych i za
portalem MYCOBANK.ORG, który jest najbardziej aktualnym zbiorem nazw gatunkowych,
rejestrującym zachodzące na bieżąco zmiany taksonomiczne. Miejsca poboru prób gleby oraz
miejsca znalezienia owocników podano w Tabeli 1. Szczegółowy wykaz taksonów, z czasem
pojawu, przedstawiony został w Tabeli 2.
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Ryc. 1. Mapa terenu uzyskana z programu LOCUS PRO z zaznaczoną trasą przejścia i punktami
poboru gleb i stanowiskami owocników.
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Wyniki inwentaryzacji
W wyniku przeprowadzenia badania grzybów makroskopowych metodą marszrutową znaleziono
i zidentyfikowano w terenie tylko 15 taksonów grzybów, z czego zdecydowanie dominowały
grzyby mączniakowe Erysiphales bardzo intensywnie pokrywające liście różnych roślin
żywicielskich. Najbardziej pospolitym mączniakowcem jest Sawadea sp. występująca
powszechnie, na terenie całego obszaru na liściach najpospolitszej rośliny drzewiastej, jaką na
badanym terenie jest klon jesionolistny Acer negundo. Z grzybów owocnikowych tworzących
owocniki naziemne jedynym powszechnie występującym na terenie Kopca jest pieczarka
dwupierścieniowa Agaricus bitorquis, która jest uznawana za smaczny grzyb jadalny. Na
licznych osobnikach klonów jesionolistnych i krzewach bzu czarnego można spotkać
powszechnie występującego uszaka bzowego Auricularia auricula-judae. Na rozkładającym się
drewnie spośród saprotrofów najczęściej obserwowano szaroporkę podpalaną Bjerkandera
adusta – grzyba o bardzo silnych właściwościach lignolitycznych. Drugim grzybem lokalnie
występującym w większej liczbie owocników okazał się wrośniak garbaty Trametes gibbosa. Co
ciekawe, nie obserwowano pospolitych zazwyczaj hubiaków zwyczajnych Fomes fomentarius,
lakownic Ganoderma spp. ani czyreni Phellinus spp. – co jest związane z młodym wiekiem
większości drzew porastających Kopiec. Jedynym czyreniem zlokalizowanym na badanym
obszarze był czyreń śliwowy Phellinus pomaceus pojawiający się na śliwach mirabelkach Prunus
domestica. Grzyb ten na starszych roślinach powoduje usychanie konarów i obfite wydzielanie
żywicy. Jedynym dużym grzybem hubowatym, znalezionym w parku, była żagiew łuskowata
Polyporus squamosus – grzyb typowy dla siedliska antropogenicznie zmienionego, dobrze
znoszący różnego rodzaju zanieczyszczenia. W październiku sporadycznie notowano na
rozkładających się pniach drzew liściastych drobnołuszczaka jeleniego Pluteus atricapillus, który
jednak jesienią w środowiskach leśnych bywa znacznie częstszy.
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Tabela 1. Miejsca występowania owocników grzybów.
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Dane lokalizacyjne miejsca
N 52 12.746, E 021 03.237
N 52 12.743, E 021 03.238
N 52 12.743, E 021 03.237
N 52 12.676, E 021 03.327
N 52 12.668, E 021 03.338
N 52 12.665, E 021 03.344
N 52 12.663, E 021 03.355
N 52 12.663, E 021 03.355
N 52 12.682, E 021 03.336
N 52 12.682, E 021 03.336
N 52 12.686, E 021 03.356
N 52 12.686, E 021 03.356
N 52 12.686, E 021 03.356
N 52 12.693, E 021 03.375
N 52 12.637, E 021 03.356
N 52 12.632, E 021 03.348
N 52 12.568, E 021 03.250
N 52 12.565, E 021 03.199
N 52 12.547, E 021 03.325
N 52 12.618, E 021 03.400
N 52 12.739, E 021 03.246
N 52 12.743, E 021 03.238
N 52 12.431, E 021 03.206
N 52 12.426, E 021 03.248

Zidentyfikowany grzyb
Podosphaera aphanis
Corticium roseum
Schizophyllum commune
Agaricus bitorquis,
Erysiphe polygoni
Puccinia distortae
Podosphaera plantaginis
Auricularia auricua- judae
Auricularia auricula judae
Schizophyllum commune
Sawadaea sp.
Agaricus bitorquis
Sawadaea sp
Sawadaea sp
Sawadaea sp
Sawadaea sp
Polyporus squamosus
Auricularia auricula judae
Erysiphe trifolii
Bjerkandera adusta
Biscogniauxia sp.
Mycena galericulata
Trametes gibbosa
Pluteus atricapillus
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Ryc. 2. Podosphaera aphanis na kukliku Geum urbanum
52

Ryc. 3. Corticium roseum na topolowych i wierzbowych gałązkach.
53

Ryc. 4. Rozszczepka pospolita Schizophyllum commune, jeden z najpospolitszych grzybów na
rozkładającym się drewnie obecnym na Kopcu Powstania Warszawskiego
54

Ryc. 5. Przedstawiciel mączniaków Erysiphales na niezidentyfikowanej roślinie z rodziny
Rosacaeae
55

Ryc. 6. Pieczarka dwupierścieniowa Agaricus bitorquis – najpospolitszy grzyb owocnikowy
zanotowany na Kopcu Powstania Warszawskiego

56

Ryc. 7. Mączniak Eysiphe polygoni na rdeście ptasim Polygonum aviculare
57

Ryc. 8. Rdza Puccinia bistortae na rdeście ptasim Polygonum aviculare
58

Ryc. 9. Podosphaera plantaginis na babce Plantago major
59

Ryc. 10. Żagiew łuskowata Polyporus squamosus na obumierającym klonie jesionolistnym Acer
negundo

60

Ryc. 11. Uszak bzowy Auricularia auricula-judae, jeden z najpospolitszych nadrzewnych
grzybów na Kopcu Powstania Warszawskiego

61

Ryc. 12. Szaroporka podpalana Bjerkandera adusta na rozkładającym się drewnie
62

Ryc. 13. Biscogniauxia sp. na gałązkach wierzbowych

63

Ryc. 14. Erysiphe trifolii na liściach nostrzyka pospolitego Melilotus communis

64

Ryc. 15. Trametes gibbosa na przewróconym pniu drzewa liściastego
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W wyniku badań terenowych z 21 przygotowanych szalek uzyskano około 25 taksonów
grzybów. Większość z nich wystąpiła jednokrotnie lub dwukrotnie. Można jednak wskazać na
zdecydowanego dominanta, którym jest Mucor hiemalis. Kolejnymi pospolitymi gatunkami były
Zygorynchus moelleri i Absidia sp. Bardzo często na szalkach notowano grzyby z rodzaju
Penicillium. Ze szczątków roślinnych, zgodnie z oczekiwaniami uzyskano grzyby z rodzaju
Periconia,

Alternaria,

Cladosporium

oraz

Chaetomium.

Tabela 2. Spis zidentyfikowanych w glebie taksonów do rodzaju bądź gatunku, z liczbą
wystąpień.
1. Absidia sp.

6

2. Alternaria alternata

2

3. Cladosporium sp.

4

4. Artrobotrys oligospora

2

5. Aspergillus niger

1

6. Botryotrichum piluliferum

2

7. Botrytis cinerea

2

8. Chaetodochium sp.

1

9. Chaetomium 1

2

10. Chaetomium 2

1

11. Fusarium sp.

1

12. Gliocladium roseum

5

13. Graphium sp.

1

14. Humicola grisea

2

15. Mortierella bisporalis

4

16. Mortierella sp.

2

17. Mucor hiemalis

16

18. Mucor ramosissimus

7

19. Penicillium sp.

15

20. Penicillium funiculosum

10

21. Periconia sp.

2

22. Piptocephalis arrhiza

1

23. Piptocephalis lepidula

1

24. Trichoderma sp.

4

25. Zygorhynchus sp.

7
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Dyskusja i wnioski
Wstępna

identyfikacja

grzybów

na

Kopcu

Powstania

Warszawskiego

była

przeprowadzona w ciepły i suchy dzień czerwca, przez co szereg grzybów, które o tej porze roku
mogą się pojawić, miała warunki niekorzystne do owocowania. Spodziewano się znalezienia
szeregu grzybów z rodziny czernidłakowatych, które jednak okazały się nieobecne. Również w
październiku nie zanotowano obecności tych pospolitych grzybów, pomimo odpowiednich
warunków do wzrostu. Wyraźnie dominujące na omawianym terenie były mączniakowce, które
wystąpiły na wielu różnych roślinach żywicielskich, ale szczególnie rzucały się w oczy na
liściach klonu jesionolistnego, który stanowi wyraźnie najczęstszy gatunek drzewiasty. Z tą
rośliną wiąże się również występowanie uszaka bzowego Auricularia- auricula judae. Ponowne
przeszukanie terenu w celu zidentyfikowania grzybów typowo jesiennych pozwoliło wzbogacić
listę wyłącznie o pięć dodatkowych gatunków. Są to Pluteus atricapillus, Trametes gibbosa,
Conocybe tenera, Phellinus pomaceus oraz Mycena galericulata. Powtórnie zidentyfikowano na
terenie kilka lokalizacji uszaka bzowego. Poza drobnym grzybem z rodzaju Conocybe, wszystkie
wyżej wymienione grzyby są związane z drzewami, na których występują, jako pasożyty słabości
lub saprotrofy. Jesienny przegląd terenu potwierdził wnioski wcześniejsze o wyjątkowym
ubóstwie terenu w grzyby.
Podobnie jak na Polu Mokotowskim nie znaleziono w glebie grzyba Umbelopsis
rammaniana, który wg Marfeniny i współautorów (1996, 1999) jest wskaźnikiem siedlisk
naturalnych. Fakt ten, zestawiony z badaniami w Parku Skaryszewskim, gdzie również grzyb ten
nie wystąpił, w odróżnieniu od gleby Rezerwatu Las Bielański, potwierdza tezę rosyjskiej
badaczki. Zestawienie udziału grzybów z różnych grup taksonomicznych (Fig 1) wskazuje na
inną ciekawą prawidłowość. W próbkach zdecydowanie nie doszacowano obecności grzybów z
podtypu Mortierellomycotina. Wydaje się, że na naszej szerokości geograficznej liczba grzybów
pleśniakowych

Mucorales

powinna

być

porównywalna

z

grzybami

z

podtypu

Mortierellomycotina. Można sądzić, że w warunkach hodowli in vitro grzyby te są
konkurencyjnie wypierane przez pleśniakowce. Mortierella bisporalis była izolowana wyłącznie
z komór wilgotnych, czyli bezpośrednio z próbek gleby rozłożonych w zwilżonych i wyłożonych
bibułą szalkach. Jest to jeden z najczęściej spotykanych taksonów należących do tego rodzaju.
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Jak dotąd prowadzono niewiele badań typu inwentaryzacyjnego dotyczących grzybów
glebowych. Jeśli takie miały miejsce to najczęściej obejmowały obszary chronione (Badurowa i
Badura 1964, Boulahdjel 2010, Budziszewska i in. 2010, Ruszkiewicz-Michalska i in. 2012,
Tyszkiewicz 2014). Innym typem badań, z których można czerpać wiedzę o drobnoustrojach
glebowych są badania ryzosfery (Kwaśna i in. 2010, Lenc i in. 2012). Bez analiz
porównawczych, prowadzonych dokładnie tymi samymi metodami i w tym samym okresie
wegetacyjnym, otrzymany zbiór danych jest trudny do interpretacji. Z pewnością można uznać,
że otrzymana lista jest wstępem do analizy, która powinna być przeprowadzona z
wykorzystaniem techniki NGS (New Generation Sequencing). Co niepokojące, badanie grzybów
na Kopcu Powstania Warszawskiego ujawniło brak grzybów mykoryzowych. Jest to o tyle
zrozumiałe, że dominującym gatunkiem drzewiastym jest klon jesionolistny, który tworzy
mykoryzę endotroficzną, czyli niewidoczną w postaci owocników. Wg badań Veselkina i
Prokiny (2016) stopień mykoryzacji tego drzewa spada wraz ze stopniem urbanizacji. Nie
znaleziono jednak również żadnych owocników grzybów mykoryzujących inne drzewa notowane
na terenie Kopca. Należałoby rozważyć użycie grzybów mykoryzowych przy przebudowie
drzewostanu. Najlepszym sposobem jest wykorzystanie sadzonek zmykoryzowanych, choć
można wykorzystać również komercyjnie dostępne szczepionki grzybów wchodzących w
mykoryzowe kontakty z konkretnymi drzewami obecnymi na Kopcu.
Wstępny screening wykazał jedno zasadnicze zjawisko. Mykocenozy wydają się skrajnie
ubogie, co jest następstwem ubóstwa gatunkowego roślin i dominacji inwazyjnych gatunków
roślinnych – takich jak klon jesionolistny, przymiotno kanadyjskie, niecierpek drobnokwiatowy
czy rdestowiec japoński. W celu wzbogacenia mykocenoz Kopca należy w pewnością wpłynąć
na zmianę struktury zbiorowiska roślinnego występującego na danym terenie. Usunięcie i
stopniowe

zastępowanie

klonu

jesionolistnego

przez

rośliny drzewiaste

pochodzenia

europejskiego z czasem doprowadzi do wzbogacenia zbiorowiska w grzyby. Szczególnie ważne
byłoby wprowadzenie roślin tworzących mykoryzy z grzybami z rodzajów: gołąbek Russula,
zasłonak Cortinarius, maślak Suillus, włośnianka Hebeloma, strzępiak Inocybe, muchomor
Amanita i innych. Wydaje się również, że wprowadzenie zwierząt roślinożernych (owce, kozy)
mogłoby korzystnie wpłynąć na mykocenozy. Wykorzystanie kóz do usunięcia części
pospolitych i inwazyjnych roślin runa, przy jednoczesnym naturalnym nawożeniu gleby
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odchodami, mogłoby korzystnie zmienić teren, który stałby się bardziej wyspowy. Stworzenie u
podnóża Kopca Powstania Warszawskiego łąki lub pastwiska w miejscu monokultury nawłoci
Solidago gigantea i S. canadensis pozwoli na pojawienie się szeregu grzybów pastwiskowych,
takich jak gnojanki Bolbitius, czernidłaki Coprinus, twardzioszki Marasmius, a może nawet z
czasem kopułki Camarophyllus i wodnichy Hygrocybe. W celu wzbogacenia mykocenozy Kopca
Powstania Warszawskiego warto również pozostawić przewracające się pnie starszych drzew
liściastych, naturalnie występujących w Polsce – osik, lip, wiązów, jesionów czy klonów
zwyczajnych – a przynajmniej kilkumetrowej długości kłody. To właśnie z wielkoformatowym
drewnem zalegającym na ściółce związanych jest wiele rzadkich i cennych grzybów (Kudławiec
i in. 2014).
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CHRZĄSZCZE (INSECTA: COLEOPTERA) KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

I

PARKU AKCJI „BURZA” W WARSZAWIE
Wstępne rozpoznanie fauny chrząszczy Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza”
przeprowadziliśmy w dniach 16. i 17. czerwca 2018 roku. Stosowaliśmy różne metody ich
rejestracji: bezpośrednią obserwację, odłowy przy pomocy czerpaka entomologicznego,
otrząsanie owadów z gałęzi drzew i krzewów na tzw. parasol entomologiczny (rozpiętą na
specjalnym stelażu płachtę o wymiarach 1 m x 1 m) oraz nocne przywabianie owadów do
światła.
Szczegółowo przeanalizowaliśmy skład gatunkowy i względną liczebność chrząszczy z rodziny
biedronkowatych (Coccinellidae), odnotowując przynależność gatunkową i stadium rozwojowe
każdego odłowionego bądź zaobserwowanego osobnika.

Ryc. 1. Otrząsanie owadów na tzw. parasol entomologiczny w Parku „Burza”. Fot. M. Winczek
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Wyniki
Łącznie zarejestrowaliśmy występowanie na przebadanym obszarze 70 taksonów (szczebla
gatunkowego, a w niektórych przypadkach rodzajowego lub podrodzinowego) należących do 25
rodzin. Wykaz zarejestrowanych chrząszczy przedstawia Tabela 1.
Wśród taksonów odnotowanych podczas odłowów dziennych przeważały chrząszcze
roślinożerne: Apionidae, Byturidae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae, Kateretidae,
Meligethinae,

Phalacridae,

Elateridae.

Z

chrząszczy

drapieżnych

wymienić

należy

przedstawicieli rodzin Coccinellidae (z wyjątkiem Psyllobora vigintiduopunctata i Vibidia
duodecimguttata odżywiających się grzybami z rzędu mączniaków) i Staphylinidae. Dwa
odnotowane gatunki z zasadniczo drapieżnej rodziny biegaczowatych (Carabidae) (Harpalus
rufipes i H. luteicornis) odżywiają się pokarmem mieszanym (roślinnym i zwierzęcym).
Stosunkowo licznie reprezentowane były gatunki saproksyliczne (związane z martwym
drewnem), takie jak Dasytes plumbeus (Dasytidae), Mordellistena neuwaldeggiana i M.
variegata (Mordellidae), Hemicoelus canaliculatus i Ptilinus pectinicornis (Ptinidae), Anaspis sp.
(Scraptiidae) oraz Scaphidium quadrimaculatum (Staphylinidae).
Do światła przylatywały głównie gatunki związane ze środowiskami wodnymi i
nadwodnymi (Dytiscidae, Heteroceridae, Hydrophilidae) oraz drobne gatunki kusakowatych
(Staphylinidae) w większości nie oznaczone do gatunku. Ponadto, w samołówki świetlne łowiły
się drapieżne omomiłki (Cantharidae) i biegacze (Carabidae), grzybożerna Cortinicara gibbosa
(Latridiidae) oraz saproksyliczne Euglenes oculatus (Aderidae) i Melanotus villosus (Elateridae).
Kusak Eutheia linearis jest gatunkiem myrmekofilnym (związanym z mrówkami), zaś skórnik
Trogoderma angustum to pochodzący z Ameryki Południowej szkodnik magazynowy.
Podczas prowadzenia badań odnotowaliśmy 181 osobników (111 dorosłych, 66 larw i 4
poczwarki) chrząszczy z rodziny biedronkowatych. Najliczniej reprezentowana była odżywiająca
się głównie mszycami inwazyjna biedronka azjatycka (Harmonia axyridis). Stanowiła ona 33,7%
ogółu

zarejestrowanych

biedronek.

Następne

w

kolejności

to

grzybożerne

Vibidia

duodecimguttata (27%) i Psyllobora vigintiduopunctata (17%). Szczegółowe dane ilościowe
przedstawia Tabela 2.
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Tabela 1. Chrząszcze stwierdzone podczas badań. Ponieważ podczas aktywnej rejestracji
chrząszczy w ciągu dnia nie stosowano ilościowych metod odłowów (z wyjątkiem odłowów
Coccinellidae, których szczegółową analizę zamieszczono w Tabeli 2), obecność poszczególnych
taksonów oznaczono jedynie symbolem ‘x’ bez podawania liczby osobników. W kolumnie
uwzględniającej taksony przywabione do światła podano liczby odłowionych osobników.
Przynależność systematyczna

Odłowy dzienne

Aderidae
Euglenes oculatus (Paykull)
Apionidae – pędrusiowate
Ceratapion sp.
Eutrichapion viciae (Paykull)
Protapion assimile (Kirby)
Protapion fulvipes (Geoffroy)
Byturidae – kistnikowate
Byturus ochraceus (Scriba)
Cantharidae – omomiłkowate
Cantharis rufa Linnaeus
Malthodes sp.
Carabidae – biegaczowate
Agonum micans (Nicolai)
Bembidion doris (Panzer)
Bembidion semipunctatum (Donovan)
Harpalus rufipes (De Geer)
Harpalus luteicornis (Duftschmid)
Stenolophus mixtus (Herbst)
Cerambycidae – kózkowate
Stenurella melanura (Linnaeus)
Chrysomelidae – stonkowate
Chaetocnema sp.
Chrysolina fastuosa (Scopoli)
Gastrophysa polygoni (Linnaeus)
Hypocassida subferruginea (Schrank)
Labidostomis longimana (Linnaeus)
Longitarsus sp.
Psylliodes sp.
Coccinellidae – biedronkowate
Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus)
Clitostethus arcuatus (Rossi)
Coccinella septempunctata Linnaeus
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus)
Harmonia axyridis (Pallas)
Propylea quatuordecimpustulata (Linnaeus)

Przywabianie
do światła
2

x
x
x
x
x
6
1
1
1
1
x
x
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus)
Scymnus auritus Thunberg
Scymnus ferrugatus (Moll)
Vibidia duodecimguttata (Poda)
Curculionidae – ryjkowcowate
Hadroplontus litura (Fabricius)
Mecinus pascuorum (Gyllenhal)
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus)
Phyllobius pyri (Linnaeus)
Polydrusus formosus (Mayer)
Polydrusus inustus Germar
Polydrusus picus (Fabricius)
Tanymecus palliatus (Fabricius)
Dasytidae
Dasytes plumbeus (Müller)
Dermestidae – skórnikowate
Dermestes laniarius Illiger
Trogoderma angustum (Solier)
Dytiscidae – pływakowate
Rhantus suturalis (Macleay)
Elateridae – sprężykowate
Dicronychus cinereus (Herbst)
Hemicrepidius hirtus (Herbst)
Melanotus villosus (Geoffroy)
Heteroceridae – różnorożkowate
Heterocerus fenestratus (Thunberg)
Hydrophilidae – kałużnicowate
Cercyon bifenestratus Küster
Cercyon laminatus Sharp
Cercyon marinus Thomson
Cymbiodyta marginella (Fabricius)
Enochrus quadripunctatus (Herbst)
Laccobius bipunctatus (Fabricius)
Kateretidae
Brachypterus urticae (Fabricius)
Latridiidae
Cortinicara gibbosa (Herbst)
Malachiidae – bęblikowate
Cordylepherus viridis (Fabricius)
Mordellidae – schylikowate
Mordellistena neuwaldeggiana (Panzer)
Mordellistena variegata (Fabricius)
Nitidulidae – łyszczynkowate
Meligethinae
Phalacridae

x
x
x
x

1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
1
x
x
1
50
2
2
5
2
1
1
x
17
x
x
x
x
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Olibrus bimaculatus Küster
Ptinidae – kołatkowate
Hemicoelus canaliculatus (Thomson)
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus)
Scarabaeidae – żukowate
Serica brunnea (Linnaeus)
Scraptiidae
Anaspis flava (Linnaeus)
Anaspis sp.
Staphylinidae – kusakowate
Anotylus nitidulus (Gravenhorst)
Eutheia linearis Mulsant
Paederus fuscipes Curtis
Scaphidium quadrimaculatum Olivier
nieoznaczone

x
x
x
2
1
x
3
1
1
x
26

Tabela 2. Skład gatunkowy i liczebność chrząszczy z rodziny Coccinellidae
Gatunek
Harmonia axyridis
Vibidia duodecimguttata
Psyllobora vigintiduopunctata
Scymnus ferrugatus
Calvia quatuordecimguttata
Coccinella septempunctata
Clitostethus arcuatus
Propylea quatuordecimpunctata
Scymnus auritus
Coccinula quatuordecimpustulata

Liczba osobników
dorosłych
larw
37
20
22
27
16
15
17
8
2
4
3
3
2
1

poczwarek
4

Dyskusja
Stwierdzone w niniejszych badaniach bogactwo gatunkowe chrząszczy nie jest zbyt duże, co z
jednej strony należy wiązać z bardzo krótkim czasem prowadzenia badań, z drugiej zaś z dość
jednorodnym

środowiskiem

zdominowanym

przez

zadrzewienia

z

przewagą

klonu

jesionolistnego (Acer negundo). Niemniej jednak, wśród odnotowanych chrząszczy znalazło się
kilka gatunków rzadko w Polsce odławianych. Jednym z nich jest przywabiony do światła
myrmekofilny kusak Eutheia linearis, który na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych
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w Polsce został umieszczony z kategorią NT (Pawłowski i in. 2002). W bieżącym stuleciu był on
podawany w Polsce z Puszczy Białowieskiej i Pojezierza Mazurskiego (Jałoszyński i in. 2005), z
Bieszczadów (Jałoszyński i in. 2015) oraz z Puszczy Kampinoskiej (Sawoniewicz 2013). Do
ciekawych i dość rzadkich chrząszczy należą oba stwierdzone na opracowywanym terenie
gatunki z rodzaju Mordellistena, M. neuwaldeggiana i M. variegata. Pierwszy z nich nie był
dotychczas wykazywany z Niziny Mazowieckiej (Kubisz i in. 2015), natomiast M. variegata był
odłowiony przez W. Mączyńskiego już pod koniec XIX wieku na terenie ówczesnej wsi
Czerniaków (Borowiec i Kubisz 1999), a więc w bliskiej okolicy niniejszego stwierdzenia.
Najciekawszym spośród odłowionych gatunków biedronek jest Clitostethus arcuatus. Występuje
on głównie na południu Europy, a w Polsce rozprzestrzenia się od kilkunastu lat (Królik 2006,
Ceryngier i in. 2016a, 2016b).
Literatura
Borowiec L., Kubisz D. 1999, A faunistic review of Polish Mordellidae (Coleoptera:
Tenebrionoidea). Polskie Pismo Entomologiczne 68: 283-317.
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MOTYLE

NOCNE

KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I PARKU AKCJI „BURZA”

W

WARSZAWIE
Wstęp
Celem badań była bezpośrednia ocena bogactwa gatunkowego motyli nocnych (inwentaryzacja
punktowa według metody BioBlitz) oraz wskazanie na jej podstawie zaleceń służących
zaprojektowaniu działań poprawiających warunki do utrzymania i rozwoju lokalnej
różnorodności biologicznej na Kopcu Powstania Warszawskiego. Ze względu na to, iż motyle
nocne są dość dobrą grupą wskaźnikową, pozwalająca pośrednio ocenić całkowitą różnorodność
biologiczna tego terenu, takiej oceny również dokonano.
Materiał i metody
Do wstępnej inwentaryzacji użyto standardowej metody odłowu motyli nocnych tj. samołówki
świetlnej z żarówką rtęciowo-żarową typu MIX 250W. Odłów całonocny od zmierzchu do świtu
przeprowadzono w dniu 15. czerwca 2018 roku. W tym dniu warunki atmosferyczne do połowu
owadów było dobre / bardzo dobre a temperatura przekraczała 20 stopni Celsjusza jeszcze o
północy. Złowione owady zostały uśpione oparami tetrachloroetylenu, a następnie oznaczone z
pomocą kluczy i atlasów na podstawie cech morfologicznych, a w przypadku niewyraźnych cech
rysunku na skrzydłach - na podstawie budowy aparatów genitalnych.
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Wyniki
Po oznaczeniu zebranego materiału zidentyfikowano 60 gatunków zgrupowanych w 6 rodzinach
motyli (Lepidoptera, Macrolepidoptera i Microlepidoptera) (tab. 1). W strukturze gatunkowej
zespołu motyli nocnych (Ryc. 1) wyróżniono dwa gatunki umiarkowanie dominujące
(eudominanty): Xestia triangulum i Anania hortulata, oraz szereg gatunków - subdominantów
(Kasprzak, Niedbała 1981).
Tabela 1. Bogactwo gatunkowe rodzin motyli nocnych Kopca Powstania Warszawskiego
Yponomeutidae

Pyralidae Tortricidae Geometridae

Noctuidae

Arctidae

1

14

20

3

9

13

Lista stwierdzonych gatunków motyli:
Yponomeutidae
1. Yponomeuta evonymella
Tortricidae
2. Aethes rubigana
3. Cnephasia genitalana
4. Archips podana
5. Archips xylosteana
6. Pandemis heparana
7. Aphelia paleana
8. Adoxphyes orana
9. Apotomis turbidana
10. Hedya nubiferana
Pyralidae
11. Hypsopygia costalis
12. Endotricha flammealis
13. Scoparia basistrigalis
14. Chrysoteuchia culmella
15. Catoptria osthelderi
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16. Catoptria verellus
17. Pediasia contaminella
18. Pyrausta aurata
19. Sitochroa palealis
20. Anania coronata
21. Ostrinia nubilalis
22. Anania verbascalis
23. Anania hortulata
24. Pleuroptya ruralis
Geometridae
25. Macaria wauaria
26. Chiasmia clathrata
27. Ennomos alniaria
28. Deileptenia ribeata
29. Hypomecis roboraria
30. Ectropis crepuscularia
31. Cabera pusaria
32. Parectropis similaria
33. Idaea muricata
34. Idaea aversata
35. Euphyia unangulata
36. Hydrelia flammeolaria
37. Calospilos sylvata
Noctuidae
38. Herminia tarsicrinalis
39. Herminia grisealis
40. Laspeyria flexula
41. Hypena proboscidalis
42. Rivula sericealis
43. Diachrysia chrysitis
44. Protodeltote pygarga
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45. Hoplodrina octogenaria
46. Rusina ferruginea
47. Euplexia lucipara
48. Eucarta virgo
49. Cosmia trapezina
50. Oligia latruncula
51. Lacanobia oleracea
52. Macdunnoughia confusa
53. Mythimna pudorina
54. Mythimna straminea
55. Mythimna impura
56. Axylia putris
57. Xestia triangulum
Arctidae
58. Atolmis rubricollis
59. Eilema sororcula
60. Spilosoma lubricipeda
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Rycina 1. Struktura gatunkowa motyli nocnych Kopca Powstania Warszawskiego. Wskazano
najliczniejsze gatunki (w klasach eudominantów i subdominantów).
Dyskusja i podsumowanie
Przedstawiona struktura dominacji gatunkowej (ryc. 1) sugeruje, iż fauna motyli Kopca
Powstania Warszawskiego jest uboga i oparta o dużą liczbę gatunków napływowych z
okolicznych środowisk, na co wskazuje bardzo duża liczba recedentów (gatunków o niskim
udziale w zespole, poniżej 2%), które stanowią 83% odłowionej populacji. W odłowach
prowadzonych podczas badań długoterminowych zwykle liczba gatunków rzadkich sięga co
prawda około połowy zgrupowania, ale liczba osobników waha się od 1 do 10 (Baranowski 2006,
2009). W jednorazowej próbie trudno przyjąć takie rzędy wielkości. Stabilne populacje, czyli
znajdujące się w klasach eudominantów i subdominantów, dotyczą w zasadzie tylko gatunków
wszędobylskich, polifagicznych i często związanych ze środowiskami antropogenicznym. Dla
porównania pojedyncze próby pobrane w środowisku rezerwatu Las Bielański, rezerwatu Jata
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czy Lasu Młocińskiego w okolicach dnia połowów na Kopcu Powstania Warszawskiego,
wskazują na znaczenie większe bogactwo tych terenów, sięgające 2-3 razy większej liczby
gatunków (Baranowski, dane nie publikowane). Dwa pierwsze z porównywanych terenów
(rezerwat Las Bielański, rezerwat Jata) mają charakter środowisk naturalnych i trudno je
porównywać z terenami miejskimi. Niemniej jednak Las Młociński jest typowym obszarem o
charakterze leśno-parkowym, służącym rekreacji lokalnej społeczności, a fauna tego terenu jest,
co najmniej dwukrotnie bogatsza od fauny Kopca Powstania Warszawskiego.
Trudno dokonać w pełni obiektywnej oceny całkowitej liczby gatunków motyli
(Lepidoptera) na terenie Kopca Powstania Warszawskiego na podstawie jednej próby. Analizując
zebrany materiał w prowadzonych badaniach w pobliskich środowiskach miasta Warszawy
(Baranowski, dane nie publikowane) można wskazać, iż całkowita liczba gatunków motyli
większych może wynosić nawet 150-200. Należy jednak zaznaczyć, iż taka ocena może wiązać
się z dużym błędem, ze względu na niewielką liczbę prób. Niemniej jednak, liczba ta i tak jest
cztero- lub pięciokrotnie niższa niż ta obecna w pojedynczych próbach naturalnych środowisk
niżowych rezerwatu Las Bielański, czy rezerwatu Jata.
Zalecenia ochronne dotyczące motyli nocnych
W celu stworzenia optymalnych warunków do rozwoju lokalnej różnorodności biologicznej na
terenie Kopca Powstania Warszawskiego należy:
1. Przebudować strukturę drzewostanu, wzbogacając ją o gatunki drzew i krzewów
rodzimych dla terenów nizinnych Polski m.in. lipę drobnolistną, dąb szypułkowy, jesion
wyniosły, grab, brzoza brodawkowata, różne gatunki klonu, olcha, buk, wiąz, topola,
modrzew, sosna, świerk, jałowiec, różne gatunki wierzb, jarząb, kalina, bez czarny,
drzewa owocowe (jabłonie, śliwy, grusze), dzika róża, głóg, dereń, trzmielina, kruszyna,
leszczyna. Podczas planowania nasadzeń, należy uwzględnić możliwość przyszłego
rozwoju wielowiekowych drzewostanów tworzących strukturę piętra koron drzew.
2. Usunąć wszystkie gatunki drzew zawleczonych np. robinię akacjową.
3. Utworzyć naturalne kryjówki dla bezkręgowców poprzez ustawienie np. domków dla
motyli, trzmieli i innych błonkówek oraz pozostawienie dużych pni drzew, zwałów
chrustu i gałęzi.
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4. Wykonać koszenie jednokrotne w sezonie stoków kopca w połowie sierpnia, co umożliwi
rozwój nasion roślin kwiatowych oraz pełny rozwój owadów, ale także zapobiegnie to
rozwojowi sukcesji powodującej ubożenie środowiska o liczne gatunki roślin
okrytonasiennych i gatunki bezkręgowców bezpośrednio z nimi związanych. Koszenia
należy dokonywać co drugi rok na każdej z dwóch części środowisk otwartych, tak aby
umożliwić również rozwój nasion roślin pojawiających się pod koniec sezonu
wegetacyjnego.
Podziękowania
Serdecznie podziękowania za wytężoną pracę przy oznaczaniu motyli nocnych dla Bernadetty
Węgier oraz Magdaleny Osiak - uczennic 157 Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W prowadzonych odłowach uczestniczyło małżeństwo
Państwo Zbigniew i Agnieszka Litwin z Warszawy, którym dziękuję za pomoc w rozstawieniu
sprzętu oraz wykonanie zdjęć.
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OWADY ZAPYLAJĄCE KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I PARKU AKCJI „BURZA”
W WARSZAWIE

Wstęp
Niniejsze opracowanie powstało na potrzeby inwentaryzacji przyrody Kopca Powstania
Warszawskiego i jego okolic w ramach wydarzenia “Bioblitz na Kopcu Powstania
Warszawskiego”, którego celem było m. in. zwiększenie publicznego zaangażowania i
zainteresowania tematyką ochrony przyrody, różnorodności biologicznej. Zebrane dane stanowią
materiał naukowy, niezbędny do planowanej przebudowy terenu parku na Kopcu Powstania
Warszawskiego. Dane będą wykorzystane w konsultacjach społecznych zagospodarowania parku
prowadzonych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, który zarządza tym terenem.
Ogólna charakterystyka terenu badań
Teren Kopca i jego okolic to w większości obszar zadrzewiony, silnie zacieniony. Niewielkie
otwarte enklawy w północnej części parku to koszone trawniki o charakterze rekreacyjnym, oraz
te w części południowo-wschodniej: niedostępne nawłociowiska, tj. monokulturowe łany
inwazyjnych gatunków nawłoci (Solidago sp.), negatywnie wpływające na różnorodność
zapylaczy (Zych i Roguz, 2015). Wiele prześwietleń wzdłuż ścieżek porasta także rdestowiec
ostrokończysty (Reynoutria japonica).
Drzewostan parku tworzy przede wszystkim klon jesionolistny (Acer negundo) oraz robinia
akacjowa (Robinia pseudoacacia). Nielicznie występuje także dąb szypułkowy (Quercus robur),
orzech włoski (Juglans regia), lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), lilak ogrodowy (Syringa
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vulgaris), klon pospolity (Acer platanoides), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), bożodrzew
gruczołowaty (Ailanthus altissima), topola (Populus sp.) a także drzewa i krzewy owocowe:
śliwa mirabelka (Prunus domestica subsp. syriaca var. cerea), bez czarny (Sambucus nigra),
jabłoń domowa (Malus domestica). Runo często zarośnięte jest winobluszczem zaroślowym
(Parthenocissus inserta) a także miejscowo, głównie w południowej części parku powojnikiem
pnącym (Clematis vitalba).
Wzdłuż licznych ścieżek wokół wzniesienia, w prześwietleniach, niszę swoją znalazły
nieliczne gatunki kwitnące o względnie niskiej wartości dla owadów zapylających, a ponadto
gatunki inwazyjne takie jak: przymiotno białe (Erigeron annuus), niecierpek drobnokwiatowy
(Impatiens parviflora). Nielicznie występują serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca) a także
nostrzyk żółty (Melilotus officinalis), lucerna (Medicago sp.), mierznica (Ballota sp.), powój
polny (Convolvulus arvensis) oraz glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus). Na terenie
trawnika rekreacyjnego występują gatunki takie jak: koniczyna biała (Trifolium repens L.),
koniczyna łąkowa (T. pratense L.), bodziszek łąkowy (Geranium pratense L.), które mogłyby
stworzyć bazę pokarmową dla wybranych grup zapylaczy, jednak przez zbyt częste koszenie,
mimo szczytu sezonu wegetacyjnego, nie udało się odnaleźć kwiatów tych gatunków.
W północnej części parku, w ubiegłych latach utworzona została łąka kwietna oraz
zawieszone zostały „domki dla zapylaczy”. Łąka przez wysokie zacienienie utraciła
zdecydowaną większość gatunków, zarosła gatunkami nitroflilnymi i cienioznośnymi (głównie
pokrzywa zwyczajna Urtica dioica L., Ryc. 1). Odnalezione domki dla zapylaczy leżały
zniszczone pod drzewami. W tym stanie przestały pełnić swoją rolę edukacyjną i użytkową.
Pokrzywa jest rośliną ważną w cyklu życiowym niektórych motyli, ale na opisywanej łące
brakuje obecnie gatunków roślin dających pokarm dorosłym stadiom owadów zapylających.
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Ryc. 1. Założona w dolnej części parku łąka kwietna jest prawie w całości zarośnięta pokrzywą
zwyczajną i praktycznie przestała pełnić funkcję pożytkową dla dorosłych stadiów owadów
zapylających.
Materiał i metody
Inwentaryzacje owadów zapylających wykonano 15.06.2018 r. podczas 3 godzinnego spaceru. Z
uwagi na brak powtórzeń badań inwentaryzacyjnych lista stwierdzonych gatunków może nie w
pełni oddawać entomofaunę zapylaczy badanego terenu. Podczas inwentaryzacji owady były
odławiane za pomocą następujących metod:
- odłów siatką entomologiczną owadów latających (motyli, błonkówek i bzygów),
- czerpakowanie kwitnącej roślinności zielnej,
- bezpośrednie obserwacje owadów (trzmiele).
Odłowione owady umieszczane były w przeźroczystych pudełkach do wglądu dla
uczestników spaceru, a następnie wypuszczane w miejscu ich schwytania.
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Wyniki
Wśród wykazanych gatunków stwierdzono dwa gatunki objęte ochroną częściową – trzmiel
kamiennik (Bombus lapidarius L.) oraz trzmiel rudy (Bombus pascuorum Scopoli, Ryc. 2).

Ryc. 2. Jeden z dwóch gatunków trzmieli, B. pascuorum (po prawej), stwierdzony w parku.
Lista wykazanych owadów na użytku powój polny (Convolvulus arvensis L.)
bzygowate (Syrphidae)
- Sphaerophoria sp. – jeden osobnik
- Syrphus sp. – jeden osobnik
błonkówki (Hymenoptera)
- Osa klecanka (Polistes sp.) – dwa osobniki
- Pszczolinka (Andrena sp.) – jeden osobnik
- Hylaeus sp. – trzy osobniki
Lista wykazanych owadów na użytku przymiotno białe (Erigeron annuus (L.) Pers):
błonkówki (Hymenoptera)
- Pszczoła miodna (Apis mellifera) – jeden osobnik
- Hylaeus sp. – trzy osobniki
- Pszczolinka (Andrena sp.) – pięć osobników
bzygowate (Syrphidae)
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- Cheilosia sp. – jeden osobnik
motyle (Lepidoptera)
- Bielinek (Pieris sp.) – jeden osobnik
- Dostojka malinowiec (Argynnis paphia L.) – jeden osobnik
- Modraszek (Polyommatusa sp.) – jeden osobnik
- Przestrojnik (Aphantopus sp.) – jeden osobnik
chrząszcze (Coleptera)
- Omomiłek (Cantharis sp.) – cztery osobniki
- Strangalia (Strangalia sp.) – jeden osobnik
Lista wykazanych owadów na użytku serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca L.):
błonkówki (Hymenoptera)
- Trzmiel rudy (Bombus pascuorum Scopoli) – dwa osobniki
motyle (Lepidoptera)
- Rusałka kratkowiec (Araschnia levana) – jeden osobnik
Lista wykazanych owadów na użytku nostrzyk żółty (Melilotus officinalis L.):
błonkówki (Hymenoptera)
- Trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius L.) – dwa osobniki

Wnioski i zalecenia
Obecny stan parku reprezentuje bardzo ubogą, wręcz znikomą bazę pokarmową dla owadów
zapylających. Flora parku została zdominowana przez gatunki inwazyjne, które w większości nie
są przyjazne zarówno dla owadów zapylających, uniemożliwiają także wejście rodzimych,
atrakcyjnych dla zapylaczy gatunków roślin. Wymagana jest całościowa rewitalizacja parku oraz
promocja gatunków rodzimych, jednak zaleca się, przeprowadzać te działania stopniowo, aby
obecne już, choć nieliczne, populacje owadów czy innych zwierząt mogły swobodnie migrować
ze starych do nowo zrewitalizowanych części parku.
Przy rewitalizacji warto zwrócić uwagę na skład gatunkowy nasadzanych/wysiewanych
roślin. W miejsce obecnych klonów jesionolistnych (Acer negundo L.) i robinii akacjowych
(Robinia pseudoacacia L.) zaleca się nasadzenia drzew, z których owady mogą zebrać pożytek, a
także są rodzimymi gatunkami flory polskiej (Borowski i in., 2016). Są to m.in.:
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- lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill)
- lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos L.)
- klon jawor (Acer pseudoplatanus L.)
- klon polny (Acer campestre L.)
- głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna Jacq.)
- głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata (Poir.) DC.)
- drzewa owocowe.
Dobrą praktyką jest tworzenie łąk kwietnych poprzez wysiewanie odpowiednich mieszanek
zawierających rośliny pożytkowe dobrane w taki sposób, aby pierwsze kwiaty pojawiały się już
wczesną wiosną, a ostatnie gatunki kwitły z końcem sezonu. Zapewni to ciągłość dostępności
pokarmu przez cały okres wegetacyjny. Przykładowe rośliny: bodziszek łąkowy (Geranium
pratense L.), chaber bławatek (Centaurea cyanus L.), chaber łąkowy (Centaurea jacea L.),
pierwiosnek lekarski (Primula veris L.), szałwia łąkowa (Salvia pratensis L.), posłonek rozesłany
(Helianthemum nummularium (L.) Mill.), przelot pospolity (Anthyllis vulneraria L.), przetacznik
kłosowy (Veronica spicata L.), cykoria podróżnik (Cichorium intybus L.), facelia błękitna
(Phacelia tanacetifolia Benth.), kąkol (Agrostemma githago L.), aster gawędka (Aster amellus),
krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.) czy wyka ptasia (Vicia cracca L.).
Łąki kwietne należy zakładać na otwartych polanach, aby zapewnić dostęp światła
niezbędnego do rozwoju światłożądnych gatunków roślin łąkowych. Należy pamiętać o
dostosowaniu terminów koszenia do kwitnienia rosnących na nich roślin – zalecane jest koszenie
łąk kwietnych dwa razy w roku.
Dobór gatunków powinien być dostosowany do warunków wilgotnościowych gleby na
której projektowana będzie łąka. Np. południowe zbocza wzniesienia ze względu na wysoką
ekspozycję na słońce wymagają gatunków kserotermicznych, zaś podnóże wzniesienia o glebie
bardziej wilgotnej będzie bardziej elastyczne w kwestii doboru gatunków (Borowski i in., 2016).
Zaleca się też pozostawianie zupełnie niekoszonych pasów/wysp roślin zielnych –
pozostawione pasy będą źródłem pokarmu, ale i dobrym miejscem lęgowym dla wielu gatunków
owadów, w tym tych zapylających.
Należy unikać nasadzeń/wysiewu dużych grup tych samych gatunków – po przekwitnieniu
takie miejsca zamieniają się pustynię dla zapylaczy. Polecana jest wysoka różnorodność
gatunkowa zapewniająca tzw. sztafetę florystyczną właściwą dla dobra owadów zapylających.
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W miejscu gdzie schronienie miałyby znaleźć owady zapylające należy kategorycznie unikać
stosowania pestycydów – w pierwszej kolejności należy stosować metody niechemiczne:
agrotechniczne, fizyczne, mechaniczne lub biologiczne (Zych i in. 2018).
Na terenach przekształconych przez człowieka brakuje miejsc gdzie gatunki żyjące samotnie
mogłyby budować komórki lęgowe, a żyjące w rodzinach trzmiele mogły zakładać gniazda.
Zaleca się zatem instalację:


domków/hoteli dla zapylaczy – głównie dla pszczół które budują komórki lęgowe w glinie,
drewnie czy suchych łodygach roślin, np. samotki (Hylaeus) czy murarki (Osmia);



stert kamieni/gałęzi – stanowią miejsca gniazdowe w szczególności dla wielu gatunków
trzmieli;



pozostawianie „dzikich” części parku – wielu spośród znanych zapylaczy tworzy gniazda w
ziemi, jak np. pszczolinki (Andrena) czy niektóre gatunki trzmieli. Pozostałe grupy
zapylaczy, jak np. bzygowate (Syrphidae), które pod względem biologii i miejsca
rozmnażania są bardzo zróżnicowaną grupą - składają jaja bezpośrednio na roślinach, zwykle
w miejscach wilgotnych, w pobliżu wody lub w wodzie. Stworzenie stawu w południowej
części parku, w miejscu obecnego nawłociowiska, zapewniłoby nie tylko miejsce do rozwoju
wielu gatunkom zwierząt, ale także zapewniło dostęp do wody pitnej dla ptaków żyjących w
parku.
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RAPORT Z INWENTARYZACJI MOTYLI DZIENNYCH (LEPIDOPTERA) KOPCA POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO I PARKU AKCJI „BURZA” W WARSZAWIE
Wstęp
Motyle, to szczególne organizmy pod względem estetycznym, co wymiernie przekłada się na
zainteresowanie nimi szerokiego grona miłośników przyrody. Wzbudzają pozytywne emocje,
wywołują

ogólny

zachwyt

różnorodnością

form,

barw

i

nierzadko

przepięknymi,

wyrafinowanymi wzorami, co tylko zachęca do lepszego ich poznawania. Motyle dzienne
Lepidoptera już od ponad 250 lat stanowią obiekt zainteresowań badaczy. Powodów, dla których
owady te są chętnie badane przez naukowców, może być wiele. Zainteresowanie wzbudzają w
szczególności ich skomplikowane cykle życiowe oraz uzależnienie tej grupy owadów od wielu
czynników środowiskowych.
Dotychczas na terenie Polski stwierdzono występowanie 163 gatunków motyli dziennych
(Buszko, Masłowski 2015). Metodyka inwentaryzacji, odnajdowanie osobników w terenie oraz
ich chwytanie, nie są skomplikowane. W Polsce badania tej grupy owadów mają już swoją długą
historię. W samej tylko Warszawie prowadzone były już przed II Wojną Światową
(Adamczewski 1936), kontynuowano je także po wojnie (Patryn 1947, Adamczewski 1964).
Mimo upływu lat grupa tych owadów nadal jest obiektem badań na obszarze stolicy (Sielezniew
2001, Winiarska 2004, Bistuła-Prószyński 2016).
Inwentaryzacja motyli Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza” miała na
celu określenie składu gatunkowego lepidopterofauny tych terenów oraz określenie działań, które
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mogłyby nie tylko spowodować zachowanie obecnej różnorodności gatunkowej, ale również
doprowadzić do jej powiększenia.
Materiał i metody
Obszarem prowadzenia inwentaryzacji motyli dziennych był teren Kopca Powstania
Warszawskiego oraz jego bezpośrednie okolice: park Akcji „Burza” oraz łąki porośnięte
nawłocią kanadyjską Solidago canadensis zlokalizowane przy południowym stoku Kopca od
strony ulicy Grupy AK „Północ”. Badania prowadzone były w dniach 15.-16. czerwca 2018 r., w
godzinach od 10:00 do 16:00. Inwentaryzacji składu gatunkowego dokonano na podstawie
zaobserwowanych i oznaczonych osobników motyli dziennych. Oznaczeń gatunków dokonano
na podstawie atlasu „Motyle dzienne Polski” (Buszko, Masłowski 2015) w dwojaki sposób:
poprzez obserwację na odległość oraz poprzez łapanie motyli do siatki entomologicznej. Po
oznaczeniu schwytane osobniki były wypuszczane z powrotem do środowiska. Ze względu na
specyfikę prowadzenia inwentaryzacji w formie BioBlitz autorzy prowadzili kontrole wraz z
osobami towarzyszącymi w celu promowania wiedzy z zakresu przyrody. Dla lepszego ukazania
różnorodności gatunkowej motyli złowione osobniki były oznaczane przy pomocy atlasu i
omawiane wraz z osobami towarzyszącymi.
Wyniki
Podczas prac terenowych wykazano obecność 16 gatunków motyli dziennych. Tabela 1
przedstawia systematyczną listę zaobserwowanych gatunków wraz z ich przyporządkowaniem do
grup ekologicznych.
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Ryc. 1. Rusałka kratkowiec Araschnia levana Fot. Aleksandra Kaźmierska
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Tab. 1. Gatunki motyli dziennych stwierdzone w ramach inwentaryzacji BioBlitz na obszarze
Kopca Powstania Warszawskiego
Grupa ekologiczna
Ubikwisty

Mezofile

Kserotermofile

Gatunek

Powszelatkowate Hesperiidae
Karłątek kniejnik Ochlodes sylvanus
Paziowate Papilionidae

•

Paź królowej Papilio machaon
Bielinkowate Pieridae

•

Bielinek bytomkowiec Pieris napi
Bielinek kapustnik Pieris brassicae
Bielinek rzepnik Pieris rapae
Latolistek cytrynek Gonepteryx rhamni
Modraszkowate Lycaenidae

•
•
•
•

Ogończyk śliwowiec Satyrium pruni
Modraszek wieszczek Celastrina argiolus
Rusałkowate Nymphalidae
Dostojka malinowiec Argynnis paphia
Rusałka admirał Vanessa atalanta
Rusałka pawik Aglais Io
Rusałka ceik Polygonia c-album
Rusałka kratkowiec Araschnia levana
Mieniak strużnik Apatura ilia
Osadnik egeria Pararge aegeria
Przestrojnik jurtina Maniola jurtina

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stwierdzone gatunki reprezentują trzy grupy ekologiczne: preferujące umiarkowane temperatury
mezofile (11 gatunków), pozbawione szczególnych wymagań środowiskowych ubikwisty (4
gatunki), oraz żyjące w suchym i ciepłym środowisku kserotermofile (1 gatunek). Nie
stwierdzono motyli higrofilnych, związanych z środowiskami wodnymi. Oznaczone podczas
inwentaryzacji motyle należą do pięciu różnych rodzin Hesperiidae (1 gatunek), Papilionidae (1
gatunek), Pieridae (4 gatunki), Lycaenidae (2 gatunki), Nymphalidae (8 gatunków).
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Dyskusja i podsumowanie
Bogactwo

gatunkowe

motyli

występujących

na

Kopcu

Powstania

Warszawskiego

prawdopodobnie jest większe, niż stwierdzone w wyniku inwentaryzacji BioBlitz. Powodem
takiego zjawiska jest sezonowość występowania postaci dorosłej motyli różnych gatunków, np.
okres lotu zorzynka rzeżuchowca Anthocharis cardamines przypada na miesiące kwiecień-maj
(w trakcie inwentaryzacji już nie występował w postaci imago), natomiast inne gatunki takie jak
polowiec szachownica Melanargia galathea, czy stwierdzona dostojka malinowiec w badanym
okresie dopiero rozpoczynały okres lotu.
Określenie liczebności populacji gatunków motyli na terenie Kopca Powstania
Warszawskiego ze względu na różnorodność okresów lotu i natężenie występowania formy
imago dla danego gatunku jest trudne do ustalenia i całkowicie niemiarodajne. Niektóre
stwierdzone gatunki, takie jak modraszek wieszczek, były w szczytowym momencie lotu i liczba
obserwowanych motyli była bardzo wysoka, natomiast w przypadku dostojki malinowiec, która
w okresie badań rozpoczynała czas lotu (Buszko, Masłowski 2015), stwierdzono tylko
pojedynczego osobnika.
Najliczniej na terenie badań występowały motyle mezofilne. Charakteryzują się one
wysoką tolerancją wobec wielu czynników środowiska, zasiedlając biotopy zarówno suche jak i
wilgotne. Pojawiają się praktycznie w każdym środowisku, choć preferują miejsca
nasłonecznione i ukwiecone. Nie zabrakło również najpopularniejszych przedstawicieli gatunków
ubikwistycznych, pospolicie występujących na terenie niemal całej Warszawy. Ciekawym
spostrzeżeniem

może

być

stwierdzenie

na

badanym

terenie

przedstawiciela

motyli

kserotermofilnych, czyli ogończyka śliwowca. Jego obecność dowodzi, że na Kopcu występują
środowiska kserotermiczne.
Brak motyli z grupy higrofili ma zapewne związek z dość suchą okolicą jaką jest Kopiec
Powstania Warszawskiego. Prawdopodobne głębokie zaleganie wód gruntowych, wyniesienie
kopca znacznie ponad poziom okolicznego terenu i brak w parku jakichkolwiek zbiorników i
cieków wodnych uniemożliwia występowanie roślin higrofilnych, a co za tym idzie brak
przedstawicieli tej grupy motyli.
Można przypuszczać, że zachodząca nadal sukcesja roślinności Kopca Powstania
Warszawskiego może spowodować spadek różnorodności gatunkowej motyli na skutek rozwoju
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drzew wysokich, które w większym stopniu zacienią tereny otwarte. Wprowadzenie okresowych
przecinek i częściowe rozświetlenie terenu Kopca, zwłaszcza południowego stoku wystawionego
na największe działanie promieni słonecznych, może zwiększyć liczbę gatunków motyli
preferujących nasłonecznione, ciepłe miejsca. Jednocześnie należałoby dokonać nasadzeń roślin
nektarodajnych, zwłaszcza krzewów owocowych np. tarniny. Obecne dzisiaj zadrzewienia
stanowią również cenne środowisko dla motyli. Są dla nich schronieniem. Warto zatem
zachować na tym terenie obszary o wysokim stopniu sukcesji, pamiętając jednak, że jej
niekontrolowany i intensywny postęp może w efekcie końcowym doprowadzić do spadku
różnorodności lepidopterologicznej.
Park Akcji „Burza” będący obecnie ternem o regularnie koszonej trawie, warto byłoby
wzbogacić w kierunku dużej liczby rabat kwiatowych i roślin nektarodajnych, szczególnie w
miejscach prześwietlonych, niezagłuszonych przez korony drzew. Rośliny, które mogłyby być
wykorzystane do obsadzenia na rabatach powinny być dobrane w sposób zapewniający ich
kwitnienie przez cały okres wegetacyjny (najlepiej od końca kwietnia do końca września).
Równoczesne zadbanie o rabaty kwiatowe na szczycie Kopca pozytywnie wpłynie na
różnorodność gatunkową motyli dziennych, a zachowanie odsłoniętego szczytu powinno być
priorytetem dla zachowania obecności np. pazia królowej. Warto wprowadzić też sztuczne
nasadzenia rodzimych krzewów nektarodajnych oraz roślin kwitnących na terenie łąki
porośniętej nawłocią. Najlepszym kierunkiem byłoby odtworzenie w tym miejscu półnaturalnej
łąki. Obecność inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej, prowadzi do drastycznego zmniejszenia
różnorodności biologicznej oraz liczebności populacji nie tylko lepidopterofauny, lecz także
pszczół, bzygów i innych przedstawicieli fauny łąkowej (Moroń i in. 2009).
Podziękowania. W pracach terenowych udział wzięli studenci Wydziału Biologii i Nauk o
Środowisku UKSW. Szczególne podziękowania należą się M. Winczkowi, M. Ptaszyńskiemu. W
oznaczaniu złowionych gatunków udział brał A. Woźniak.
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INWENTARYZACJI

WAŻEK

(ODONATA)

KOPCA

POWSTANIA

WARSZAWSKIEGO I PARKU AKCJI „BURZA” W WARSZAWIE
Inwentaryzacja Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza”, odbyła się 16 i 17
czerwca 2018 r. Park znajduje się na terenie Czerniakowa, w dzielnicy Mokotów, przy ul.
Bartyckiej. Kopiec, utworzony został po 1945 r. w wyniku zwózki gruzów oraz odpadów ze
zniszczonej Warszawy. Obecnie Park, a w szczególności kopiec o wysokości 121m.n.p.m.
uważany jest za miejsce pamięci zmarłych w Powstaniu Warszawskim. Pozostała część parku
pełni funkcje rekreacyjne dla rowerzystów oraz osób uprawiających sporty biegowe. Celem
badań było stwierdzenie obecności przedstawicieli gatunków ważek Odonata, oraz ich
potencjalnych siedlisk.
Obszarem prowadzenia inwentaryzacji ważek był teren Kopca Powstania Warszawskiego
oraz jego bezpośrednie okolice: park Akcji „Burza” oraz łąki porośnięte nawłocią kanadyjską
Solidago canadensis zlokalizowane przy południowym stoku Kopca od strony ulicy Grupy AK
„Północ”. Inwentaryzacji składu gatunkowego dokonano na podstawie obserwacji wizualnych.
Oznaczeń gatunków dokonano na podstawie atlasu Bellmanna (2010). W trakcie obserwacji
odnotowano dwa gatunki ważek: lecichę pospolitą Orthetrum cancellatum oraz husarza władcę
Anax imperator. Husarza władcę obserwowano wielokrotnie podczas lotów patrolowych na
szczycie Kopca.
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Ryc. 1. Grupa uczestników inwentaryzacji entomologicznej Kopca Powstania Warszawskiego
i Parku Akcji „Burza”
Lecicha pospolita jest to ważka pospolita, występująca na terenie niemal całego kraju (za
wyjątkiem gór). Zasiedla wody stojące każdego rodzaju, rzadziej występuje w wodach
wolnopłynących. Lubi jeziora i starorzecza, a także zbiorniki antropogeniczne: piaskownie,
żwirownie, glinianki, stawy o mało zarośniętych brzegach. Husarz władca występuje na terenie
całego kraju. Zasiedla wody stojące oraz wolnopłynące. Preferuje na ogół niewielkie zbiorniki
wodne. Najczęściej są to często zbiorniki antropogeniczne, jak: żwirownie, glinianki, stawy, a
także oczka śródpolne, starorzecza. Lubi brzegi zarośnięte pałkami, trzcinami i innymi roślinami
szuwarowymi, ale lubi otwarte płaszczyzny wody.
Wykrycie tylko dwóch gatunków ważek może być skutkiem krótkiego okresu badań i nie
można wykluczyć, że na badany teren zalatują inne gatunki, rejestrowane w Warszawie i innych
miastach (Gwardjan i in. 2015, Miałczewska i Kaczorowski 2016). Przypuszczalnie jednak mała
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liczba odnotowanych osobników i gatunków ważek wiąże się głównie z brakiem sprzyjających
warunków siedliskowych na terenie parku. Brak płytkich zbiorników wodnych wraz z typowymi
dla siedlisk halofitami: trzciną pospolitą Phragmites australis, pałką wąskolistną Typha
angustifolia, pałką szerokolistną T. latifolia oraz hydrofitami: rzęsą drobną Lemna minor i
grzybieniem białym Nymphaea alba uniemożliwia ważkom rozmnażanie oraz rozwój. Działania
mogące zwiększyć bogactwo gatunkowe i liczebności ważek, to stworzenie na terenie Parku
Akcji „Burza” siedliska umożliwiającego ich rozmnażanie i rozwój.
Literatura
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WARSZAWSKIEGO ORAZ PARKU AKCJI „BURZA” W WARSZAWIE
1. Cel inwentaryzacji
Celem przeprowadzonej inwentaryzacji entomologicznej było określenie ogólnej kondycji
entomoconozy badanego obszaru z uwzględnieniem biotopów i ewentualnej obecność cennych z
przyrodniczego punktu widzenia gatunków owadów – ze szczególnym zwróceniem uwagi na
taksony wymienione w Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000 oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt.
2. Metodyka inwentaryzacji
Podczas prac terenowych przeprowadzonych 17. czerwca 2018 roku posłużono się ogólnie
przyjętą w takich badaniach metodyką, w nieco ograniczonej (ze względu na krótki czas badań)
formie.
Skupiono się głównie na gatunkach owadów cennych w rozumieniu: podlegających
unijnej i krajowej ochronie prawnej i/lub uznawanych za rzadkie, ginące bądź zagrożone. Na
badanym obszarze wytypowano potencjalne środowiska sprzyjające występowaniu tych
gatunków. Specyfika terenu pozwoliła na wykluczenie występowania w tym obszarze niektórych
gatunków np. typowo górskich, czy ściśle związanych z biotopami nie spotykanymi w badanym
środowisku.
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Lustracja terenowa polegała na penetracji badanego obszaru w poszukiwaniu dostępnych
w okresie badań stadiów rozwojowych przyrodniczo cennych gatunków owadów:


w przypadku motyli poszukiwano zarówno imagines, jak również jaj, gąsienic i
poczwarek,



w przypadku ważek poszukiwano imagines,



w przypadku chrząszczy poszukiwano postaci imaginalnych, a także larw, poczwarek
oraz charakterystycznych śladów świadczących o bytności owadów w terenie, takich jak:
żerowiska, otwory wylotowe, kolebki poczwarkowe, szczątki postaci doskonałych,
egzuwia, odchody i inne oznaki, na podstawie których bezspornie można potwierdzić
występowanie danego gatunku,



w przypadku innych grup owadów poszukiwano przede wszystkim imagines.

W celu identyfikacji poszczególnych gatunków zastosowano metody przyżyciowe – siatki
entomologiczne, sita, czerpaki.
3. Wyniki badań terenowych, analiza danych i dyskusja
Badany obszar jest zróżnicowany pod względem siedliskowym. Występują tu zarówno
zgrupowania roślinne w typie zadrzewień jak i biotopy o charakterze bezdrzewnym – łąkowym,
ugorowym i ruderalnym. Pomimo, że tutejsze zespoły roślinne są w znacznej mierze
zdegradowane – zwłaszcza przez brak pielęgnacji i presję ekspansywnych gatunków obcego
pochodzenia, takich jak klon jesionolistny Acer negundo czy nawłocie Solidago ssp. – Kopiec
Powstania Warszawskiego niewątpliwie można zaliczyć do stołecznych enklaw przyrodniczych,
czyli terenów cennych dla miasta pod względem siedlisk, które na obszarze Warszawy stanowią
zdecydowaną mniejszość.
Teren badań zamieszkuje zespół owadów właściwy dla tego typu biotopów – a więc
gatunków ekologicznie związanych z miejskimi zadrzewieniami oraz z obszarami otwartymi
porośniętymi niską roślinnością pleniącą się na skutek naturalnej sukcesji ekologicznej.
Sąsiadujące z Kopcem Powstania Warszawskiego od południa ogródki działkowe mają pewien
wpływ na inwentaryzowany obszar, lecz entomofauna trwale bytująca na działkach przenika tu
jedynie epizodycznie.
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Krótki

czas

badań

terenowych

w

powiązaniu

z

różnorodnością

biotopów

inwentaryzowanego obszaru czyni ten teren interesującym pod względem entomologicznym i jest
podstawą do dalszego monitoringu środowiska pod kątem zamieszkujących go insektów. Na
obecnym etapie prac można stwierdzić, że w skali miasta potencjalna wartość przyrodnicza
Kopca Powstania Warszawskiego jest duża i może jeszcze wzrosnąć, o ile zostaną
zaprojektowane i wdrożone prace służące podniesieniu różnorodności biologicznej tego terenu.
Prace terenowe Autora nie doprowadziły do wykazania na badanym obszarze gatunku owada,
którego można uznać za szczególnie cenny z przyrodniczego punktu widzenia, w tym gatunku
chronionego prawem unijnym i/lub krajowym (gatunki takie wymieniają opracowania Ceryngiera
i in. 2018 i Skłodowskiego i in. 2018).
Podczas wizji terenowych odnotowano:
 ważki (Odonata) z rodzin: łątkowate (Agrionidae) i ważkowate (Libellulidae);
 prostoskrzydłe (Orthoptera) z rodzin: pasikonikowate (Tettigoniidae) i szarańczowate
(Arcididae);
 pluskwiaki – różonskrzydłe (Heteroptera) z rodzin: tasznikowate (Miridae), kowalowate
(Pyrrhocoridae),

tarczówkowate

(Pentatomidae)

oraz

pluskwiaki

równoskrzydłe

(Homoptera) z rodzin: pienikowate (Cercopidae) i mszycowate (Aphididae);
 siatkoskrzydłe (Neuroptera) z rodziny złotookowate (Chrysopidae);
 chrząszcze (Coleoptera) z rodzin: biegaczowate (Carabidae), omarlicowate (Silphidae),
kusakowate (Staphylinidae), poświętnikowate (Scarabaeidae), sprężykowate (Elateridae),
omomiłkowate

(Cantharidae),

biedronkowate

(Coccinellidae),

zalęszczycowate

(Oedemeridae), kózkowate (Cerambycidae), stonkowate (Chrysomelidae) i ryjkowcowate
(Curculionidae);
 błonkówki (Hymenoptera) z rodzin: mrówkowate (Formicidae), osowate (Vespidae)
i pszczołowate (Apidae);
 motyle dzienne (Rhopalocera) z rodzin: paziowate (Papilionidae), bielinkowate
(Pieridae), modraszkowate (Lycaenidae) rusałkowate (Nymphalidae) oraz motyle nocne
(Heterocera) z rodzin: miernikowcowate (Geometridae) i sówkowate (Noctuidae);
 muchówki z rodzin: komarowate (Culicidae), łowikowate (Asilidae), bzygowate
(Syrphidae) i muchowate (Muscidae).
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Na badanym terenie na szczególne wyróżnienie zasługuje jeden gatunek: motyl dzienny
(Rhopalocera) paź królowej Papilio machaon. Ten łuskoskrzydły został umieszczony na
Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Z. Głowaciński, 2002) w kategorii
LC – gatunek niskiego ryzyka - najmniejszej troski. Jego stanowisko odnotowano na samym
szczycie Kopca. Gatunek ten ma tendencje do odwiedzania wzniesień, na których odbywa rójkę.
W okolicach Kopca Powstania Warszawskiego znajduje on zapewne rośliny żywicielskie na
których rozwijają się gąsienice, skutkiem czego jego tutejsza populacja, choć niewielka, jest
stabilna i nie zagrożona.
Krótki czas prac terenowych nie pozwolił na pełne i miarodajne rozeznanie
entomocenotyczne. Jednakże na podstawie przeprowadzonych badan można przyjąć, że w
obszarze objętym monitoringiem występują potencjalnie dogodne siedliska dla cennych z
przyrodniczego punktu widzenia, chronionych prawnie, rzadko spotykanych, ginących i/lub
zagrożonych wyginięciem gatunków owadów, np. chrząszczy z rodziny biegaczowatych
(Carabidae). Podczas jednodniowej kontroli metodą BioBlitz przeprowadzonego w czerwcu 2018
roku nie udało się wykazać tych gatunków, lecz ich obecność na badanym terenie nie jest
wykluczona. Wobec powyższego wskazany jest dalszy monitoring środowiska ukierunkowany na
poszukiwanie tych owadów, którego efektem będzie bardziej precyzyjne rozpoznanie
entomologiczne, a w konsekwencji zaprojektowanie ewentualnych działań służących ochronie
przyrodniczo cennych gatunków owadów trwale bytujących na terenie Kopca Powstania
Warszawskiego.
1. Podsumowanie i zalecenia służące ochronie entomofauny
Na podstawie badań terenowych można sformułować następujące ramowe zalecenia służące
ochronie świata owadów. Na obszarze Kopca Powstania Warszawskiego należy:
 w sposób szczególny promować rozrost roślinności właściwej dla krajowej flory, przy
jednoczesnym ograniczeniu presji roślin obcego pochodzenia;
 przerzedzić drzewostan w miejscach, gdzie osiągnął on zbyt duże zwarcie;
 zmodyfikować system koszenia terenów łąkowych, tak aby fragmenty łąk były
wykaszane rzadziej (albo wcale);
 cyklicznie uprzątać śmieci, zwłaszcza w okolicach sąsiadujących z ulicą Bartycką.
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AWIFAUNA

LĘGOWA TERENU

KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I PARKU AKCJI

„BURZA” W WARSZAWIE

Wstęp
Tereny zielone miast, w tym Warszawy, skupiają bogatą i różnorodną awifaunę, stanowiąc
odpowiednie środowiska lęgowe szczególnie dla ptaków związanych z lasami, parkami i
zadrzewieniami (Luniak i in. 2001, Nowicki 2001). Celem niniejszego opracowania była próba
określenia składu gatunkowego awifauny lęgowej terenu Kopca Powstania Warszawskiego i
Parku Akcji „Burza” w Warszawie, oraz zaproponowanie zaleceń dotyczących przyszłego
zagospodarowania omawianego terenu, służących utrzymaniu odpowiedniego stanu środowisk
lęgowych ptaków.
Materiał i metody
Obszar, na którym prowadzono obserwacje (teren Kopca Powstania Warszawskiego i Parku
Akcji „Burza” wraz z terenami przyległymi) miał powierzchnię około 22 ha. Był to teren
uwzględniony w projekcie rewitalizacji, który ma zostać zrealizowany w ciągu kilku najbliższych
lat. Obejmował on zarówno obszar istniejącego parku (teren zadrzewiony z bujną warstwą
podszytu i runa), przylegające fragmenty dawnych ogródków działkowych, fragment ziołorośli
(w

południowo-wschodniej

części)

oraz

terenów

industrialnych

z

zabudowaniami

przemysłowymi z ograniczonym dostępem (w północno-zachodniej części).
W dniach 15. i 17. czerwca 2018 roku, w ramach projektu BioBlitz realizowanego przez
Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy,
wykonano trzy kontrole terenowe mające na celu wykrycie i zarejestrowanie ptaków lęgowych
omawianego terenu. Dwie z nich były kontrolami porannymi (rozpoczętymi o godz. 5.00), jedna
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– wieczorną (rozpoczęta o godz. 19.00), nastawioną na wykrycie gatunków o aktywności
zmierzchowej. Kontrole trwały po około 1,5 godz. Poza obserwatorem, w pracach terenowych
uczestniczyło łącznie 13 osób chcących poznać metodykę liczeń ptaków lęgowych i gatunki
występujące na badanym terenie.
Prace wykonano zgodnie ze standardami kombinowanej odmiany metody kartograficznej
do liczenia ptaków lęgowych (Tomiałojć 1980), której wyniki pozwalają na określenie dokładnej
(lub bliskiej rzeczywistej) liczebności ptaków danego terenu. Polega ona na naniesieniu na
uprzednio przygotowany plan terenowy wszystkich stwierdzeń ptaków, wskazujących na
możliwość ich gniazdowania. W metodzie tej, oprócz stwierdzeń wizualnych, rejestruje się
głównie stwierdzenia głosowe (głosy terytorialne, głosy zaniepokojenia, głosy żebrzące
podlotów), zwłaszcza w terenie o zwartej roślinności, czyli o ograniczonej widoczności. Istotnym
elementem metody kartograficznej są stwierdzenia równocześnie odzywających się ptaków
danego gatunku, pozwalające na rozróżnienie sąsiadujących terytoriów (par), co skutkuje
dokładną oceną liczebności. Odstępstwem metodycznym w przypadku niniejszego opracowania
była bardzo mała liczba kontroli (3) w odstępie zaledwie trzech dni. Uzyskanie
pełnowartościowych wyników tą metodą możliwe jest po wykonaniu co najmniej 8-10 kontroli,
rozłożonych w czasie całego sezonu lęgowego (początek kwietnia – koniec czerwca). Podczas
kontroli terenowych obserwator, wraz z osobami towarzyszącymi, przemieszczał się po
istniejących drogach lub ścieżkach, obchodząc cały omawiamy teren i nanosił na plan terenowy
wszystkie stwierdzenia ptaków w poszczególnych miejscach. Osoby towarzyszące miały okazję
poznać teren parku oraz nauczyć się głosów stwierdzanych ptaków.
Wyniki
Podczas prac terenowych stwierdzono obecność 20 gatunków ptaków (tab. 1), spośród których
większość można uznać za lęgowe na tym terenie. Ochroną gatunkową objęte jest 18 z tych 20
gatunków, pozostałe (bażant Phasianus colchicus i grzywacz Columba palumbus) to gatunki
łowne. Dodatkowo, podczas kontroli wieczornej stwierdzono ponad 20 jerzyków Apus apus,
żerujących nad kopcem. Najliczniej stwierdzanymi gatunkami były: kapturka Sylvia atricapilla,
kos Turdus merula, zięba Fringilla coelebs, grzywacz, kwiczoł Turdus pilaris i modraszka
Cyanistes caeruleus.
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Tabela 1. Liczba stwierdzeń poszczególnych gatunków ptaków podczas prac terenowych w
dniach 15. i 17. czerwca 2018 r. na terenie Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji
„Burza” wraz z terenami przyległymi. Za pojedyncze stwierdzenie uznano śpiewające samce,
ptaki zaniepokojone, rodziny (ptaki dorosłe z podlotami) lub pary ptaków.
Gatunek
Kapturka
Sylvia atricapilla
Zięba
Fringilla coelebs
Kos
Turdus merula
Grzywacz
Columba palumbus
Kwiczoł
Turdus pilaris
Modraszka
Cyanistes caeruleus
Rudzik
Erithacus rubecula
Wrona siwa
Corvus cornix
Sroka
Pica pica
Bogatka
Parus major
Pierwiosnek
Phylloscopus collybita
Łozówka
Acrocephalus palustris
Krogulec
Accipiter nisus
Bażant
Phasianus colchicus
Pełzacz ogrodowy
Certhia brachydactyla
Szczygieł
Carduelis carduelis
Śpiewak
Turdus philomelos
Piegża
Curruca curruca
Sójka
Garrulus glandarius
Szpak
Sturnus vulgaris

15.06 godz. 5.00

15.06 godz. 19.00

17.06 godz. 5.00

12

7

7

8

5

3

6

7

5

5

2

5

4

6

2

5

-

4

3

2

2

4

-

1

2

1

2

5

-

-

1

1

2

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1
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Dyskusja i podsumowanie
Przeprowadzone prace terenowe nie pozwalają na uzyskanie wyników odzwierciedlających
faktyczny stan zgrupowania ptaków lęgowych omawianego terenu. Wynika to ze zbyt małej
liczby kontroli, dodatkowo wykonanych w zbyt małym odstępie czasu. Ponadto, termin
przeprowadzenia kontroli (połowa czerwca) daje możliwość uzyskania informacji o ptakach
przystępujących do rozrodu jedynie późno w sezonie (dla większości gatunków sezon lęgowy w
tym czasie zakończył się lub dobiega końca) lub ptakach przystępujących do drugich lub
kolejnych lęgów, co nie dotyczy wszystkich gatunków. Należy się spodziewać, że zespół ptaków
lęgowych tego terenu jest zdecydowanie bogatszy. Wczesne kontrole (kwiecień-maj)
prawdopodobnie pozwoliłyby na odnotowanie m. in. dzięciołów (duża szansa na gniazdowanie
dzięcioła dużego Dendrocopos major, być może również dzięcioła białoszyjego Dendrocopos
syriacus), kowalika Sitta europaea, mazurka Passer montanus, dzwońca Chloris chloris,
większej liczby sikor, wron siwych, drozdów. Późniejsze kontrole (maj-czerwiec) mogłyby
wykazać gniazdowanie jeszcze co najmniej kilku gatunków zaroślowych, związanych z gęstą
warstwą podszytu i runa (np. słowik Luscina sp., zaganiacz Hippolais icterina, piecuszek
Phylloscopus trochilus, strzyżyk Troglodytes troglodytes, gajówka Sylvia borin, cierniówka
Curruca communis). Tym niemniej, uzyskane wyniki wskazują, iż awifaunę omawianego terenu
można scharakteryzować jako leśno-parkową z udziałem gatunków zaroślowych. Dominują tu
bowiem gatunki typowe dla lasów, które licznie spotykamy także w parkach miejskich (zięba,
kos, kwiczoł, kapturka, grzywacz, rudzik, sikory), występują gatunki liczne w miastach (wrona
siwa, sroka) oraz gatunki zaroślowe (stwierdzono jedynie łozówkę, lecz potencjalnie mogą
gniazdować inne, wyżej wymienione).
Istniejące dane historyczne z lat 2000-2004 wskazują na znacznie bogatszy zespół ptaków
występujących na tym terenie (Nowicki 2004). Stwierdzono tu łącznie 68 gatunków ptaków, w
tym 37 lęgowych i dalszych 5 prawdopodobnie lęgowych. Poza gatunkami stwierdzonymi w
niniejszym opracowaniu, wcześniej gniazdowały tu również: sierpówka Streptopelia decaocto,
dzięcioł duży, dzięciołek Dryobates minor, pliszka żółta Motacilla flava, pliszka siwa Motacilla
alba, pokrzywnica Prunella modularis, słowik szary Luscinia luscina, kopciuszek Phoenicurus
ochruros, białorzytka Oenanthe oenanthe, zaganiacz, cierniówka, gajówka, świstunka Rhadina
sibilatrix, piecuszek, muchołówka szara Muscicapa striata, wilga Oriolus oriolus, wróbel Passer
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domesticus, mazurek Passer montanus, kulczyk Serinus serinus, dzwoniec Chloris chloris i
grubodziób Coccothraustes coccothraustes. Dodatkowo, prawdopodobnie lęgowe były:
kuropatwa Perdix perdix, derkacz Crex crex, świergotek drzewny Anthus trivialis i strzyżyk.
Obecnie, za mało prawdopodobne należy uznać gniazdowanie pliszki żółtej, białorzytki i
świergotka drzewnego, a z pewnością nie gniazdują już kuropatwa i derkacz.
Zalecenia ochronne dotyczące awifauny
Obecnie na terenie Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza” wraz z terenami
przyległymi występują (gniazdują) ptaki związane z trzema podstawowymi typami roślinności
(krajobrazu roślinnego): drzewostan (krajobraz leśno-parkowy), miejscami zwarta i gęsta
warstwa podszytu i runa (w tym pnączy) oraz ziołorośla.
Pomimo tego, iż na omawianym terenie dominują w szacie roślinnej gatunki obce zaleca
się by w trakcie rewitalizacji terenu pozostawić zdecydowaną większość drzew. Szczególnie
cenne są topole i inne gatunki drzew rodzimych. Są one miejscem gniazdowania ptaków
budujących gniazda otwarte na drzewach (grzywacz, kwiczoł, sroka, wrona siwa) ale także
potencjalnymi miejscami gniazdowania dzięciołów i dziuplaków wtórnych. Z powodu dość
niskiego wieku drzew, prawdopodobnie niewielka jest w nich liczba dziupli, co może ograniczać
występowanie dziuplaków wtórnych (sikory, kowalik, mazurek, szpak, pleszka, muchołówki).
Zaleca się rozwieszenie budek lęgowych, które zrekompensują niedostatek dziupli. Na całym
terenie można rozmieścić około 40-50 budek lęgowych, spośród których 70-80% powinno być
budkami typu A oraz A1 (dla najmniejszych i najliczniejszych dziuplaków), pozostałe typu B
(głównie dla szpaków). Jednocześnie, zaleca się pozostawienie wszystkich (większości) leżących
drzew, ewentualnych wykrotów jako miejsc żerowania i gniazdowania niektórych gatunków. Na
zadrzewionym terenie powinno się odstąpić od grabienia ściółki (miejsce żerowania, głownie
drozdów), co jest częstą praktyką w parkach miejskich.
Na zboczach kopca oraz na terenie dawnych ogródków działkowych występuje miejscami
bardzo zwarta warstwa krzewów, runa i pnączy. Aby zapewnić możliwość dalszego
gniazdowania gatunków związanych z tym typem zbiorowisk roślinnych (kapturka i inne
pokrzewki, pierwiosnek, rudzik, być może słowiki), powinno się pozostawić kępy takiej
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roślinności o powierzchni co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt arów, rozmieszczone w miarę
równomiernie na całym omawianym terenie.
Fragment łąki z ziołoroślami (nawłoć, pokrzywy i inne) zlokalizowany w południowowschodniej części terenu jest potencjalnym miejscem gniazdowania ptaków takich jak: łozówka,
cierniówka i inne pokrzewki. Chcąc zachować możliwość gniazdowania tych gatunków, należy
pozostawić ten niewielki fragment terenu bez większych ingerencji (choć ścieżka poprowadzona
przez ten fragment nie powinna zmienić jego charakteru).
Wszelkie prace ogrodnicze (usuwanie drzew, gałęzi, koszenie) powinny być wykonywane
poza okresem lęgowym ptaków, czyli od 1września do końca lutego (koszenie w połowie lipca).
Na obecnym etapie planów rewitalizacji parku trudno jest wskazać konkretne miejsca
działań ogrodniczych, dokładne lokalizacje budek lęgowych czy pozostawienia kęp krzewów.
Powinno być to konsultowane w szerokim gronie przyrodników przy planowaniu i zatwierdzaniu
prac.
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RAPORT

Z INWENTARYZACJI WYBRANYCH KRĘGOWCÓW NA TERENIE

KOPCA

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO I PARKU AKCJI „BURZA” W WARSZAWIE

Wstęp
Płazy, gady i ssaki są stałym, choć nadal dość słabo poznanym elementem miejskiej fauny.
Historia badań tych kręgowców w Warszawie sięga XIX wieku, a ostatnio nowych danych o ich
obecności w parkach Warszawy dostarczyły projekty inwentaryzacji przyrody Parku
Skaryszewskiego i Pola Mokotowskiego.

Materiał i metody
Inwentaryzację płazów, gadów i ssaków na terenie Kopca Powstania Warszawskiego i Parku
Akcji „Burza” prowadzono w dniach 16 i 17 czerwca 2018. Stosowano standardowe metody
rejestracji: obserwacje żywych zwierząt, nasłuchy głosów płazów, poszukiwania śladów
obecności ssaków, takich jak tropy, ślady żerowania, odchody. Prace badawcze prowadzono
równocześnie z zajęciami edukacyjnymi dla interesariuszy i uczestników akcji inwentaryzacji
Bioblitz Kopca Powstania Warszawskiego. Nie stosowano inwazyjnych metod odłowów w
pułapki żywołowne oraz fotopułąpek ze względu na stałą obecność ludzi. W opracowaniu
uwzględniono relacje interesariuszy o wcześniejszych obserwacjach kilku gatunków ssaków.
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Ryc. 1. Grupa uczestników inwentaryzacji Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji
„Burza”. Fot. M. Winczek.

Wyniki i dyskusja
Podczas poszukiwań terenowych nie stwierdzono obecności płazów i gadów. Odnotowano
obecność trzech dziko-żyjących gatunków ssaków: wiewiórki Sciurus vulgaris (obserwowanej
dwukrotnie podczas żerowania na krzewach śliw), kreta Talpa europaea (kopce w sąsiedztwie
opuszczonych działek u podnóża Kopca), oraz nierozpoznanego do gatunku gryzonia (nory na
szczycie Kopca). Wiewiórka i kret są objęte ochroną gatunkową. Dodatkowo odnotowano
obecność kotów i psów. Z informacji przekazanych przez osoby towarzyszące (mieszkańcy
okolicznych osiedli zainteresowani przyszłością Kopca) wynika że jeszcze kilka lat temu na
Kopcu regularnie spotykano sarny, zające i dziki.
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Ryc. 2. Wiewiórka Sciurus vulgaris w Parku „Burza”. Fot. M. Winczek
Zebrany materiał nie pozwala na ocenę różnorodności gatunkowej fauny kręgowców Kopca
Powstania, gdyż taka ocena wymagałaby zastosowania dodatkowych metod badawczych,
realizowanych w dłuższym okresie czasu. Można przypuszczać że kluczowe dla utrzymania w
przyszłości pewnego zróżnicowania fauny tego terenu jest zachowanie łączności ekologicznej z
doliną Wisły, a także dopuszczenie naturalnego kierunku sukcesji, w której dominujący klon
jesionolistny zostanie zastąpiony krajowymi gatunkami drzew, które już obecnie rozwijają się w
podszyciu. Obecnie teren Kopca Powstania może służyć jako bardzo przekonujący przykład
sukcesji, dla której charakterystyczna jest silna dominacja gatunków obcych i inwazyjnych.

Podziękowania. W pracach terenowych udział wzięli studenci Wydziału Biologii i Nauk o
Środowisku UKSW. Szczególne podziękowania należą się M. Winczkowi i M. Ptaszyńskiemu.
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RAPORT

Z INWENTARYZACJI NIETOPERZY

KOPCA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

I

PARKU AKCJI „BURZA” W WARSZAWIE
Wstęp
Wszystkie nietoperze są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową. Ze względu na położenie
geograficzne na obszarze Warszawy można by oczekiwać występowania wszystkich krajowych
gatunków nietoperzy, z wyjątkiem podkowca małego (Rhinolophus hipposideros) i nocka
orzęsionego (Myotis emarginatus), których zasięgi ograniczone są do południowej części naszego
kraju. Z uwagi na charakter siedlisk, jakie obecnie zapewnia miasto dzikim zwierzętom, nie wydaje
się prawdopodobne występowanie tu – przynajmniej latem – nocka Bechsteina (Myotis bechsteinii)
i mopka (Barbastella barbastellus), gatunków ściśle związanych z lasami.
W porze prowadzenia obserwacji – w połowie czerwca – sytuacja socjalna nietoperzy strefy
umiarkowanej przedstawia się jak następuje:
- samice żyją w mniejszych (kilkanaście – kilkadziesiąt) lub większych (kilka tysięcy osobników)
koloniach, w których przychodzą na świat i wychowują się ich młode (o tej porze roku na ogół
jeszcze nielotne);
- samce w tym czasie żyją pojedynczo lub w niewielkich grupach kawalerów w oczekiwaniu na
zakończenie wychowywania młodych przez samice – kiedy to nastąpi, rozpoczyna się sezon
godowy.
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Metody
W okresie letnim stwierdzenie występowania nietoperzy możliwe jest na dwa sposoby: można w
ciągu dnia sprawdzać potencjalne kryjówki dzienne lub próbować zarejestrować aktywność
echolokacyjną polujących bądź przemieszczających się nocą osobników. Kryjówkami dziennymi
naszych nietoperzy mogą być dziuple drzew, przestrzenie pod odstającą korą czy szczeliny
pękniętych pni i konarów, zaś w okolicach zasiedlonych przez ludzi również (i to z wielkim
powodzeniem) strychy i stropodachy budynków, przestrzenie pod deskami szalunku, pod otwartymi
na stałe okiennicami, szczeliny w grubości ścian, pod obróbkami blacharskimi, pomiędzy dachem a
podbitką etc., skrzynki lęgowe dla ptaków oraz specjalne skrzynki dla nietoperzy.
W przypadku Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji „Burza” brak jest takich
antropogenicznych schronień, a poszukiwanie naturalnych również nie daje wielkich szans
powodzenia, gdyż teren porośnięty jest niemal wyłącznie samosiejkami klonu jesionolistnego
i topoli, w większości zbyt młodych, by można w nich było oczekiwać obfitości dziupli i innych
tego typu kryjówek. W tej sytuacji obserwacje przeprowadzono rejestrując aktywność
echolokacyjną nietoperzy metodą transektu pieszego, pokonywanego z prędkością 2-3 km/h.
Badania trwały przez dwie noce, 15. i 16. czerwca, za każdym razem przez 120 minut po zachodzie
słońca, gdyż aktywność nietoperzy jest największa w początkowej części nocy, a dodatkowo
możliwe jest wówczas uchwycenie ewentualnego wylotu z dziennych kryjówek. Przejście
wyznaczonego transektu możliwe było w tym czasie dwukrotnie, dzięki czemu każde miejsce
odwiedzone zostało dwa razy w odstępie mniej więcej godziny. Wykorzystano szerokopasmowy
detektor ultradźwiękowy Echo Meter 3 (Wildlife Acoustics, Maynard, MA, USA), rejestrujący
napotkane ultradźwięki jednocześnie w formacie .WAV oraz w systemie zero crossing. Ze względu
na liczny udział publiczności (mieszkańców okolicy, miłośników przyrody) użyto również dwóch
detektorów heterodynowych Pettersson D-100, które lepiej pozwalają usłyszeć przetworzone
sygnały echolokacyjne osobom stojącym w pobliżu urządzenia.
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Ograniczenia przyjętej metody
Badania faunistyczne prowadzone za pomocą detektorów ultradźwiękowych mają dwa główne
ograniczenia, o których nie należy zapominać. Pierwszy problem wynika stąd, że głośność sygnałów
echolokacyjnych jest bardzo różna u różnych gatunków nietoperzy. Na jednym końcu skali znajduje
się pod tym względem borowiec wielki (Nyctalus noctula), którego sygnały można często wyraźnie
usłyszeć z odległości 50 metrów, na drugim zaś – gacki (Plecotus sp.), których echolokacja jest tak
cicha, że można je niekiedy zobaczyć przelatujące w pozornej ciszy. W związku z tym gatunki
„głośne” są w tego rodzaju badaniach z reguły nadreprezentowane, a „ciche” na ogół w ogóle nie
bywają stwierdzane.
Druga kwestia to niejednakowa wiarygodność rozpoznawania gatunków na podstawie
samych tylko głosów. Jeśli nie można się posiłkować innymi wskazówkami co do tożsamości
gatunkowej zarejestrowanych nietoperzy (np. obserwacja sposobu i miejsca żerowania etc.), to
zachowanie rzetelności uzyskanych wyników wymaga przyjęcia założenia, że małe gatunki nocków
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(w praktyce oznacza to wszystkie krajowe nocki poza nockiem dużym Myotis myotis) są nie do
odróżnienia jeden od drugiego.
Wyniki
Lista nietoperzy zarejestrowanych w dniu 15.VI.2018:
21.36 karlik malutki Pipistrellus pipistrellus (kilka przelotów, jednak zapewne ten sam
osobnik krążący i polujący pomiędzy drzewami) – na północ od szczytu kopca, między
drzewami
21.37 karlik malutki (dwa osobniki jednocześnie; kilka przelotów, jednak zapewne te same
osobniki

krążące

i

polujące

pomiędzy

drzewami)

21.38 karlik malutki (kilka przelotów, jednak zapewne ten sam osobnik krążący i polujący
pomiędzy

drzewami)

Ryc. 1. Sygnał echolokacyjny karlika malutkiego (na osi rzędnych częstotliwość, na osi
odciętych

–

21.39 borowiec wielki – niemal w tym samym miejscu, co opisane powyżej karliki
21.43 borowiec wielki – na NE od szczytu kopca
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czas)

22.13 borowiec wielki – w pobliżu szczytu kopca
22.30 mroczek późny Eptesicus serotinus – obok kępy topoli u podnóża kopca, NNW od
szczytu
22.35 karlik malutki – obok kępy topoli u podnóża kopca, NNW od szczytu
Lista nietoperzy zarejestrowanych w dniu 16.VI.2018:
21.51 karlik malutki (dwa przeloty, jeden z próbą żerowania) – powyżej kępy topoli u
podnóża

kopca,

NNW

od

szczytu

Próba interpretacji
Najliczniej obserwowanym na terenie badań gatunkiem był karlik malutki. Nie można wykluczyć,
że na badanym terenie znajduje się (lub znajdują) kryjówka (lub kryjówki) tego gatunku – zapewne
nie kryjówka kolonii rozrodczej, ale raczej schronienie pojedynczego samca (lub też kilka takich
schronień). Samce karlików w okresie godowym są terytorialne i w upatrzonych kryjówkach starają
się gromadzić tymczasowe „haremy” samic – stąd też takie kryjówki godowe często są okupowane
już zawczasu, często też znajdują się w pobliżu kolonii rozrodczej samic, niewykluczone zatem, że
jakaś kolonia tego gatunku znajduje się gdzieś w pobliżu kopca.
Borowiec wielki jest nietoperzem o bardzo głośnym sygnale echolokacyjnym i stwierdzenie
go w dowolnym punkcie miasta nie jest zaskakujące (zwierzęta te wysoko i daleko latają) – ani też
nie musi świadczyć o obecności kryjówki w pobliżu.
Mroczek późny jest zwierzęciem pospolitym w całej Warszawie. Jest to stosunkowo duży
nietoperz, dla którego pokonanie kilku kilometrów w ciągu nocy nie stanowi żadnego problemu.
Pomimo braku (jak się wydaje) dziennych kryjówek, Kopiec Powstania Warszawskiego i
Park Akcji „Burza” mogą z punktu widzenia nietoperzy stanowić atrakcyjne miejsce z dwóch
powodów:
- po pierwsze, każde miejsce zapewniające osłonę od wiatru jest dobrym miejscem do polowania na
owady, które nawet przy słabych wiatrach w takich miejscach właśnie się gromadzą – a cóż
dopiero, gdy taka przestrzeń osłonięta jest z obu stron i umożliwia wygodne latanie w tę i z
powrotem, jak to ma miejsce na ścieżkach w parku i na kopcu;
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- po drugie, wiele owadów ma zwyczaj gromadzić się w najwyższych punktach okolicy – a Kopiec
nie dosyć, że jest takim właśnie miejscem, to jeszcze posiada na szczycie wabiący owady reflektor,
oświetlający pomnik.
Elementy siedliska istotne z punktu widzenia nietoperzy, a możliwe do uwzględnienia przy
projektowaniu parku
1. Dzienne schronienia.
Nietoperze potrzebują miejsc, gdzie mogłyby się ukryć na tę część dnia, kiedy jest dla nich zbyt
jasno. W środowisku typu parkowego schronienia takie stanowią dziuple drzew, przestrzenie pod
odstającą korą, pęknięcia pni i konarów oraz, jak się ostatnio okazało, tunele wydrążone przez
larwy kozioroga dębosza. Teren Kopca Powstania Warszawskiego i Park Akcji "Burza" nie
zapewniają tego rodzaju kryjówek niemal wcale ze względu na zbyt młody wiek znaczącej
większości drzew. Można w tej sytuacji uczynić teren parku bardziej przyjazny nietoperzom
rozwieszając sztuczne schronienia (drewniane lub trocinobetonowe) w postaci skrzynek,
zaprojektowanych specjalnie dla tych ssaków. Wskazane jest rozmieszczenie około 50 skrzynek,
najlepiej trzech różnych typów - płaskich (zastępujących szczeliny pod odstającą korą),
głębokich (zastępujących dziuple) oraz stosowanych od niedawna schronień szczelinowych.
Skrzynki dla nietoperzy powinny zostać rozmieszczone na dających jak największą gwarancję
stabilności

i

trwałości

pniach

drzew,

na

wysokości

zapewniającej

bezpieczeństwo

przymocowującemu skrzynkę człowiekowi na drabinie, ale wystarczającej, by nie mogli jej
dosięgnąć ludzie stojący na ziemi i nie były w stanie zbyt łatwo wejść koty. Wylot skrzynki nie
może być z bliska przesłonięty gałęziami, nie mogą się one również znajdować pod nim, ale dla
wielu gatunków lepiej jest, jeśli skrzynka jest jakoś schowana za oddalonymi gałęziami, a nie
umieszczona całkiem na otwartej przestrzeni. Ze względów termicznych w warunkach naszego
kraju zwykle najlepiej sprawdzają się skrzynki umieszczone po południowej i południowozachodniej stronie pni, w przypadku większej liczby skrzynek wieszanych niedaleko od siebie
można zapewnić zwierzętom pewną różnorodność wystawy kryjówek.
2. Oświetlenie (a właściwie jego brak).
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Nietoperze są zwierzętami nocnymi, nie znaczy to jednak, że są ślepe - wręcz przeciwnie, ich
oczy są bardzo wrażliwe na światło o słabym nawet natężeniu, co powoduje, że silne światło razi
je znacznie bardziej niż nas. Całkowity brak nocnego oświetlenia w parku nie wchodzi z
pewnością w rachubę. W tej sytuacji korzystne dla nietoperzy byłoby po pierwsze ograniczenie
oświetlenia do niezbędnego minimum, po drugie - zastosowanie latarni kierujących światło ku
dołowi, po trzecie - wybór takiej barwy światła, która możliwie najmniej przeszkadza
nietoperzom (zgodnie z wynikami obecnych badań najlepsze powinno być światło
żółtopomarańczowe). Oczywiście światło lamp nie powinno padać na wyloty rozwieszonych w
parku skrzynek dla nietoperzy.
3. Woda.
Nietoperze, jak większość ssaków, piją wodę, a oprócz tego wiele gatunków poluje na owady
latające nad wodą lub unoszące się na jej powierzchni. Obecność w parku zbiornika wodnego o
częściowo otwartej (tj. niezarośniętej roślinami wodnymi, nawet rzęsą) tafli zwiększyłaby
atrakcyjność tego miejsca dla nietoperzy. Trudno określić minimalne rozmiary zbiornika, nad
którym nietoperze mogą skutecznie polować - z pewnością wystarczającej wielkości jest zbiornik
w Parku na Książęcem (jako źródło wody do picia wystarczy oczywiście choćby niewielkie
oczko wodne).
4. Schronienie zimowe.
Nietoperze nie mogą w zimowych miesiącach znaleźć pożywienia i muszą ten okres przespać.
Najlepsze zimowe kryjówki dla tych ssaków to obiekty (zwykle podziemne), zapewniające niską
(na poziomie kilku stopni Celsjusza), ale nie spadającą poniżej zera temperaturę niezależnie od
warunków panujących na zewnątrz. Budowa sztucznego zimowiska nietoperzy na terenie parku
jest możliwa i niezbyt trudna do wykonania - w warunkach środkowej Polski znakomicie
sprawdzają się w tej roli choćby przydomowe piwniczki na ziemniaki - miejsce takie musiałoby
jednak zapewniać swobodny dostęp nietoperzom i całkowicie uniemożliwiać dostęp ludziom,
gdyż śpiące zwierzęta nie są w stanie uciec i każdy wandal stanowi dla nich śmiertelne
zagrożenie.
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Dodatkowym - choć położonym poza parkiem - czynnikiem, który podniósłby wartość
omawianego terenu dla nietoperzy, byłoby zapewnienie istnienia liniowych elementów
krajobrazu (najlepiej w postaci szpaleru drzew), łączących park z zadrzewieniami na brzegach
Wisły, tj. z najbliższym dużym korytarzem ekologicznym w okolicy.

Grupa uczestników inwentaryzacji przyrody Kopca Powstania Warszawskiego i Parku Akcji
„Burza” w Warszawie. Fot. M. Winczek
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