Bogna Moszyńska
PRZEKSZTAŁCENIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
ORAZ WARTOŚCI ZDROWOTNE ZBIOROWISK LEŚNYCH
W STREFIE PODMIEJSKIEJ WARSZAWY
Wprowadzenie
W strefie podmiejskiej różnorodność form antropopresji, ich zmienność
oraz synergizm działania powodują silne przekształcenia środowiska przyrodniczego – o tak wysokim natężeniu, jakiego nie obserwuje się zarówno w mieście
jak i na obszarach typowo wiejskich (Kostrowicki, Moszyńska 1990). Zbiorowiska
leśne są ważnym elementem w krajobrazie. Wiąże się to z ich znaczeniem w regulowaniu stosunków wodnych oraz wartościami zdrowotnymi – produkcją tlenu,
jonizacją powietrza, jak również filtracyjno-detoksykacyjnymi. Stąd istotne jest
poznanie ich właściwości niwelowania zanieczyszczeń, absorbowania pyłów i metali ciężkich, tłumienia hałasu, oddziaływania bakteriobójczego i grzybobójczego.
Warszawa i strefa podmiejska
Warszawa obecnie kwalifikuje się do obszarów tzw. ekologicznego zagrożenia.
Jest to spowodowane w dużym stopniu zwiększającą się ilością samochodów. Ilość
zatrzymanych zanieczyszczeń pyłowych w urządzeniach do ich redukcji waha się
w granicach 96%, podczas gdy średnio w kraju 97% (Karski 1997).
Warszawa ma bogate wartości środowiska przyrodniczego w swoim otoczeniu;
stwarza to wyjątkowe możliwości zapewnienia i poprawy kondycji zdrowotnej jej
mieszkańców.
Istotną rolę odgrywa Kampinoski Park Narodowy oraz dolina Wisły, gdzie
funkcje rekreacyjno-turystyczne mogą być przewodnie (Krzymowska-Kostrowicka
1990; Kozłowski 1997). Obszary te różnią się strukturą krajobrazów roślinnych,
oraz udziałem różnych zbiorowisk leśnych. Umożliwiło to wyodrębnienie czterech
typów transformacji antropogenicznej (Moszyńska 1990) w strefie podmiejskiej:
1) transformacji względnej – (0-25%), przeważającej na siedliskach olsów, borów
bagiennych i torfowisk, 2) transformacji zrównoważonej – (25-50%) na siedliskach
borów sosnowych, borów suchych, łęgów topolowo-wierzbowych i łęgów olszowych, 3) przewagi mechanizmów antropogenicznych – (50-75%) na siedliskach
borów mieszanych i dąbrowy świetlistej, 4) wyłączności mechanizmów antropogenicznych – (75-100%) na siedliskach grądów i łęgów wiązowo-jesionowych (ryc. 1).
Warszawa wraz ze strefą podmiejską charakteryzuje się najwyższym w kraju wskaźnikiem wzrostu gospodarczego, co oznacza stały wzrost antropopresji
na środowisko przyrodnicze. Środowisko przyrodnicze tego regionu ulega prze250

Ryc. 1. Transformacja środowiska w strefie podmiejskiej Warszawy i regionalizacja
geobotaniczna (wg Kostrowicki, Plit 1990)
Ryc. 1 Transformation of the environment in Warsaw suburban zone (on the basis
of Kostrowicki and Plit 1990)

kształceniom – najsilniej w wyniku oddziaływań składowisk odpadów, stacji benzynowych i samochodów oraz zabudowy miejskiej.
Strefa podmiejska charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem ekologicznym
zbiorowisk leśnych co jest związane w znacznym stopniu z warunkami siedliskowymi i ich przekształceniem przez człowieka (Kostrowicki, Moszyńska 1990).
Różnorodność ta pozwala na określenie: 1) wpływu bodźców antropogenicznych
na stopień przekształcenia różnych zbiorowisk leśnych (tab. 1, 2) przydatności
siedlisk leśnych do zakładania zieleni i regulowania stosunków wodnych, 3) właściwości detoksykacyjnych siedlisk leśnych (tab. 2).
Oddziaływania antropogeniczne (dawca) na najczęściej spotykane ekosystemy
leśne (biorca) przedstawiono w tab. 1. Jak z niej wynika, silnym przekształceniom
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Tab. 1. Natężenie oddziaływań antropogenicznych na wybrane zbiorowiska leśne
w strefie podmiejskiej Warszawy
Tab. 1. Intensity of anthropogenic influences on forest phytocoenoses
in Warsaw suburban zone

Objaśnienia: 0 – brak oddziaływań, 4 – oddziaływania bardzo silne (dane na podstawie
Chmielewskiego 1980 – zmodyfikowane, Kostrowicki, Moszyńska 1990)

ulegają: łęgi, olsy, bory bagienne oraz bory świeże. Największe oddziaływania związane są ze składowiskami odpadów, zabudową oraz urządzeniami melioracyjnymi
i ruchem samochodowym.
Przydatność siedlisk do zakładania zieleni, ich właściwości detoksykacyjne
i regulowania stosunków wodnych
Siedliska łęgów, grądów i dąbrów świetlistych mają silne właściwości detoksykacyjne oraz nadają się do zakładania zieleni (tab. 2). Siedliska łęgów, jak
również olsów i borów bagiennych w silnym stopniu regulują stosunki wodne.
W strefie podmiejskiej Warszawy rozmieszczenie układów ekologicznych przydatnych do turystyki i wypoczynku jest nierównomierne. Jednostki krajobrazowe w
północnej części – B, A (ryc. 1) wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym (stopień
transformacji antropogenicznej 25-50%) obejmują część obszaru o najwyższych
wartościach turystyczno-rekreacyjnych. Istotną rolę w turystyce i rekreacji odgrywa
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Tab. 2. Przydatność siedlisk do zakładania zieleni oraz ich właściwości detoksykacyjne
i regulowania stosunków wodnych
Tab. 2. Habitats suitability for the greenery, their ability to regulate water balance
and detoxification properties

Objaśnienia: 0 – nie nadaje się, 5 – bardzo przydatne, bardzo silne właściwości
(dane na podstawie A. S. Kostrowickiego 1990)

Kampinoski Park Narodowy wraz z gminą Łomianki. Obszar ten charakteryzuje
się różnorodnością zbiorowisk leśnych i zaroślowych, typowych dla całej strefy
podmiejskiej. Lasy zajmują tu około 30% powierzchni gminy.
Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych wiąże się z tarasową budową terenu,
podłożem geologicznym, różnorodnością siedlisk oraz działalnością człowieka.
W związku z tym wyróżniono grupy zbiorowisk leśnych i zaroślowych występujące w dwóch typach krajobrazu: tarasu zalewowego oraz zwydmionego tarasu
nadzalewowego w Puszczy Kampinoskiej (Moszyńska 1988). W krajobrazie tarasu
zalewowego (B) występują łęgi topolowo-wierzbowe (Salici-Populetum), łęgi wiązowo-jesionowe (Ficario Ulmetum) oraz zarośla wierzbowe (Salicetum triandro-viminalis).
Krajobraz zwydmionego tarasu nadzalewowego -.Puszczy Kampinoskiej (A) jest
bogatszy w zbiorowiska leśne. Występuje tu wiele zbiorowisk leśnych związanych
z pasem wydm i obniżeń między wydmami. Są to olsy (Ribo nigri-Alnetum), łęgi
olszowe (Circaeo-Alnetum), grądy (Tilio-Carpinetum), dąbrowy świetliste (Potentillo
albae-Quercetum), bory mieszane (Pino-Quercetum), bory sosnowe (Peucedano-Pinetum), bory bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum), bory suche (Cladonio-Pinetum).
Zbiorowiska leśne i zaroślowe na obu tarasach mają duże wartości zdrowotne, co
jest związane z produkcją tlenu i jonizacją powietrza.
Produkcja tlenu, jonizacja powietrza
Produkcja tlenu i jonizacja powietrza w istotny sposób kształtują wartości
zdrowotne zbiorowisk leśnych. W rejonach o dużych zanieczyszczeniach przeważają jony ciężkie, a wśród lekkich jony o ładunku dodatnim. W czystym powietrzu
występuje przewaga jonów lekkich nad ciężkimi o wskaźniku unipolarności 1(unipolarność – proporcja między jonami dodatnimi i ujemnymi).
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Jony naładowane ujemnie wpływają korzystnie na organizm człowieka - likwidują ataki astmy, choroby oskrzeli, wzmagają siły obronne organizmu, przyspieszają
gojenie się ran, wytrącają z aerozolu alergeny, normują metabolizm witamin. Struktura jonowa w różnych typach ekosystemów leśnych zależy od gatunków roślin.
Najwięcej jonów lekkich wytwarzają: sosna zwyczajna, brzozy (brodawkowata
i omszona), dęby, klony. Jony dodatnie wytwarza modrzew, ujemne sosna, brzozy
i jarzębina (Krzymowska-Kostrowicka 1997).
Jeśli wziąć pod uwagę jony lekkie, ilość ich przedstawia się następująco:
najwięcej jonów lekkich w cm3 obserwuje się nad lasami i na ich pobrzeżu (20003000), mniej w parkach (600-800), znacznie mniej w miastach przemysłowych
(150-300) i najmniej (25-100) w pomieszczeniach zamkniętych (KrzymowskaKostrowicka 1997).
W badanym terenie, na tarasie zalewowym (tab. 3) zbiorowiska łęgów spełniają istotną rolę w wytwarzaniu dużych ilości tlenu i w kształtowaniu specyficznej jonizacji powietrza. Zbiorowiska leśne zwydmionego tarasu nadzalewowego
produkują mniej tlenu, zaznacza się tam znaczna ilość jonów lekkich (tab. 4).
Właściwości filtracyjno-detoksykacyjne zbiorowisk leśnych
W prawidłowym wypoczynku istotne znaczenie ma czystość powietrza i brak
hałasu. A więc ważna jest rola filtracyjno-detoksykacyjna zbiorowisk leśnych – absorbowanie pyłów, metali ciężkich, tłumienie hałasu oraz działanie bakteriobójcze
i grzybobójcze.
Zbiorowiska łęgów wiązowo-jesionowych na tarasie zalewowym oraz olsów,
łęgów olszowych i dąbrowy świetlistej – na tarasie nadzalewowym (tab. 5) mają
silne właściwości absorbowania pyłów i metali ciężkich. Bory mieszane i bory
sosnowe słabiej kumulują te elementy. Większość zbiorowisk leśnych ma silne
oddziaływania bakteriobójcze i grzybobójcze. Łęgi wiązowo-jesionowe najsilniej
przechwytują pyły (ponad 90% pyłów – najwięcej ze wszystkich zbiorowisk leTab.3. Produkcja tlenu i struktura jonowa w zbiorowiskach leśnych na tarasie zalewowym
(na podstawie Krzymowskiej-Kostrowickiej 1997)
Tab. 3. Production of oxygen and ionic structure in forest phytocoenoses on flood terrace

* w warstwie od 20 cm do 2 m nazwanej przez Krzymowską-Kostrowicką (1997)
– warstwą rekreacyjną.
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* w warstwie od 20 cm do 2 m nazwanej przez Krzymowską-Kostrowicką 1997 – warstwą rekreacyjną.

Tab. 4. Production of oxygen and ionic structure in forest phytocoenoses on dunned upper flood terrace

Tab.4. Produkcja tlenu i struktura jonowa w zbiorowiskach leśnych na zwydmionym tarasie nadzalewowym
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Tab. 5. Filtration-detoxification properties of forest phytocoenoses on flood terrace and dunned upper flood terrace

(na podstawie Krzymowskiej-Kostrowickiej 1997)

Tab. 5. Właściwości filtracyjno-detoksykacyjne zbiorowisk leśnych na tarasie zalewowym i zwydmionym tarasie zalewowym

śnych). Duża jest w nich również absorpcja metali (kobaltu, ołowiu, baru, niklu)
oraz znaczne oddziaływanie bakteriobójcze.
Olsy charakteryzują się dużą zdolnością oczyszczającą, gdyż zatrzymują
ponad 80% pyłów i absorbują 85% substancji gazowych. Jest tam trzy razy mniej
bakterii niż np. w grądach. Grądy cechują się silną absorpcją metali ciężkich –
zwłaszcza miedzi, strontu i manganu. Znaczne jest ich oddziaływanie bakteriobójcze i grzybobójcze, co wiąże się z dużą ilością fitoncydów i znaczną ozonizacją
powietrza. W borach mieszanych zatrzymywanie pyłów nie jest zbyt wysokie
(15-30%), natomiast jest silne przyswajanie strontu, miedzi, manganu i baru. Zbiorowiska te jednak silnie likwidują bakterie chorobotwórcze i grzyby. Bory sosnowe
i bory suche nie absorbują wielkich ilości pyłów (zaledwie w 20-30%) oraz metali
ciężkich z wyjątkiem manganu. Bardzo silne jest oddziaływanie bakteriobójcze
i grzybobójcze tych zbiorowisk.
Jak wynika z danych, zbiorowiska leśne tarasu zalewowego charakteryzują
się silnym działaniem oczyszczającym z pyłów i metali ciężkich oraz tłumieniem
hałasu, natomiast zbiorowiska tarasu nadzalewowego mają silniejsze działanie
bakteriobójcze i grzybobójcze. Zgromadzone dane wskazują na silne przekształcenia łęgów i olsów – zbiorowisk o dużych wartościach zdrowotnych. Ekosystemy
te mają szansę istnienia w wariancie ekorozwoju, który jest najkorzystniejszy
dla różnych zbiorowisk leśnych i zakłada zahamowanie ich niszczenia. Mniej
optymistyczne warianty spowodują pogorszenie stanu środowiska, przekształcenie
i zanik wielu ważnych ekosystemów leśnych (Kozłowski 1997).
Podsumowanie
Przedstawione zagadnienia wskazują istotne wartości zdrowotne – w tym
filtracyjno- detoksykacyjne, zbiorowisk leśnych w strefie podmiejskiej Warszawy. Obszar Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z doliną Wisły – to „płuca”
Warszawy. Istotne jest odpowiednie zagospodarowanie turystyczne i ochrona środowiska doliny Wisły według wariantu optymistycznego – ekorozwoju. Umożliwi to
turystyczno-rekreacyjne wykorzystanie wielu zbiorowisk leśnych – warunkujących
zachowanie zdrowia i regenerację sił człowieka.
LITERATURA
Karski J. B., 1997, Aktualne kierunki działań i rozwoju promocji zdrowia, materiały z sympozjum
Dzielnicy Warszawa Praga-Południe na temat Aktualnych Problemów i Zagadnień w Ochronie
Zdrowia , Waplewo, 16-19 stycznia 1997, s. 30.
Kostrowicki A. S., 1990, Mechanizmy stabilizujące strukturę fitocenoz w warunkach narastającej
presji ze strony gospodarki ludzkiej, IGIPZ PAN, Warszawa, maszynopis.
Kostrowicki A. S., Moszyńska B., 1990, Transformacja antropogeniczna środowiska
i jej uwarunkowania, [w:] Kształtowanie układów ekologicznych w strefie podmiejskiej Warszawy,
Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 51, s. 178-187.
Kozłowski S., 1997, W drodze do ekorozwoju, PWN, Warszawa, s. 287.

257

Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa,
s. 228.
Krzymowska-Kostrowicka A., 1990, Przydatność rekreacyjna środowiska przyrodniczego
województwa stołecznego warszawskiego, [w:] Kształtowanie układów ekologicznych w strefie
podmiejskiej Warszawy, Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa, 51, s. 60-66.
Moszyńska B., 1988, Forest Shrubbery Communities in Łomianki Commune, Pol. Ecol. Stud. 14,
1-2, s. 23-58.
Moszyńska B., 1990, Ekologiczne przesłanki gospodarowania w strefie podmiejskiej, [w:]
Kształtowanie układów ekologicznych w strefie podmiejskiej Warszawy, Wydawnictwo SGGWAR, Warszawa, 51, s. 188-196.
Plit J., 1990, The Transformation of Selected Elements in the Geographical Environment, Historical
Analysis, Geographica Slovenica 21, 109-132.

ENVIRONMENTAL TRANSFORMATIONS AND DETOXICATION
PROPERTIES OF FOREST PHYTOCOENOSES IN THE WARSAW
SUBURBAN ZONE
Summary
Four degrees of environmental transformation were distinguished on the basis
of the map of potential natural vegetation. The highest degree of plant transformation (75-100%) can be observed in the habitats of linden-oak-hornbeam forest
and riparian elm, the smaller one (25-50%) in the habitats of pine forest, riparian
willow poplar and in ash forest. Waste dumps and petrol stations with parking
sites cause the highest influence on the biosphere. The Kampinos National Park
situated on two river terraces (the flood terrace and the duned, upper flood terrace) is a very important tourist and recreational area. Forests of the flood terrace,
especially riparian elm, produce high level of oxygen. Forests of the upper duned
terrace play a very important detoxification role in the absorption of dust and
heavy metals. It is very important to take into consideration ecological issues
in planning and protection when shaping living standards and proper recreational
and tourist activities of the inhabitants.
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