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I. SZATA ROŚLINNA, FITOSOCJOLOGIA (dr Maciej Kamaszewski) 

 

 

1. Ogólna charakterystyka obszaru – Park Przy Bażantarni 
 

Obszar badawczy, o powierzchni około 6ha, obejmował wschodnią część Parku Przy Bażantarni 

oraz zachodnią część gospodarstwa ogrodniczego zlokalizowanego przy ulicy Rosoła (ziemie 

nadane rodzinie Karniewskich po powstaniu styczniowym) (Zdj. 1). Analizowany obszar Parku 

przy Bażantarni pokryty jest drzewostanem nawiązującym do mezo i eutroficznych lasów 

liściastych, ze znacznym udziałem obcych (także inwazyjnych). Jest to obszar przypominający 

założenia parkowe, jednakże nie jest on obecnie pielęgnowany. Badany obszar w gospodarstwie 

ogrodniczym nawiązuje do łąk kośnych, natomiast zbiorniki wodne reprezentują różne stadia 

sukcesji typowe dla zbiorników eutroficznych. W sąsiedztwie opisywanego Parku przy Bażantarni, 

od strony ulicy Jeżewskiego sąsiaduje zabytkowa aleja kasztanowców białych (Aesculus 

hippocastanum), oraz sąsiadujący z nią starodrzew innych gatunków 

(http://www.haloursynow.pl/niezbednik/aleja-kasztanowa,192). Analizowany obszar nawiązuje 

składem gatunkowym do grądów lipowo-grabowych opisywanych z obszaru rezerwatu Las Kabacki 

(http://archiwum.ursynow.pl/page/index.php?str=1039) oraz grądów zboczowych z obszaru 

rezerwatu Skarpa Ursynowska (Grabowska 2016).  

 

Zdjęcie 1  Lokalizacja obszaru analiz fitosocjologicznych  

 

 

 

 

http://archiwum.ursynow.pl/page/index.php?str=1039
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2. Metodyka prowadzenia badań 
 

Prace terenowe dotyczące analizy siedlisk roślinnych, ich lokalizacji i składu gatunkowego, a także 

występowania chronionych gatunków grzybów i roślin, były prowadzone w terminach: 8.04, 9.04, 

6.05, 7.05, 8.06, 8.07, oraz 10.08. 2016r. Obejmowały one cały obszar oznaczony na zdj. 1. Na 

badanym terenie wyznaczono transekty (Zdj. 2), wzdłuż których szacowano skład gatunkowy i na 

podstawie oznaczonych gatunków charakterystycznych i wyróżniających napotkane siedliska były 

klasyfikowane do jednostek systematycznych. Transekty wyznaczono  na opisywanym obszarze tak 

by obejmowały różne elementy topograficzne (np. zbiorowiska okrajkowe, zagłębienia po dawnym 

wydobywaniu gliny i piasków gliniastych itp.) oraz krajobrazu wyznaczone na podstawie analizy 

kartograficznej i topograficznej krajobrazu. Analizę siedliskową prowadzono w oparciu o gatunki 

charakterystyczne i wyróżniające dla różnych jednostek systematycznych używanych w 

fitosocjologii. Do oznaczania siedlisk wykorzystano opracowania Matuszkiewicza (2001) oraz 

Matuszkiewicza i wsp. (2012), natomiast lista gatunków roślin i grzybów chronionych jest zgodna z 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin, oraz z tego samego dnia w sprawie ochrony gatunkowej grzybów. 

 

 
 
Zdjęcie 2. Wyznaczone transekty badawcze (kolor niebieski) na obszary badawczym.  
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3. Wyniki 
 

Fizjonomicznie badany obszar można podzielić na dwie składowe: obszar obecnie nieużytkowo 

parkowo, z licznymi gatunkami typowymi dla grądów oraz obszar łąk kośnych ze małymi 

eutroficznymi zbiornikami wodnymi (Zdjęcie 3). 

  

 
Zdjęcie 3. Zdiagnozowane główne grupy siedlisk: obszar zakreślono na żółto - zbiorowiskami 

należącymi do dynamicznego kręgu eutroficznych i mezotroficznych lasów liściastych; obszar 

zakreślono na zielono – zbiorowiska antropogenicznych łąk kośnych; obszar zakreślony na niebiesko – 

zbiorowiska wodne i szuwarowe. 

 

 

Obszar zadrzewień nieużytkowanych parkowo 

Obszar ten pokryty jest zbiorowiskami należącymi do dynamicznego kręgu eutroficznych i 

mezotroficznych lasów liściastych z klasy (Querco-Fagetea). Jednakże silne przekształcenie 

struktury drzewostanu, związane z przekształceniem topografii terenu, znaczny udział gatunków 

obcych (ozdobnych) i synantropijnych oraz intensywna antropopresja uniemożliwiają jednoznaczne 

zaklasyfikowanie siedliska do niższych jednostek geobotanicznych. Jak sugerują Wysocki i 

Sikorski (2002) lasy liściastych z klasy (Querco-Fagetea) dominowały w krajobrazie nizinnej 

Polski. Obecnie wiele siedlisk zajmowanych wcześniej przez te zbiorowiska zostało zamienionych 



Charakterystyka stanu siedliska przyrodniczego, inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków chronionych. 

Park Przy Bażantarni (wraz z przylegającym oczkiem wodnym) 

 

Mazowiecko – Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne 

 Strona 7 
 

na użytki zielone lub pola uprawne. Analiza składu gatunkowego badanego obszaru (Tabela 1) 

wskazuje na znaczny udział gatunków typowych dla grądów subkontynentalnych (Tilio cordate-

Carpinetum betuli) – siedliska naturowego o kodzie 9170-2 (Matuszkiewicz i wsp. 2012). 

Zbiorowisko to zajmuje siedliska powstałe na utworach ilastych bądź gliniastych, często o 

zróżnicowanym stopniu uwilgocenia gleby. Typowy układ piętrowości drzew, dobrze rozwinięta 

warstwa krzewów oraz warstwa zielna zdominowana przez geofity i hemikryptofity, znikomy 

udział mchów i porostów potwierdza diagnozę o pochodzeniu geobotanicznym badanego obszaru. 

W promieniu 2-3 kilometrów od analizowanego obszaru spotyka się różne formy siedlisk 

zaliczanych do klasy (Querco-Fagetea) – na terenie skarpy ursynowskiej (Grabowska 2016) oraz w 

rezerwacie Las Kabacki (http://archiwum.ursynow.pl/page/index.php?str=1039). Jednakże silny 

proces antropopresji (wydeptywanie runa, w niektórych obszarach zabiegi pielęgnacyjne polegające 

na wycince pojedynczych drzew, silny udział gatunków obcych, ozdobnych, często o charakterze 

inwazyjnym) uniemożliwia zaklasyfikowanie badanego zadrzewienia do siedliska 9170-2.  

W sąsiedztwie użytkowanego Parku przy Bażantarni, w wąskim pasie wzdłuż ulicy Jeżewskiego, 

wzdłuż ogrodzenia gospodarstwa ogrodniczego oraz przy terenie parafii bł. Władysława z 

Gielniowa stwierdzono występowanie pasa okrajkowego, ze znacznym udziałem nitrofilnych roślin 

zielnych charakterystycznych dla zbiorowisk ruderalnych z klasy Artemisietea vulgaris, rzędu 

Artemisietalia vulgaris (Matuszkiewicz 2001) (Tabela 1).  

 

Zbiorowiska silnie zmienionych antropogenicznie łąk kośnych 

Analizowany obszar gospodarstwa ogrodniczego w znacznym procencie pokryty był zbiorowiskami 

pochodzenia antropogenicznego, wielokrotnie kośnymi (trawnik). Jak sugeruje Trzaskowska (2011) 

pochodzenie fitosocjologiczne tak specyficznych siedlisk jest bardzo trudne do określenia. Bardzo 

często skład florystyczny jest przypadkowy i nosi znamiona różnych etapów sukcesji (głównie 

inicjalnych). Na analizowanym obszarze dominowały gatunki z klasy Molinio-Arrhenatheretea, 

czyli  półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, oraz zbiorowisk 

ruderalnych (z klas: Stellarietea, Agropyretea repentis lub Artemisietea). 

 

Zbiorowiska wodne i szuwarowe 

W obniżeniach terenu, na obszarze szkółki ogrodniczej stwierdzono płytkie, najprawdopodobniej 

sztucznego pochodzenia, zbiorniki wodne, nawiązujące do eutroficznych zbiorników wodnych. W 

zależności od głębokości wody stwierdzono: zespół formy pływającej rdestu ziemnowodnego 

(Polygonetum natantis) (w głębszym zbiorniku) albo zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetea, 

nawiązujące składem gatunkowym do szuwaru szerokopałkowego (zespół Typhetum latifoliae).  

 

Podczas prac terenowych stwierdzono, że warstwa mszysta w opisywanych zbiorowiskach 

roślinnych nie była rozwinięta. Z mszaków obserwowano pojedyncze skupiska płonników 

(Polytrichum sp.). Z porostów stwierdzono jedynie występowanie pustułki pęcherzykowej 

(Hypogymnia physodes) na niektórych drzewach. Na charakteryzowanym obszarze nie stwierdzono 

występowania gatunków chronionych grzybów i porostów. 

 

Tabela 1. Zdiagnozowane najważniejsze gatunki na badanym ze wskazaniem gatunków 

charakterystycznych (Ch) i wyróżniających (D) dla głównych jednostek systematycznych.  
 

Nazwa polska Nazwa łacińska Gatunek 

obcy/inwazyjny 

Uwagi 

Obszar zadrzewień nieużytkowanych parkowo 

Bez czarny Sambucus nigra   

http://archiwum.ursynow.pl/page/index.php?str=1039
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Bluszczyk 

kurdybanek 

Glechoma 

hederacea 

  

Brzoza 

brodawkowata 

Betula pendula   

Czeremcha 

amerykańska 

Prunus serotina Gatunek 

inwazyjny 

 

Czosnaczek 
pospolity 

Alliaria petiolata   

Dąb szypułkowy Quercus robur  Pojedyncze dorodne, stare drzewa  

Dereń świdwa Cornus sanguinea   

Glistnik jaskółcze 

ziele 

Chelidonium majus   

Głóg jednoszyjkowy Crataegus 

monogyna 

  

Gwiazdnica 

pospolita 

Stellaria media   

Jabłoń domowa Malus domestica Roślina uprawna  

Jasnota biała Lamium album   

Jesion pospolity Fraxinus excelsior   

Klon jesionolistny Acer negundo Gatunek 
inwazyjny 

 

Klon pospolity Acer platanoides  gatunek charakterystyczny dla Cl. 

Querco-Fagetea  

Kuklik pospolity Geum urbanum   

Ligustr pospolity Ligustrum vulgare Dla Polski 

centralnej 

gatunek ozdobny, 

dziczejący  

 

Lilak pospolity Syringa vulgaris Gatunek obcy, 

ozdobny, 

miejscami 
dziczeje  

 

Lipa drobnolistna Tilia cordata  gatunek charakterystyczny dla All. 

Carpinion (grądy) 

Mniszek pospolity Taraxacum 
officinale 

  

Narecznica samcza Dryopteris filix-

mas 

  

Nawłoć Solidago sp. Gatunki 
amerykańskie są 

gatunkami 

inwazyjnymi 

 

Niecierpek 
drobnokwiatowy. 

Impatiens 
parviflora 

Gatunek 
inwazyjny 

 

Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica   

Porzeczka czarna Ribes nigrum   

Porzeczka złota Ribes aureum Gatunek uprawny  

Robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia 

Gatunek 

inwazyjny 
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Róża Rosa sp.   

Śliwa wiśniowa, 

ałycza  

Prunus cerasifera Gatunek obcy, 

lokalnie 

zadomowiony 

 

Topola biała Populus alba  Pojedyncze dorodne, stare drzewa 

Topola osika Populus tremula   

Trzmielina pospolita  Euonymus 

europaeus 

 Gatunek charakterystyczny dla 

klasy (Cl.) Querco-Fagetaea 

Wiechlina gajowa Poa nemoralis  Gatunek charakterystyczny dla Cl. 

Querco-Fagetea 

Zawilec gajowy Anemone 

nemorosa 

 Gatunek charakterystyczny dla Cl. 

Querco-Fagetea 

Ziarnopłon wiosenny Ficaria verna  Gatunek charakterystyczny dla 

rzędu (O.) Fagetalia – 

obejmującego grądy, łęgi i 
buczyny, ponadto 

charakterystyczny dla związku 

(All.) Allo-Ulmion, zespołu (Ass.) 

Ficario-Ulmetum 

Złoć żółta Gagea lutea  Gatunek charakterystyczny dla lasu 

świeżego, wilgotnego i łęgowego, 

charakterystyczny dla All. Alno-
Ulmion 

Zbiorowiska silnie zmienionych antropogenicznie łąk kośnych 

Babka lancetowata Plantago 

lanceolata 

 gatunek charakterystyczny dla 

klasy (Cl.) Molinio-
Arrhenatheretalia 

Groszek żółty Lathyrus pratensis  gatunek charakterystyczny dla 

klasy (Cl.) Molinio-

Arrhenatheretalia 

Koniczyna biała Trifolium repens   

Koniczyna czerwona Trifolium pratense  gatunek charakterystyczny dla 

klasy (Cl.) Molinio-

Arrhenatheretalia 

Mniszek pospolity Taraxacum 

officinale 

  

Pięciornik rozłogowy Potentilla reptans   

Wiechlina  Poa sp.   

Życica Lolium sp.   

Zbiorowiska wodne i szuwarowe 

Kosaciec żółty Iris pseudacorus   

Mozga trzcinowata Phalaris 

arundinacea 

  

Pałka szerokolistna Typha latifolia   

Ponikło igłowate Eleocharis 

acicularis 

  

Rdest ziemnowodny Persicaria 
amphibia 

  

Szczaw tępolistny Rumex obtusifolius  gatunek charakterystyczny dla Cl. 

Artemisietea vulgaris 

Żywokost lekarski Symphytum 
officinale 
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4. Działania minimalizujące, zapobiegawcze, kompensacyjne. 

 

Wyniki badań fitosocjologicznych wskazują, że analizowanym obszarze nie występują chronione 

prawem unijnym czy krajowym gatunki i siedliska. Jednakże w skali dzielnicy jest to ważny obszar 

będący siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt. Podjęcie działań rewitalizujących zieleń, nie 

powinno wpłynąć negatywnie na stan zachowania flory. Trzeba jednak działania te skonfrontować z 

potrzebami i okresami ochronnymi występującymi na tym obszarze różnych gatunków zwierząt 

bezkręgowych i kręgowych.  

Głównym zagrożeniem dla opisywanego obszaru są: 

- zaburzenia stosunków wodnych (osuszenie terenu), które może prowadzić do zaniku zbiorników 

wodnych oraz przebudowy runa zadrzewienia w wyniku osuszenia wierzchniej warstwy gleby 

- nadmierne wydeptywanie, powstawanie nowych ścieżek  

- zagrożenie pożarowe wynikające z nagromadzenia suchych gałęzi i organizowania nielegalnych 

ognisk 

- nadmierny rozwój populacji gatunków roślin inwazyjnych 

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę młodych drzew i samosiewek, usunięcie 

zamarłych konarów oraz drzew grożących złamaniem. Podjęte działania, zgodnie z posiadaną 

wiedzą, nie powinny wpłynąć negatywnie na warunki siedliskowe. Sugeruje się podjęcie próby 

ograniczenia populacji roślin inwazyjnych, szczególnie zaleca się wycinkę czeremchy 

amerykańskiej, klonu jesionolistnego i robini akacjowej. Podczas realizacji prac związanych z 

wytyczaniem parku przewiduje się miejscowe niszczenie runa związane z realizacją prac 

porządkowych oraz wytyczaniem nowych ciągów komunikacyjnych. Jednakże to negatywne 

oddziaływanie będzie tylko na etapie realizacji inwestycji i będzie krótkotrwałe. Podczas prac 

przewiduje się prowadzenie nadzoru zoologicznego oraz dendrologicznego, w celu ochrony 

występujących na tym terenie zwierząt oraz wytypowanie drzew koniecznych do wycinki. Na 

analizowanym obszarze stwierdzono występowanie kliku dorodnych egzemplarzy topoli białej oraz 

dębu szypułkowego. Po sprawdzeniu stanu fitosanitarnego sugerowane jest włączenie tych drzew w 

założenie parkowe. 

 

Terminarz prac: 

 

Podczas rewitalizacji terenu zaleca się prowadzenie prac związanych z wycinka drzew oraz 

usuwaniem posuszu poza okresem wegetacyjnym, najlepiej w terminie listopad-luty. Jedynie w 

przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ludzi oraz mienia można przystąpić do usuwania 

uszkodzonych drzew czy gałęzi (np. po wichurach) w innym terminie. Prace geodezyjne, 

wytyczanie ścieżek, prace porządkowe (m.in. usuwanie śmieci) można prowadzić przez 

cały rok. 
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Park przy Bażantarni 

 
Topole białe wczesną wiosną 

 
Wyraźnie rysująca się piętrowość drzewostanu 

parku Przy Bażantarni – tylny plan – dorodne 

topole białe w piętrze drzew wysokich, 

pierwszy plan – młode drzewa oraz warstwa 

krzewów 

http://archiwum.ursynow.pl/page/index.php?str=1039
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Widok z wydeptanej ścieżki na las 

nawiązujący swym skłądem gatunkowym do 

eutroficznych i mezotroficznych lasów 

liściastych z klasy (Querco-Fagetea) 

 
Park przy Bażantarni – pojawiające się 

wiosenne geofity 
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Czeremcha amerykańska – gatunek inwazyjny 

 
Roślinność zielna pasa okrajkowego (jasnota 

biała, mniszek lekarski, czosnaczek pospolity) 
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Złoć żółta (Gagea cf. lutea) 

 
Zbiorowiska pochodzenia antropogenicznego, 

wielokrotnie kośne (trawnik na terenie 

gospodarstwa ogrodniczego) 



Charakterystyka stanu siedliska przyrodniczego, inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem 

gatunków chronionych. 

Park Przy Bażantarni (wraz z przylegającym oczkiem wodnym) 
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Szuwar szerokopałkowy 

 
Zbiornik wodny z małym płatem zespołu 

formy pływającej rdestu ziemnowodnego 

(Polygonetum natantis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


