Grażyna Bezkowska
NATURALNE I ANTROPOGENICZNE PRZEMIANY
ŚRODOWISKA W ZACHODNIEJ CZĘŚCI ŁODZI
Obszar podmiejski stanowi teren bardzo interesujący ze względu na jego
funkcjonowanie, choć trudny do wyznaczenia ze względu na umowność granic.
Tu ścierają się i zazębiają z jednej strony różnorodne i silne oddziaływania antropogeniczne, z drugiej strony naturalne procesy przyrodnicze. Wpływ miasta
na środowisko przyrodnicze to problem bardzo złożony, głównie ze względu na
różnorodność form antropizacji i stopień natężenia oddziaływań. Zwykle stanowił
on problematykę badań geografii społeczno-ekonomicznej, ale współcześnie poznanie geosystemów miast stało się jednym z najnowszych zagadnień interesujących
geografię fizyczną kompleksową. W ujęciu fizycznogeograficznym przyjmuje się,
że miasto jest megasystemem tworzonym przez podsystemy – fizycznogeograficzne,
techniczne i społeczne (Przewoźniak 1986), a podstawą funkcjonowania tych systemów są przepływy materii i energii pomiędzy składnikami, nazywane metabolizmem geotechnicznym. W związku z tym ujęciem, najbardziej interesującymi
zagadnieniami stają się mechanizm antropogenicznego oddziaływania miasta
na środowisko przyrodnicze oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
pod wpływem miejskiej antropopresji.
W strukturze miasta najczęściej wyróżnia się tereny zabudowane i niezabudowane (wolne, otwarte). W obszarach podmiejskich przeważają tereny niezabudowane, użytkowane bardzo różnorodnie. Rozwój miasta powoduje zmiany użytkowania
przestrzeni podmiejskich a w następstwie zmiany procesów w zależności od typu
i siły oddziaływań antropogenicznych.
Do badań wybrałam obszar o powierzchni 31,2 km2, położony w południowo-zachodniej części Łodzi, wraz z niewielkim fragmentem terenów leżących
poza granicami miasta. Jest on o tyle interesujący, że można na nim obserwować
procesy naturalne oraz bezpośrednie i pośrednie procesy antropogeniczne, które
zaistniały w stosunkowo niedawnym czasie.
Zachodnia część Łodzi i obszary przyległe położone są na wysoczyźnie
uformowanej u schyłku zlodowacenia warciańskiego. Powierzchnia wysoczyzny
gliniastej rozciąga się na wysokości 175-190 m n.p.m. i jest stosunkowo płaska,
monotonna. Na badanym obszarze płaty wysoczyznowe zajmują część północną
i południową. Koło Łaskowic ich urozmaicenie stanowią niewielkie pagóry kemowe (ryc. 1). Kulminacje tych form sięgają wysokości około 192 m n.p.m. Daje
to różnicę wysokości rzędu 8-10 m w stosunku do wysoczyzn, a 24 m w stosunku
do dna doliny Dobrzynki, położonego w odległości zaledwie 0,5 km od kemu.
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Ryc. 1. Szkic geomorfologiczny południowo-zachodniej części Łodzi
i obszarów przyległych
Fig. 1. Geomorphologic outline of the south-eastern part of the city of Łódź
and its surroundings
Objaśnienia: 1 – wysoczyzny przeważnie gliniaste; 2 – pagóry kemowe; 3 – stoki
wysoczyzn; 4 – poziom erozyjno-akumulacyjny piaszczysto-żwirowy (warciański);
5 – niecki denudacyjne i doliny nieckowate; 6 – terasy nadzalewowe (vistuliańskie);
7 – holoceńskie dno dolin; 8 – granica miasta.

W efekcie część południowa terenu charakteryzuje się dużym urozmaiceniem
rzeźby. Niżej niż powierzchnie wysoczyzn, bo na wysokości 170-173 m n.p.m.,
rozciąga się piaszczysty poziom erozyjno-akumulacyjny. Jest on słabo nachylony
ku północnemu-zachodowi. Poziom te formowany był prawdopodobnie u schyłku
zlodowacenia Warty i stanowi najstarszy ślad organizowania sieci dolinnej po tym
zlodowaceniu. Poziom zajmuje znaczny obszar pomiędzy wysoczyzną a doliną Neru,
a rozciąga się tylko po prawej stronie od doliny Jasieni na wschodzie, przez Lublinek
w kierunku północnego zachodu poza granice opisywanego terenu. Położony jest
on ok. 8 m powyżej poziomu współczesnego dna doliny. Badania K. Turkowskiej
(1993) wykazują, że osady tego poziomu, obserwowane w głębokich wkopach
na Lublinku, wyraźnie różnią się od piasków terasowych z vistulianu.
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Połogie stoki wysoczyznowe urozmaicają liczne niecki denudacyjne i doliny
nieckowate. Powierzchnie wysoczyznowe rozcinają doliny rzeczne. Opisywany
obszar odwadniają rzeki – Ner i jego dopływy: prawobrzeżny Jasień z Karolewką
i Olechówką oraz lewobrzeżna Dobrzynka z bezimiennym dopływem. Zdaniem
K. Turkowskiej (1984, 1986) górny odcinek Neru utworzył swą dolinę w rynnie
wytworzonej przez wody glacjalne, odpływające z topniejącego lądolodu warciańskiego. Obniżenie to powstało prawdopodobnie przed nasunięciem tego lądolodu.
W ten sposób wytłumaczenie znajduje niewspółmiernie rozległa współczesna
dolina górnego Neru w stosunku do rzeki niewielkiej w tym odcinku. Ponad dno
doliny wznoszą się poziomy teras nadzalewowych utworzonych w vistulianie.
Tworzą one wąskie listwy po lewej stronie doliny koło Chocianowic i nieco szersze
w dół od ujścia Dobrzynki, i wyraźnie lepiej rozwinięte po stronie prawej. Wyższy poziom teras nadzalewowych w dolinie Neru ma wysokość do 4 m i powstał
w plenivistulianie, niższy – utworzony w późnym vistulianie, wznosi się ponad
poziom dna doliny do ok. 2 m (Turkowska 1984). Dno doliny położone jest
na wysokości 172-165 m n.p.m. Przy ujściu Dobrzynki szerokość dna doliny Neru
przekracza 0,5 km, a na wysokości Okołowic osiąga już 1 km (ryc. 1). Natomiast
w górę, do młyna Chorzew, dno jest bardzo wąskie, a dolina ma charakter przełomu
między płatami gliniastych wysoczyzn.
Doliny prawobrzeżnych dopływów Neru są formami niewielkimi, płytkimi
i słabo zaznaczonymi w rzeźbie. Natomiast dolina Dobrzynki i jej bezimiennego
dopływu to formy głębokie, o silnie nachylonych stokach i wąskich dnach. Powodują
one znaczne urozmaicenie rzeźby, zwłaszcza, że towarzyszą pagórom kemowym.
Funkcjonowanie dolin rzecznych opisywanego obszaru, do okresu intensywnego zasiedlenia przez człowieka, odbywało się zgodnie z trendami charakterystycznymi dla rzek środkowej Polski. Po zaniku reżimu roztokowego, w późnym vistulianie
następuje wzrost erozji, trwający w opisywanych dolinach do końca eoholocenu
(Turkowska 1984, 1986). W okresie atlantyckim, podobnie jak na całym obszarze
Polski Środkowej, zalesienie terenu osłabia dostawy materiału i zmniejsza wahania
przepływów. W efekcie kształtuje się łagodny profil podłużny z przewagą erozji
w odcinku górnym i wzrostem akumulacji w dół rzeki (Starkel 1988). W przypadku
Neru i jego dopływów niewielki spadek (dla Neru 2,09‰) sugeruje umiarkowaną intensywność tych procesów. K. Turkowska (1984) uważa, że mezoholocen
to okres wędrówki bocznej koryta Neru, a neoholocen charakteryzuje agradacja
pionowa. Zmiany reżimu hydrologicznego (zarówno naturalne jak i antropogeniczne) w pierwszym rzędzie odbiły się na wielkości koryta i procesach w obrębie
teras dennych. Zwiększenie dostawy materiału związane z osadnictwem ludów
rolniczych owocowało wzmożoną akumulacją, nadsypywaniem teras zalewowych.
Liczne ślady osadnictwa w okolicach Konstantynowa Łódzkiego i Pabianic sugerują
możliwość modyfikowania naturalnych procesów rzeźbotwórczych już od okresu
atlantyckiego. Płaskie obszary wysoczyzn i teras nadzalewowych zbudowane z
piasków i piasków ze żwirem, pozbawione pokrywy leśnej, łatwo ulegały deflacji.
Zdaniem L. Starkla (1988) na obszarach wylesionych, na użytkach rolnych erozja
eoliczna jest procesem powszechnym.
237

Na opisywanym terenie większy odcinek Neru ma charakter naturalny, dopiero
od ok. 0,5 km od ujścia Dobrzynki koryto Neru zostało uregulowane, obudowane
i wyprostowane. Naturalny jest również ujściowy odcinek Jasienia, natomiast do
ujścia Olechówki Jasień jest otwartym kanałem w betonowej obudowie. Podobnie przekształcone są jego dopływy – Karolewka i Olechówka, które w górnych
odcinkach mają charakter krytych kanałów. Natomiast Dobrzynka i jej dopływ
ma charakter naturalny. Współcześnie przepływy modyfikowane są przez człowieka,
a zwiększenie przepływów wpływało na dynamikę rzeki, co powodowało intensywną erozję. Ner, w omawianym odcinku, jest niewielkim ciekiem prowadzącym
ok. 0,227 m3/s wody (wodowskaz Chocianowice), a Dobrzynka ok. 0,86 m3/s.
Na prawobrzeżnych dopływach przepływ jest prawie całkowicie modyfikowany
przez człowieka. Zrzuty ścieków znacznie zwiększają przepływy w Nerze i Dobrzynce. Wg Z. Dembińskiego i A. Drożdżyka (1999) ścieki odprowadzane z Łodzi wynoszą ok. 260 tyś. m3 na dobę, a z Pabianic Dobrzynką odprowadzanych jest 18 tys.
m3 ścieków na dobę. Ilość ścieków odprowadzanych do Neru uległa zmniejszeniu
w ciągu ostatnich 10 lat prawie o 50% (w 1989 r. odprowadzano 355 tys. m3
na dobę). W efekcie antropogeniczna modyfikacja przepływów w Nerze kilkanaście
razy zwiększa przepływ naturalny, bowiem po zrzutach ścieków średni przepływ
wynosi 3,2 m3/s. Od trzech lat (po oddaniu dwóch ciągów technologicznych
Grupowej Oczyszczalni Ścieków) poprawia się jakość wód w zakresie wszystkich
wskaźników zanieczyszczeń. Dalsza poprawa nastąpi po zakończeniu budowy
kolektora, doprowadzającego do oczyszczalni ścieki z Pabianic i III ciągu technologicznego Grupowej Oczyszczalni Ścieków.
Ner posiada względnie czystą wodę do ujścia Jasienia, od którego otrzymuje
pierwszy znaczny ładunek zanieczyszczonych wód, głównie z kanalizacji burzowej.
Dlatego po gwałtownych letnich ulewach poziom wody w Karolewce, Olechówce,
Jasieni, a w konsekwencji również w Nerze, podnosi się gwałtownie. Drugą porcję
zanieczyszczonych wód otrzymywał do 1998 r. z kanału odprowadzającego z oczyszczalni ścieków na Lublinku, oddanej do użytku w 1932 r. i dokonującej jedynie
oczyszczania mechanicznego. Koło Łaskowic do Neru wpływają silnie zanieczyszczone wody Dobrzynki, która niesie ścieki komunalne i przemysłowe z Pabianic.
Poważnym problemem jest antropogeniczne zanieczyszczenie aluwiów w dolinie
Neru i jego dopływów. Dokładne badania miąższości osadów zanieczyszczonych
i ich zasięgu oraz ustalenie ich wpływu na czystość wód umożliwią podjęcie
działań, prowadzących do osiągnięcia odpowiedniego stanu czystości wód tej rzeki. Bezpośrednie, antropogeniczne przemiany środowiska dobrze ukazują zmiany
sposobu użytkowania ziemi. Porównałam użytkowanie terenu przedstawione
na rosyjskim zdjęciu topograficznym w skali 1:25 000, a ukazujące stan z 1910 r.
i użytkowanie ziemi ukazane na mapie topograficznej w skali 1:25 000 z 1986
r. zaktualizowane przez kartowanie terenowe w 2000 r. Kartograficzny efekt
tych porównań przedstawia ryc. 2. Wybrałam XX w. ze względu na intensywność
przemian na opisywanym terenie.
Wododziałowe położenie obszaru łódzkiego wpływało na jego znaczną
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ustronność wyrażoną zapóźnieniem osadniczym. Co prawda ślady osadnictwa nad
górnym Nerem (aż po Lutomiersk) pochodzą z neolitu, ale na opisywanym terenie
zakładaniu osad nie sprzyjały mało urodzajne gleby i silne zabagnienie doliny.
Dolina Neru stanowiła obszar graniczny właściwie aż do uzyskania niepodległości
(Baranowski 1974). Do 1820 roku prawie cały obszar był zalesiony, a niewielkie
powierzchnie pól uprawnych stanowiły grunty klucza bruskiego (na północy)
i klucza widzowskiego (na południu). Nawet w okresie planowego rozwoju przemysłu włókienniczego w pobliskiej Łodzi, w pierwszej połowie XIX w., opisywa-

Ryc. 2. Zmiany użytkowania ziemi w XX wieku w południowo-zachodniej części Łodzi
i na obszarach przyległych
Fig. 2. Changes in land use in the 20th century in the south-eastern part of the city
of Łódź and the adjacent areas
Objaśnienia: 1 – lasy: a) powstałe w drugiej połowie XX w.; b) istniejące przez cały wiek;
c) istniejące w pierwszej połowie XX w.; 2 – zabudowa wiejska i podmiejska:
a) zabudowania z drugiej połowy XX w.; b) zabudowania istniejące przez cały wiek;
c) zabudowania istniejące w pierwszej połowie XX w.; 3 – zabudowa wielorodzinna
(bloki); 4 – tereny produkcyjne i usługowe: Ocz. – oczyszczalnie ścieków; Lot – lotnisko;
Pol. – policja; Z.Prz. – zakłady przemysłowe; PZM – usługi motoryzacyjne; 5 – tereny
komunikacyjne: a) linie kolejowe; b) stacje kolejowa i przeładunkowa; 6 – ogrody
działkowe; 7 – wypukłe formy antropogeniczne: a) nasypy; b) usypiska; 8 – wklęsłe
formy antropogeniczne; 9 – młyny; 10 – rowy i kanały; 11 – cieki: a) skanalizowane;
b) naturalne; 12 – stawy; 13 – drogi: a) gruntowe; b) asfaltowe; 14 granica miasta.
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ny teren położony był na uboczu, choć w niewielkim oddaleniu od tzw. „traktu
fabrycznego” (Kalisz–Warszawa). W następnych latach wschodnia i południowa
część ulega niewielkiemu wylesieniu na rzecz zakładanych pól należących do rozwijających się wsi – Łaskowice i Chocianowice. Gwałtowne wylesienia i rozwój
osadnictwa przypadają na koniec XIX w. Teren zaktywizowało wybudowanie kolei
kaliskiej, której odcinek między Pabianicami a Łodzią oddano w latach 1902-1903.
Na rolę urbanizacyjną pasm komunikacyjnych zwrócono uwagę już dawno.
Grunty wsi położonych w badanym terenie wykazują przekształcenia w
formie zamiany pól uprawnych na ogródki działkowe – Nowa Retkinia, Smulsko – tak, że obecnie ogrody działkowe zajmują 2,27% powierzchni. Obszary o
takim sposobie użytkowania w tym terenie nie występowały w początkach XX w.,
powstały dopiero w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Na opisywanym terenie zabudowa przemysłowa i usługowa zajmuje 3,8% i
jest również nową formą użytkowania; w okresie międzywojennym zbudowano tu
jedynie oczyszczalnię ścieków zajmującą niewielką powierzchnię. Znaczne obszary,
bo łącznie 5,1% zajmuje zabudowa jednorodzinna. Przeważa stara zabudowa wiejska z widocznymi modyfikacjami wskazującymi na zmianę zatrudnienia gospodarzy
(np. w Chocianowicach czy w Łaskowicach). Powstało również osiedle domów
jednorodzinnych na Smulsku. Nowe formy użytkowania, takie jak zabudowa wielorodzinna, zajmująca obecnie 2,07% powierzchni, mieszają się ze starymi formami
użytkowania, czego świadectwem są typowe wiejskie zagrody lub podmiejskie
domy spotykane wśród bloków.
Rozwój budownictwa związany był z eksploatacją kruszywa. Już na początku
XX w. rozpoczęto wydobywanie piasku i żwiru z kemu w Łaskowicach. Ogromną
odkrywkę o powierzchni ok. 3,25 ha w latach osiemdziesiątych XX w. wykorzystano
na wysypisko śmieci, początkowo dla Pabianic, a następnie od 1996 r. również dla
Łodzi. Tylko w 1996 r. złożono tam w układzie podpoziomowo-nadpoziomowym
ok. 965 tys. m3 odpadów – głównie komunalnych. Składowanie odpadów zakończono w 1999 roku i rozpoczęto rekultywację terenu. Obecnie zrekultywowane
składowisko tworzy wypukłą formę dominującą nad okolicą, o wysokości większej
niż pierwotna wysokość kemu.
Znaczne zmiany bezpośrednie zaszły w zalesieniu terenu. W początkach
XX w. lasy zajmowały tu zaledwie 1,9% i porastały przede wszystkim tereny w
dolinie Neru. Wzrost lesistości do 9,2% w końcu XX w. był spowodowany głównie
nowymi nasadzeniami na terenach piaszczystych poziomu erozyjno-akumulacyjnego. Powstałe lasy komunalne to monokultury sosnowe z zaroślami czeremchy,
wykorzystywane dla celów rekreacyjnych a jednocześnie stanowiące strefę ochronną
starej i nowej oczyszczalni ścieków.
W dolinie Neru i na wysoczyznach sąsiadujących z nią od południa przeważają
użytki rolne – łąki i grunty orne.
Współczesne przekształcenia, zdaniem M. Marsz i A. Marsza (1990) wynikające z procesów urbanizacji, przebiegają w dwóch kierunkach zależnie od stopnia
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antropizacji. Na opisywanym obszarze zaznaczają się następujące układy, dostrzeżone przez w/w autorów na terenie Redy: teren rolniczy – teren zabudowy mieszkaniowej; teren rolniczy – teren usługowy; teren rolniczy – teren przemysłowy;
teren rolniczy – nieużytek (ryc. 2). Tereny podlegające szybkiej, nowej zabudowie są
przykładem bezpośredniego przekształcania środowiska, po którym zaczynają funkcjonować w nowym układzie. Część terenów pozostaje bez konkretnego użytkowania i „dziczeje”, a w efekcie powstają nowe układy półnaturalne będące przykładem
pośredniej antropizacji. Zajmują one znaczne powierzchnie pomiędzy Smulskiem
a Nowym Józefowem i Lublinkiem.
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NATURAL AND ANTHROPOGENIC CHANGES IN THE NATURAL
ENVIRONMENT IN THE WESTERN PART OF THE CITY OF ŁÓDŹ
Summary
The evolution of the natural environment in south-east part of the city
of Łódź has been linked with the origin and development of the Ner River valley
and its tributaries. Until 1820 the area in question had been nearly completely
afforested and deprived of any larger settlements. In this period the natural processes went on without human intervention. The development of textile industry
in Łódź in the 19th century brought about some fundamental changes. The transformations that took place in this area were of both direct and indirect character.
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The former ones covered deforestation (at the beginning of the 20 th century
the woodland covered merely 1,9% of the surface) and the introduction of
new forms of land use (e.g. arable land, extraction of building materials, etc.).
The latter ones include, first of all, an increase in fluvial erosion due to the increased flow-rate of sewage discharges. At the end of the 20th century the inventory
of anthropogenic modifications expanded considerably, which is revealed by a
growing number of land use forms.
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