
Pomiary i badania podwodne

Maj 2019 r.

Raport z pomiarów batymetrycznych w Porcie

Czerniakowskim w Warszawie 

Dokument stanowi sprawozdanie z pomiarów batymetrycznych wykonanych w Porcie 
Czerniakowskim w Warszawie na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy nr 
ZZW/B/III/3/1/Z-180/19/DAG.

Pomiary wykonano w maju 2019, przy stanie wody Wisły wynoszącym 130 cm na 
wodowskazie Warszawa-Bulwary. Do pomiarów głębokości użyto echosondy 
jednowiązkowej, a obrazy sonarowe wykonano sonarem bocznym wysokiej rozdzielczości 
(częstotliwość przetwornika 1,2 MHz), w standardowej dokładności wielokanałowego 
odbiornika GPS. Minimalna głębokość pomiarowa wynosi 0,6 m. Pomiarami objęto całą 
powierzchnię portu od bramy wejściowej. Miejsca niedostępne do pomierzenia, znajdujące 
się pod zakotwiczonymi jednostkami pływającymi i pomostami zostały uzupełnione metodą 
interpolacji.

Na podstawie pomiarów głębokości opracowano mapę batymetryczną zamieszczoną 
w załączniku 1. Na podstawie tych samych danych pomiarowych opracowano mapę 
przeskalowaną do poziomu wody niższego o 80 cm, co powinno odzwierciedlać głębokości  
w Porcie Czerniakowskim przy stanie wody wynoszącym 50 cm na wodowskazie 
Warszawa-Bulwary. Mapę przeskalowaną umieszczono w załączniku 2.

Obrazy z sonaru bocznego złożono w mozaikę zamieszczoną w załączniku 3. Na podstawie 
mapy i mozaiki wytypowano obiekty charakterystyczne (załącznik 4) i podjęto próbę ich 
identyfikacji.

Materiały w dużej rozdzielczości przeznaczone do wydruku dostarczono w osobnych 
plikach. 
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Charakterystyka dna
W większości badanego obszaru dno ma charakter drobnoziarnisty (piasek lub muł). Wyjątki
stanowią brzegi umocnione narzutem kamiennym znajdujące się pod mostem 
Łazienkowskim i na południowym brzegu basenu portowego oraz kamieniste wypłycenie, 
oznaczone niżej jako obiekt 003.

Dno portu cechuje się równomiernym i regularnym charakterem, poza wymienionymi 
obiektami. Jego ukształtowanie jest w znacznej mierze płaskie co skutkuje stałą 
głębokością. Poza strefami brzegowymi nie występują miejsca o dużym nachyleniu i 
znacznych zmianach głębokości. 

Miejsca charakterystyczne i obiekty na dnie
001. Tuż obok bramy wejściowej, przy zachodnim nabrzeżu znajduje się rozległe choć niskie 
wypłycenie. Można przypuszczać, że jest to namulisko będące wynikiem sedymentacji 
osadów nanoszonych przez bramę wejściowa podczas wezbrań.

002. Obok bramy wejściowej przy wschodnim nabrzeżu znajduje się podłużny przedmiot. 
Wg informacji uzyskanych przez wykonawcę zlecenia jest to wrak łodzi jednopiennej 
(dłubanki) pozostający w odpowiedzialności urzędu konserwatora zabytków.

003. Pomiędzy wejściem do portu a pomostem WTW znajduje się kamienne wypłycenie, 
przy niskich stanach widoczne powyżej powierzchni wody.

004. Obiekty zlokalizowane pod pomostem WTW (nie są to pontony plywające, lecz 
obiekty znajdujące się na dnie).

005. Wrak łodzi zlokalizowany na końcu wschodniego nabrzeża. 

006. Niewielkie zmniejszenie głębokości w rejonie dawnej pochylni, przy pomoście. Na 
mozaice sonarowej widać wyraźne ślady po wykonanych niedawno pracach pogłębiarskich.

007. Wypłycenie przy południowym krańcu nowej pochylni slipowej.

008. Miejsce zakotwiczenia obiektu pływającego należącego do toru wakeboardingowego.

Wyżej wymieniono jedynie obiekty istotnie charakteryzujące ukształtowanie dna portu. 
Pominięto licznie występujące kotwice obiektów takich jak boje cumownicze, elementy toru
wakeboard, pomosty pływające. Pominięto również niewielkie przedmioty, nieznacznie 
wystające ponad dno, w ocenie wykonawcy nie mające wpływu na eksploatację portu i 
będące typowymi zanieczyszczeniami takich akwenów. 

Zalecenia dot. powtarzania pomiarów batymetrycznych
Ze względu na zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa żeglugi zalecane jest powtarzanie
pomiarów w cyklu rocznym oraz po każdym wykonaniu prac i zdarzeniu mogącym wpływać 
na ukształtowanie lub zanieczyszczenie dna. Okresowego monitorowania wymaga 
namulisko przy bramie wejściowej i okolice pochylni do czasu stabilizacji dna po 
pogłębianiu.

Andrzej Szerszeń     tel. + 48 501 061 623     www.sonars.pl     info@sonars.pl



Pomiary i badania podwodne

Załączniki
1. Mapa batymetryczna + pliki PDF, PNG i KMZ.

2. Mapa batymetryczna w skalowaniu do stanu wody 50 cm + pliki PDF, PNG i KMZ.

3. Mozaika sonarowa + pliki PDF, PNG i KML.

4. Wykaz miejsc i obiektów.

Opracowanie: Andrzej Szerszeń
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Załącznik 1  - Mapa batymetryczna
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Załącznik 2  - Mapa batymetryczna stan wody 50 cm
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Załącznik 3 - Mozaika sonarowa

Interpretacja obrazów
sonarowych

Przetwornik sonaru jest umieszczony przy
kadłubie jednostki pływającej na poziomie
powierzchni wody. Przetwornik, wysyłając i
odbierając impulsy akustyczne, skanuje dno
po obu stronach, co w powiązaniu z ruchem
postępowym jednostki pływającej zapewnia
obrazowanie dna wzdłuż jej kursu (patrz rys.
poniżej, źródło Wikipedia).

Obraz sonaru bocznego jest prezentowany
w ujęciu planu. W osi obrazu widoczna jest
linia kursowa jednostki pływającej. Po jej
bokach znajduje się strefa słupa wody,
której szerokość jest jest proporcjonalna do
głębokości (wysokości przetwornika sonaru
nad dnem). Od zewnętrznej krawędzi strefy
słupa rozpoczyna się obraz dna po  bokach
jednostki pływającej. Przedmioty  wystające
powyżej dna pozostawiają cień akustyczny
widoczny na obrazach.
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Załącznik 4 - Wykaz miejsc i obiektów
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