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Abstract: The development of complex (landscape) direction within physical geography has helped to popularise the
view that the extent of the natural system provides an appropriate framework for analysing the relationships between
nature and anthropogenic activity.
The development of the city, especially in the past, was quite obviously dependent on the ground and water conditions
as well as surface features. These interdependencies may also be found in contemporary cities. Relief differentiation
determines the course of most natural processes which take place in urban landscape. The type of geological
substratum not only determines the possibilities for constructing a building on a given spot, but also the fertility of the
habitat, infiltration intensity of precipitation water, groundwater circulation and resistance to specific pollutants.
Landscape processes taking place within the city are also strongly modified by the ground cover.
Various authors have examined the issue of dividing urban areas into natural units or units distinguished on the basis
of technical premises but at the same time reflected in the functioning of landscapes in urbanised areas (Tarasov
1977, Richter 1984, Breuste 1988, Matuszkiewicz 1992, Kasimov, Perelman 1994 Breuste (ed.) 1996, and many
others).
The spatial distribution of variations and variants of landscape in Warsaw is illustrated by three maps. The first shows
natural units, the second – land use structure, and the third is their compilation, showing the variations and variants of
landscape (variations are identified with natural units, and variants represent individual kinds of land use as seen
within the boundaries of particular landscape variations).
It seems that the variations and especially relatively homogeneous variants of landscape provide an adequate
framework for all forms of urban planning and management. The areas of those units should therefore be treated as
operational fields in town planning, especially in the optimisation of the functioning of particular elements in the urban
complex. This mode of approach differs tram solutions proposed by many representatives of urban ecology who, in
their discussions, leave out the natural context and focus their attention on technical or sociological aspects.
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Przekonanie, i¿ przyrodnicze jednostki przestrzenne mog¹ i powinny byæ traktowane jako pola
odniesienia w rozwa¿aniach planistycznych oraz w dzia³aniach zmierzaj¹cych do oceny warunków
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przyrodniczych czy prognozy ich zmian, ukszta³towa³o siê stosunkowo niedawno. Jeszcze w latach 70.
i 80. ubieg³ego wieku, gdy monopolist¹ w tej dziedzinie by³o Przedsiêbiorstwo „Geoprojekt”, opracowania
fizjograficzne sk³ada³y siê z kilku nie powi¹zanych ze sob¹ map, a synteza tworzona by³a doœæ dowolnie
jako autorska koncepcja nawi¹zuj¹ca wprawdzie do map analitycznych, ale bez uwzglêdnienia
oczywistych miêdzy nimi relacji.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e konsekwentny rozwój kompleksowego (krajobrazowego) kierunku w geografii

fizycznej przyczyni³ siê do upowszechnienia pogl¹du, i¿ zasiêg tak lub inaczej wyró¿nianych i nazywanych
systemów przyrodniczych stanowi w³aœciwe ramy do analizy relacji pomiêdzy przyrod¹ i dzia³alnoœci¹
cz³owieka. Dziœ taki sposób postêpowania stosowany jest powszechnie, a warto przypomnieæ, ¿e rozwój
australijskiego systemu klasyfikacji terenu czy póŸniej ekologicznej klasyfikacji terenu w Kanadzie wi¹za³y
siê z realizacj¹ zapotrzebowania planistów zmierzaj¹cych do w³aœciwego (dziœ powiedzielibyœmy
zrównowa¿onego) systemu gospodarowania zasobami przyrody, zw³aszcza na obszarach
o ekstensywnym u¿ytkowaniu.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e przestrzenne jednostki przyrodnicze s¹ wyró¿niane przede wszystkim

tam, gdzie przyroda jest elementem nadrzêdnym, a wiêc w zasiêgu krajobrazów o stosunkowo ma³ym
przekszta³ceniu antropogenicznym. Dzieje siê tak, chocia¿ w Polsce ugruntowa³a siê lansowana przez
Kondrackiego i popularna w Niemczech koncepcja krajobrazu naturalnego. W myœl tej koncepcji
krajobrazy naturalne mog¹ byæ te¿ wyró¿niane w warunkach silnej antropopresji, czyli równie¿, a mo¿e
g³ównie, na terenach zurbanizowanych.
Miasto jest czêsto traktowane w kategoriach geosystemu. w Polsce kierunek ten zosta³ rozwiniêty przez

Bartkowskiego (zob. Bartkowski, Zimowski 1979, Bartkowski red. 1985) oraz jego uczniów i nastêpców
(porównaj prace So³owiej, Mizgajskiego, Maciasa). Szczegó³owemu omówieniu koncepcji ekosystemu
miasta poœwiêcona jest praca Szulczewskiej (2002). Dla wielu przyrodników zajmuj¹cych siê obszarami
miejskimi g³ówny problem badawczy stanowi odrêbnoœæ miasta w stosunku do terenów otaczaj¹cych.
Milcz¹co przyjmuje siê bowiem, i nie jest to tylko specyfika naszego kraju, i¿ tereny zurbanizowane s¹
przekszta³cone antropogenicznie w takim stopniu, ¿e ich wewnêtrzne zró¿nicowanie powinno stanowiæ
przedmiot zainteresowania techników i specjalistów reprezentuj¹cych nauki socjologiczne. w pewnym
sensie mo¿na siê z tym zgodziæ, jednak faktem jest, i¿ przyrodnicze zró¿nicowanie miasta ma istotne
znaczenie dla jego funkcjonowania, a tak¿e dla komfortu ¿ycia w nim.
Rozwój miasta, zw³aszcza w przesz³oœci, by³ doœæ wyraŸnie zale¿ny od warunków gruntowo-wodnych

i urzeŸbienia powierzchni terenu. Zabudowywane by³y przede wszystkim obszary równinne, o g³êbokich
wodach i stabilnych gruntach. Tereny podmok³e lub z gruntami s³abonoœnymi oraz strome zbocza i inne
tereny o du¿ej energii rzeŸby pozostawa³y bez zabudowy.
Zró¿nicowanie rzeŸby determinuje przebieg wiêkszoœci procesów zachodz¹cych w krajobrazie

miejskim, równie¿ wspó³czeœnie. RzeŸba ma istotne znaczenie przy zaopatrywaniu miasta w wodê i przy
odprowadzaniu œcieków. Od rzeŸby w du¿ej mierze zale¿y nawietrzanie miasta i migracja zanieczyszczeñ
przenoszonych w atmosferze. Trudno jest te¿ przeceniæ znaczenie rzeŸby powierzchni w kszta³towaniu
wizualnego krajobrazu miasta. Rodzaj materia³u w pod³o¿u przes¹dza nie tylko o mo¿liwoœci
posadowienia budynku, ale równie¿ o ¿yznoœci siedliska, intensywnoœci infiltracji wody opadowej,
o obiegu wody gruntowej, o odpornoœci na okreœlone rodzaje zanieczyszczeñ. Procesy krajobrazowe
zachodz¹ce w obrêbie miasta s¹ intensywnie modyfikowane przez pokrycie terenu. Podstawowe
znaczenie ma charakter zabudowy, udzia³ powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni pokrytej
sztuczn¹ nawierzchni¹, przebieg ulic, stopieñ ich krêtoœci. Istotny jest te¿ charakter roœlinnoœci i jej
przestrzenne rozmieszczenie. Wa¿na jest obecnoœæ przeszkód ró¿nego rodzaju ograniczaj¹cych ruch
powietrza, a zw³aszcza transport œwie¿ego powietrza do wewnêtrznych czêœci miasta oraz istnienie
rozwi¹zañ technicznych ró¿nego rodzaju zmieniaj¹cych, czêsto ca³kowicie, sposób kr¹¿enia wód
powierzchniowych i gruntowych.
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Jak z powy¿szego wynika, w zarz¹dzaniu funkcjonowaniem miasta jako pola operacyjne
wykorzystywane powinny byæ powierzchnie jednorodne pod wzglêdem przyrodniczym i technicznym,
w granicach których zarówno przebieg procesów przyrodniczych, jak i sposób reakcji na okreœlone bodŸce
antropogeniczne jest mo¿liwy do przewidzenia. Sprawa jest wa¿na równie¿ i dlatego, ¿e miasta bardzo
czêsto, byæ mo¿e z regu³y, s¹ zwi¹zane z obszarami urozmaiconymi pod wzglêdem przyrodniczym
(po³o¿enie nad rzek¹, na wybrze¿u morza lub jeziora, w obrêbie wyniesionej formy rzeŸby w sytuacji
sprzyjaj¹cej obronie).
Zagadnieniem podzia³u terenów miejskich na jednostki przyrodnicze lub jednostki wydzielane na

podstawie przes³anek technicznych, ale znajduj¹ce swoje odbicie w funkcjonowaniu przyrodniczym
krajobrazów terenów zurbanizowanych, zajmowali siê ró¿ni autorzy. Ju¿ w 1977 r. Tarasow proponowa³
podzia³ geosystemu miasta drog¹ delimitacji klasycznych uroczysk, których opis by³ uzupe³niany o rodzaj
pokrycia technogennego. Mo¿na te¿ wspomnieæ o typologii aglomeracji Toronto opracowanej na
uniwersytecie w Waterloo (A typology for the urban ecosystem... 1979). Czynnikami decyduj¹cymi
o wyró¿nieniu jednostek terytorialnych by³y roœlinnoœæ i œwiat zwierzêcy. Poprzez analizê udzia³u
i frekwencji poszczególnych gatunków uzyskano powierzchnie, które prawie dok³adnie odpowiada³y
zró¿nicowaniu zabudowy.
Wed³ug Breuste (1988, red. 1996) podstawowe jednostki miasta powinny byæ delimitowane na

podstawie specyfiki krajobrazu przyrodniczego i rodzaju oraz intensywnoœci antropopresji. Zdaniem
Matuszkiewicz (1992) do badania stanu i zmian œrodowiska przyrodniczego w mieœcie powinny byæ
wyodrêbniane kompleksy krajobrazowo-roœlinne, które wyra¿aj¹ rolê roœlinnoœci w kszta³towaniu
fizjonomii miasta i ró¿ni¹ siê cechami odnosz¹cymi siê do klimatu, obiegu wody, prêdkoœci wiatru. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e metoda Matuszkiewicz ró¿ni siê od prób wydzielania ekotopów z myœl¹ o kszta³towaniu
terenów otwartych w mieœcie (porównaj studia dotycz¹ce Berlina Zachodniego – Sukoppa i Weiler 1988
czy Nowego Jorku – Flores et al. 1998).
Richter (1984) uwa¿a³, ¿e operacyjne jednostki na obszarach zurbanizowanych powinny byæ

wydzielane na podstawie zró¿nicowania pod wzglêdem technicznym lub na podstawie funkcjonowania.
Podkreœla³, ¿e poszczególne rodzaje zabudowy charakteryzuj¹ siê okreœlon¹ specyfik¹ przebiegu
procesów krajobrazowych. Przyk³ad strukturalnych jednostek miasta wed³ug opracowania Richtera
przedstawiono w tabeli, w której kolejne typy u¿ytkowania terenu s¹ charakteryzowane przez procent
powierzchni pokrytej trwa³a nawierzchni¹, procent powierzchni zabudowanej i wspó³czynnik odp³ywu (ryc.
1), natomiast odrêbnoœci wyró¿nionych jednostek obrazuje znany schemat obiegu ciep³a i wilgoci
w zale¿noœci od wysokoœci budynku lub pokrycia powierzchni terenu (tab. 1).
Podobne próby przeprowadzono na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wykonana zosta³a seria prac

magisterskich, których celem by³a szczegó³owa inwentaryzacja wybranych fragmentów miasta
zakoñczona okreœleniem wskaŸników charakteryzuj¹cych ró¿ne typy zabudowy (Richling 1999, 2001).
w opracowaniu z 1999 r. zamieszczony zosta³ równie¿ przekrój ilustruj¹cy ideê podzia³u Warszawy na
jednostki nazwane odmianami i wariantami krajobrazu (ryc. 2). Przyjêto za³o¿enie, ¿e naturalne
i pierwotne zró¿nicowanie terenu miasta stanowi podstawê wyró¿nienia odmian krajobrazu,
a wykorzystywane do uszczegó³owienia tego podzia³u cechy techniczne przes¹dzaj¹ o przebiegu granic
wariantów krajobrazu. w podobny sposób postêpowali Kasimow i Perelman (1994). Opracowali oni
systematykê krajobrazów geochemicznych na terenach miejskich. Jednostki niskich rzêdów
taksonomicznych wydzielali na podstawie kryteriów przyrodniczych, a ich systematykê i grupowanie
prowadzili, bior¹c pod uwagê nasilenie antropopresji.
Przestrzenne rozmieszczenie odmian i wariantów krajobrazu na terenie Warszawy ilustruj¹ trzy mapy.

Pierwsza z nich przedstawia jednostki przyrodnicze, druga strukturê wykorzystania terenu, a trzecia – ich
kompilacja – odmiany i warianty krajobrazu.
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Ryc. 1. Jednostki przyrodniczo-techniczne w krajobrazie miejskim – Richter (1984)
Fig. 1. Natural and technical units in urban landscape – Richter (1984)
Circulation of heat andmoisture: J3 – tall-building development, J2 – low-building development, J1 – surface of street or square, P2 –
lawns or gardens
Circulation of heat and moisture: natural, initiated by technical factors, artificially maintained (technical)
A – atmosphere, M –microclimate layer, B – buildings, O – overground, S – underground, CJ – surface of street or square, S – ground
surface, HH – humus layer, SS – subsoil, R – rock, basis



Zgodnie z pierwsz¹ z map (ryc. 3)1 centralna i zachodnia czêœæ Warszawy wi¹¿e siê z Wysoczyzn¹
Warszawsk¹ o p³askiej powierzchni wznosz¹cej siê do 114–115 m n.p.m. z kulminacj¹ 118 m n.p.m. w jej
obrêbie wyró¿niane s¹ trzy poziomy: na pó³nocy wystêpuje poziom dolny, dalej na po³udnie – wy¿szy,
a œródmieœcie Warszawy usytuowane jest w granicach poziomu najwy¿szego. Poziomy te oddzielaj¹ od
siebie dwa wyraŸne stopnie o wysokoœci 2–4 m. Poziom najwy¿szy obni¿a siê ku po³udniowi i bez
wyraŸnej granicy orograficznej przechodzi w poziom wy¿szy.
Dolny poziom denudacyjny (W1) buduj¹ piaski eoliczne i humusowe na glinach oraz rezydua glin

zwa³owych. Licznie wystêpuj¹ formy wydmowe.
Wy¿szy poziom denudacyjny (W2) charakteryzuje dominacja piasków wodnolodowcowych i rzecznych

oraz znaczny udzia³ powierzchni gliniastych, zw³aszcza w czêœci po³udniowej. Wystêpuj¹ pojedyncze
wydmy, a na po³udniu kemy.
Najwy¿szy poziom denudacyjny (W3) cechuje przewaga powierzchni gliniastych czêsto podes³anych

mu³kami i i³ami zastoiskowymi lub piaskami wodnolodowcowymi i znaczny udzia³ piasków i py³ów
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Tabela 1. Strukturalne jednostki miasta wed³ug H. Richtera (1984)
Table 1. Structural units of the city after H. Richter (1984)

Typ struktury Charakterystyka

Powierzchnia
Wspó³czynnik

odp³ywupokryta asfaltem,
betonem, brukiem (%)

zabudowana (%)

Centrum miasta zwarta zabudowa > 80 50–70 > 0,75

Stare dzielnice
mieszkaniowe

gêsta zabudowa 50–70 40–60 0,6–0,8

Stare dzielnice
mieszkaniowe z
ma³ymi ogródkami

gêsta zabudowa
z nielicznymi
powierzchniami

zielonymi

60–80 50–60 0,7–0,8

Stare dzielnice
mieszkaniowe

zabudowa szeregowa 50–60 30–50 0,4–0,5

Zurbanizowane
dawne wsie

zabudowa
rozproszona

< 30 20–25 < 0,2

Nowoczesne dzielnice
mieszkaniowe

zabudowa luŸna,
budynki

wielokondygnacyjne
40–50 30–35 0,5–0,6

Nowoczesne dzielnice
mieszkaniowe

zabudowa
rozproszona

< 30 < 10 0,2–0,15

Tereny komunikacyjne
i przemys³owe

znaczny udzia³
sztucznych
nawierzchni,

izolowana zabudowa

40–60 20–25 0,5–0,6

Parki, tereny
sportowe

tereny zielone
z pojedynczymi
zabudowaniami

< 15 5–10 0,1–0,2

1 Do charakterystyki jednostek przyrodniczych wykorzystano prace: Ró¿yckiego (1972), Bogdañskiego (1990) i Sarnackiej (1990).
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Ryc. 2. Ideowy przekrój przez Warszawê przedstawiaj¹cy odmiany i warianty krajobrazu
Odmiany i warianty krajobrazu
Odmiany krajobrazu
I. Równiny erozyjno-denudacyjne, piaszczysto-gliniaste z pokryw¹ pylast¹. Gleby rdzawe i brunatne. Wody gruntowe na
zró¿nicowanych g³êbokoœciach. Naturalna roœlinnoœæ potencjalna: bory mieszane i gr¹dy dêbowo-grabowe. II. Wysoczyzny
lodowcowe gliniaste i piaszczysto-gliniaste. Gleby rdzawe, bielicowe i brunatne. Wody g³êbokie, zazwyczaj kilka poziomów
wodonoœnych. Potencjalnie dominacja borów mieszanych. III. Strome zbocza o wysokoœciach przekraczaj¹cych (czêsto znacznie)
10 m, zbudowane z glin i i³ów. Wody na zró¿nicowanych g³êbokoœciach. Roœlinnoœæ potencjalna: bory mieszane i gr¹dy
dêbowo-grabowe. IV. Równiny ni¿szych tarasów nadzalewowych, piaszczyste, g³êbiej piaszczysto-¿wirzaste. Gleby rdzawe. Wody
na zmiennych g³êbokoœciach z przewag¹ p³ytkich. Roœlinnoœæ potencjalna – bory sosnowe. V. Koryto rzeki. VI. Równiny tarasów
zalewowych z glebami aluwialnymi. P³ytkie wody gruntowe. Naturalna roœlinnoœæ potencjalna: lasy i ³¹ki ³êgowe. VII. Równiny
wy¿szych tarasów nadzalewowych, piaszczyste i ¿wirzaste. Gleby rdzawe i bielicowe. Zmienna g³êbokoœæ wód gruntowych.
Roœlinnoœæ potencjalna – bory sosnowe.
Warianty krajobrazu
A. Tereny zabudowane: A1 – centrum z dominacj¹ funkcji administracyjnych i us³ugowych, ze zwart¹ zabudow¹ wysok¹, A2 –
obszar otaczaj¹cy centrum o funkcjach mieszanych, z udzia³em funkcji mieszkaniowej, gêsta zabudowa wielokondygnacyjna, A3 –
dzielnice mieszkaniowe, budynki wielokondygnacyjne, zabudowa gêsta, A4 – dzielnice mieszkaniowe, zabudowa niska na ma³ych
dzia³kach, A5 – niska zabudowa rozproszona (na du¿ych dzia³kach), A6 – tereny przemys³owe i komunikacyjne
B. Tereny otwarte: B1 – tereny sportowe, B2 – parki, ogrody, skwery, B3 – lasy i parki leœne, B4 – tereny rolnicze.
Utwory powierzchniowe
1. gliny zwa³owe piaszczyste, 2. i³y, mu³ki i piaski zastoiskowe, 3. piaski rzeczne o ró¿nym uziarnieniu, 4. piaski rzeczne ze ¿wirem,
5. i³y i piaski trzeciorzêdowe.
Fig. 2. Schematic diagram of Warsaw presenting landscape varieties and variants 2A – legend to Figure 3
Varieties and variants of landscape
Varieties of landscape
I. Erosion-denudation plains, loamy with a cover of dust. Rusty and brown soils. Groundwater at various depths. Natural potential
vegetation: mixed coniferous forests and oak-hornbeam forests. II. Clayey and loamy glacial plateaus. Rusty soils, podsols and
brown soils. Deep water, usually several aquifers. Potential domination of mixed coniferous forests. III. Steep slopes exceeding
(often significantly) 10 m, made of clay and loam. Water at various depths. Potential vegetation: mixed coniferous forests and
oak-hornbeam forests. IV. Plains of lower supra-flood terraces, made of sand, and sand and gravel in deeper parts. Rusty soils.
Water at various depths, mostly shallow. Potential vegetation: pine forests. V. Riverbed. VI. Plains of flood terraces with alluvial soils.
Shallow groundwater. Natural potential vegetation: forests and floodmeadows. VII. Plains of higher supra-flood terraces, made of
sand and gravel. Rusty soils and podsols. Variable depth of groundwater. Potential vegetation: pine forests.



eluwialno-eolicznych zwykle na piaskach wodnolodowcowych. w budowie geologicznej wyraŸnie
zaznacza siê wyd³u¿ony kszta³t Jeziorzyska ¯oliborskiego z piaskami i mu³kami jeziornymi.
Od wschodu wysoczyzna jest ograniczona Skarp¹ Warszawsk¹ (S) zbudowan¹ g³ównie z utworów

morenowych: glin zwa³owych, piasków i ¿wirów. Pojawiaj¹ siê te¿ wychodnie i³ów plioceñskich. Wysokoœæ
skarpy siêga maksymalnie 25 m, a jej nachylenie zmienia siê w szerokich granicach. w obrêbie terenów
niezabudowanych 30–45°, chocia¿ na Bielanach siêga 60°. Na terenach zabudowanych spadki s¹
mniejsze i zwykle nie przekraczaj¹ 25–30°.
Kolejn¹ du¿¹ jednostkê stanowi Dolina Wis³y z systemem tarasów.
Taras zalewowy (D1) wyniesiony jest 3–4 m nad zwierciad³o wody w rzece przy stanach niskich.

Zbudowany z piasków rzecznych i utworów py³owo-ilastych (mady). P³ask¹ powierzchniê urozmaicaj¹
zag³êbienia zwi¹zane z dzia³alnoœci wód powodziowych – dolinki smu¿ne i przelewowe oraz starorzecza.
w granicach wa³ów powierzchnia jest nadal dynamicznie modelowana. w obrêbie tarasu zalewowego
wydzielane s¹ dwie jednostki: taras zalewowy w³aœciwy i taras zalewowy wy¿szy. S¹ one oddzielone od
siebie niezbyt wyraŸnym stopniem terenowym.
Taras nadzalewowy (D2) wyniesiony 5–6 m nad poziom wody w rzece. Oddzielony strom¹ skarp¹

o wysokoœci oko³o 3 m od zalewowego, zbudowany z piasków rzecznych z wk³adkami mad pylastych.
Dzieli siê na czêœæ ni¿sz¹ – taras praski i wy¿sz¹ taras falenicki.
Taras wydmowy – otwocki (D3) o powierzchni wyniesionej oko³o 10 m nad poziom wody w rzece

i nadbudowany wydmami o wysokoœci kilku metrów. Zbudowany z piasków rzecznych i eolicznych.
Taras zastoiskowy – radzymiñski (D4) – zbudowany z i³ów warwowych przykrytych zwykle cienk¹

warstw¹ piasków eolicznych. Cech¹ charakterystyczn¹ s¹ liczne wyrobiska zwi¹zane z eksploatacj¹ i³ów.
G³ówne typy u¿ytkowania terenu przedstawione na mapie (ryc. 4) uzyskano drog¹ generalizacji planszy

„Struktura u¿ytkowania gruntów w Warszawie. Stan istniej¹cy” stanowi¹cej za³¹cznik do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy z 2001 r. 21 wydzieleñ na tej planszy sprowadzono
do 9 g³ównych typów u¿ytkowania terenu, zak³adaj¹c, ¿e ka¿dy z nich w swoisty sposób modyfikuje cechy
przyrodnicze terenu. Wyró¿niono:
1. tereny œcis³ego œródmieœcia o zró¿nicowanej, zwykle zwartej i wysokiej zabudowie pe³ni¹ce „funkcje

ró¿ne skoncentrowane”,
2. zabudowê zró¿nicowan¹ pe³ni¹c¹ funkcje us³ugowe, tereny rozrzucone po ca³ym mieœcie,
3. zabudowê mieszkaln¹ wielorodzinn¹,
4. zabudowê mieszkaln¹ jednorodzinn¹,
5. tereny zielone,
6. tereny rolnicze,
7. cmentarze,
8. inne (w tym komunikacyjne, przemys³owe, sk³adowe),
9. wody.
Przestrzenny rozk³ad wymienionych typów w czytelny sposób nawi¹zuje do zasiêgów jednostek

przyrodniczych. Zabudowa historyczna, zwarta zabudowa œródmiejska zwi¹zana z funkcjami
administracyjnymi, kulturowymi i us³ugowymi, a tak¿e wysoka i skontrastowana zabudowa mieszkaniowa
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Variants of landscape
A. Developed areas: A1 – centre with dominant administrative and service functions, dense tall-building development, A2 – area
surrounding centre serving miscellaneous functions, including residential, dense multi-storey development, A3 – residential districts,
multi-storey buildings, dense development, A4 – residential districts, low-building development on small plots, A5 – scattered
low-building development on large plots, A6 – industrial and communication areas
B. Open areas: B1 – sports areas, B2 – parks, gardens, green squares, B3 – forests and forest parks, B4 – agricultural areas.
Surface formations
1. sandy boulder clays, 2. glaciolacustrine loams, silts and sands, 3. fluvial sands of various graining, 4. fluvial sands with gravel, 5.
tertiary loams and sands.
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Ryc. 3. Jednostki przyrodnicze Warszawy wed³ug Bogdañskiego (zmienione) traktowane jako odmiany krajobrazu
Fig. 3. Natural units of Warsaw according to Bogdañski (revised) used as landscape varieties
W – Warsaw Plateau: W1 – first denudation level, W2 – second denudation level, W3 – third denudation level, Warsaw scarp, D –
Vistula Valley, D1 – flood terrace, D2 – supra-flood terrace, D3 – dune terrace, D4 – Radzymin terrace
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Ryc. 4. U¿ytkowanie gruntów w Warszawie wed³ug Planu Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy
z 2001 r. – uproszczone (objaœnienia w tekœcie)

U¿ytkowanie:
1. tereny œcis³ego œródmieœcia o zró¿nicowanej, zwykle zwartej i wysokiej zabudowie pe³ni¹ce „funkcje ró¿ne skoncentrowane”;
2. zabudowa zró¿nicowana pe³ni¹ca funkcje us³ugowe, tereny rozrzucone po ca³ym mieœcie; 3. zabudowa mieszkalna
wielorodzinna; 4. zabudowa mieszkalna jednorodzinna; 5. tereny zielone; 6. tereny rolnicze; 7. cmentarze; 8. inne (w tym
komunikacyjne, przemys³owe, sk³adowe); 9. wody
Fig. 4. Land use in Warsaw according to the Spatial Management Plan for the capital city of Warsaw of 2001 –
simplified (see text for descriptions)

Land use:
1. very centre of city – varied, usually dense tall-building development performing „diverse and concentrated functions”; 2. varied
development performing service functions, areas scattered all over city; 3. multi-family residential development; 4. single-family
residential development; 5. green areas; 6. agricultural areas; 7. cemeteries; 8. other (including communication, industrial, storage);
9. water
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Ryc. 5. Odmiany i warianty krajobrazu Warszawy
W – Wysoczyzna Warszawska: W1 – pierwszy poziom denudacyjny, W2 – drugi poziom denudacyjny, W3 – trzeci poziom
denudacyjny, skarpa Warszawska, D – Dolina Wis³y, D1 – taras zalewowy, D2 – taras nadzalewowy, D3 – taras wydmowy, D4 –
taras radzymiñski
U¿ytkowanie:
1. tereny œcis³ego œródmieœcia o zró¿nicowanej, zwykle zwartej i wysokiej zabudowie pe³ni¹ce „funkcje ró¿ne skoncentrowane”;
2. zabudowa zró¿nicowana pe³ni¹ca funkcje us³ugowe, tereny rozrzucone po ca³ym mieœcie; 3. zabudowa mieszkalna
wielorodzinna; 4. zabudowa mieszkalna jednorodzinna; 5. tereny zielone; 6. tereny rolnicze; 7. cmentarze; 8. inne (w tym
komunikacyjne, przemys³owe, sk³adowe); 9. wody
Fig. 5. Varieties and variants of Warsaw landscape
W – Warsaw Plateau: W1 – first denudation level, W2 – second denudation level, W3 – third denudation level, Warsaw scarp, D –
Vistula Valley, D1 – flood terrace, D2 – supra-flood terrace, D3 – dune terrace, D4 – Radzymin terrace
Land use:
1. very centre of city – varied, usually dense tall-building development performing „diverse and concentrated functions”; 2. varied
development performing service functions, areas scattered all over city; 3. multi-family residential development; 4. single-family
residential development; 5. green areas; 6. agricultural areas; 7. cemeteries; 8. other (including communication, industrial, storage);
9. water



wystêpuje na lewym brzegu Wis³y na wysoczyŸnie. Od pó³nocy, zachodu i po³udnia otacza j¹ rozleg³a
strefa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a peryferyjnie – zabudowy niskiej, jednorodzinnej.
Skarpa Warszawska prawie w ca³oœci pozosta³a niezabudowana, tworz¹c strefê w wiêkszoœci zielon¹,

chocia¿ po³o¿enia bezpoœrednio nad skarp¹ by³y zawsze uwa¿ane za niezmiernie cenne, równie¿ dlatego,
¿e strome zbocze Wis³y mia³o znaczenie dla obronnoœci miasta. w s¹siedztwie skarpy usytuowana jest
najstarsza czêœæ Warszawy – Stare i Nowe Miasto. Wzd³u¿ skarpy rozmieszczone s¹ pa³ace i rezydencje
zwi¹zane z ci¹giem Krakowskiego Przedmieœcia.
Taras zalewowy Wis³y, mimo obserwowanych obecnie tendencji, jest ci¹gle zabudowany w niewielkim

stopniu. z tarasem tym wi¹¿¹ siê, zw³aszcza na po³udnie od miasta, tereny rolnicze i nieu¿ytki.
Na tarasie nadzalewowym wystêpuje wielokondygnacyjna zabudowa mieszkaniowa centrum Pragi

oraz obiekty pe³ni¹ce funkcje us³ugowe. W czêœci pó³nocnej s¹ rozleg³e powierzchnie zajête przez
budownictwo jednorodzinne, chocia¿ w³aœnie tam obserwuje siê du¿e nasilenie budownictwa
wielorodzinnego. Skrajnie na pó³nocnym wschodzie istniej¹ w granicach miasta tereny niezabudowane,
w czêœci u¿ytkowane rolniczo.
Swoisty charakter ma u¿ytkowanie tarasu wydmowego. Dominuje tam zabudowa jednorodzinna,

czêsto granicz¹ca z powierzchniami zajêtymi przez suchy bór sosnowy.
Niewielkie fragmenty tarasu zastoiskowego zajmuje zabudowa jednorodzinna z enklawami zabudowy

wielokondygnacyjnej.
Tereny pe³ni¹ce funkcje komunikacyjne, przemys³owe i sk³adowe rozmieszczone s¹ w ca³ym mieœcie,

z wyraŸn¹ jednak przewag¹ jego zachodniej i pó³nocnej czêœci, a wiêc w granicach wysoczyzny
polodowcowej i tarasu nadzalewowego.
Zgodnie ze sformu³owanym wczeœniej za³o¿eniem na³o¿enie omówionych form zró¿nicowania

przestrzeni miejskiej na mapê jednostek przyrodniczych (odmian krajobrazu) stanowi podstawê do
wyró¿nienia wariantów krajobrazu. Operacjê tê przedstawiono na kolejnej mapie (ryc. 5).
W obrêbie poszczególnych odmian krajobrazu dominuj¹c¹ rolê odgrywaj¹ ró¿ne procesy. Przyk³adowo,

odmiany te pe³ni¹ zró¿nicowane funkcje ze wzglêdu na klimat. Wprawdzie pewne tendencje
(podwy¿szona temperatura, zw³aszcza minimalna, i zwi¹zane z tym wystêpowanie wyspy ciep³a,
wyd³u¿enie siê okresu bez przymrozków i mniejsza ni¿ w otoczeniu wilgotnoœæ powietrza) wynikaj¹
z istnienia i funkcjonowania miasta jako ca³oœci, ale wymienione zjawiska wystêpuj¹ w obrêbie ró¿nych
jednostek przyrodniczych z ró¿n¹ intensywnoœci¹, a ponadto istnieje wyraŸne zró¿nicowanie znaczenia
tych jednostek w odniesieniu do nawietrzania miasta i odprowadzania zanieczyszczonego powietrza czy
pojawiania siê mgie³ i inwersyjnych uk³adów temperatury przy powierzchni gruntu.
Jest równie¿ zrozumia³e, ¿e odmiany krajobrazu charakteryzuj¹ siê ró¿n¹ przydatnoœci¹ do zabudowy.

w dolinie Wis³y, poza tarasem zalewowym, wystêpuj¹ grunty noœne, chocia¿ utrudnienia mog¹ powodowaæ
p³ytkie wody. Na wysoczyŸnie istnieje du¿a zmiennoœæ warunków gruntowych. Stosunkowo czêsto pojawiaj¹
siê grunty o ma³ej noœnoœci, a tak¿e tzw. kurzawki. Osobny problem stanowi kwestia Skarpy Warszawskiej.
Podstawow¹ spraw¹ jest tutaj przeciwdzia³anie procesom osuwiskowym zwi¹zanym z obci¹¿eniem terenów
nad skarp¹, a tak¿e ze szlakami komunikacyjnymi przecinaj¹cymi zbocze.
W ró¿ny sposób kszta³tuje siê te¿ g³êbokoœæ, obfitoœæ i czystoœæ wód gruntowych. Wody w utworach

czwartorzêdowych, od dawna eksploatowane, s¹ w dolinie Wis³y zwykle pozbawione izolacji od
powierzchni i podatne na zanieczyszczenia lub zanieczyszczone. w obrêbie tarasu zalewowego,
a zw³aszcza jego ni¿szej czêœci, ze wzglêdu na p³ytkie wody wystêpuj¹ problemy z posadowieniem
budynków, a du¿a czêœæ istniej¹cych i wznoszonych obiektów jest niepodpiwniczona. Na wysoczyŸnie
zasilanie wód czwartorzêdowych drog¹ infiltracji wód opadowych jest utrudnione ze wzglêdu na znaczny
udzia³ utworów trudno przepuszczalnych. Generalnie rzecz bior¹c, na terenie Warszawy, podobnie jak
w innych miastach, obserwuje siê sta³e obni¿anie poziomu wód gruntowych. Dotyczy to równie¿
eksploatowanych od ponad 100 lat wód oligoceñskich, które pocz¹tkowo mia³y charakter artezyjski,
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a nastêpnie na skutek rosn¹cego zu¿ycia, g³ównie przez przemys³, powsta³a rozleg³a depresja. Dziœ,
w zwi¹zku z ograniczeniem produkcji przemys³owej i znacz¹cym zmniejszeniem zu¿ycia wody, sytuacja
siê poprawia.
Zdecydowanie niekorzystnym zjawiskiem w Warszawie jest zabudowa tarasu zalewowego. Oprócz

wspomnianych kwestii geotechnicznych istnieje tu problem z odprowadzeniem œcieków, a ponadto
wystêpuj¹ niedogodnoœci wynikaj¹ce z cech klimatu lokalnego. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o zagro¿eniu
powodziami.
Wykaz specyficznych problemów odnosz¹cych siê do poszczególnych odmian krajobrazu mo¿na

kontynuowaæ. Wydaje siê jednak, ¿e to, co zosta³o powiedziane, jednoznacznie wskazuje na przydatnoœæ
odmian, a zw³aszcza wzglêdnie jednorodnych wariantów krajobrazu, do wszelkich form planowania
i zarz¹dzania miastem. Powierzchnie tych jednostek powinny byæ zatem traktowane jako pola operacyjne
w planowaniu urbanistycznym, przede wszystkim przy rozwa¿aniach nad optymalizacj¹ funkcjonowania
poszczególnych czêœci zespo³u miejskiego. Sposób postêpowania ró¿ni siê od rozwi¹zañ propagowanych
przez wielu przedstawicieli ekologii miasta, którzy w swych rozwa¿aniach pomijaj¹ t³o przyrodnicze
i koncentruj¹ siê na aspektach technicznych lub socjologicznych.
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