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Abstract: Intensive urbanization processes which took place in northern parts of Szczecin city during the last decades, 
formed residential districts here. Several small catchments localized in front moraine mesoregion of Warszewskie 
Hills are under significant pressure of landuse changes, causing problems with water sources and functioning of 
streams. Hydrology network was changed by drainage system development. Wetlands and ponds disappearing quickly 
from landscape, especially on important source areas of morainic plateau. Landuse changes, their significance and 
impact on hydrology system are presented in paper, based on aerial orthophotos from period 1996-2007. Increase of 
residential areas during this period reached 46% of catchment area. Cultivation of arable lands has been abandoned 
and natural succession enters former fields. Lower parts of stream valleys due to difficult access still exists as a 
patches of seminatural, forest vegetation, forming potentially important and valuable greenery wedges but are not 
included into system of city green areas. 
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Wstęp

Procesy urbanizacyjne powodują znaczne przekształcenia systemów krajobrazowych. Wkraczanie 
miasta zarówno na tereny naturalne, jak i przekształcone antropogenicznie poprzez działalność rolniczą 
powodują całkowitą przebudowę struktury oraz procesów krajobrazowych. Skutkuje to zwykle zanikaniem, 
fragmentacją lub znaczną przebudową fizjocenoz. Procesy urbanizacyjne teoretycznie pozostają 
pod ścisłą kontrolą poprzez funkcjonowanie całego zestawu narzędzi prawnych, planistycznych czy 
politycznych. Działania tych form kontroli nie wystarczają jednak dla zachowania walorów przyrodniczych 
czy kulturowych przekształcanych terenów podmiejskich, podobnie jak nie gwarantują tworzenia ładu 
przestrzennego. A przecież podstawę działań na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego 
musi stanowić gospodarowanie przestrzenią uwzględniające zarówno czynniki przyrodnicze, jak 
ekonomiczne, czy społeczne (Degórska 2005). Rozwój przestrzenny miast poprzez wkraczanie zabudowy 
i infrastruktury miejskiej powoduje także silne przekształcenia stosunków wodnych. Zmiana struktury 
roślinności, pojawienie się znacznego udziału powierzchni nieprzepuszczalnej (utwardzonej), wkroczenie 
wielowymiarowej infrastruktury – wszystkie te czynniki zmieniają warunki krążenia wody. Szczególnie 
wrażliwe na niekorzystne zmiany są małe zlewnie, które łatwo ulegają przekształceniom przestrzennym 
oraz zmianom warunków hydrologicznych. Niewielkie cieki i zbiorniki wodne z jednej strony stanowią 
utrudnienie dla projektantów, z drugiej zaś umożliwiają ciekawe wkomponowanie koryt i dolin cieków 
w powstający krajobraz miejski, rozwiązując jednocześnie problemy z odprowadzaniem wód deszczowych. 
W praktyce jednak rzadko można spotkać przykłady odpowiedzialnego zagospodarowania tych cennych 
przyrodniczo terenów a zwarta zabudowa coraz częściej przyczynia się do ich degradacji i zanikania. 

Prześledzenie skutków intensywnych procesów urbanizacyjnych w północnej części Szczecina 
dla funkcjonowania systemu hydrologicznego było głównym celem przeprowadzonych analiz. W pracy 
przedstawiono konsekwencje wkroczenia zabudowy miejskiej na obszar Wzgórz Warszewskich poprzez 
pryzmat zmian pokrycia terenu oraz warunków funkcjonowania niewielkich zlewni odwadniających ten 
obszar. 

Metodyka i obszar badań  

Rozwój aglomeracji szczecińskiej w ostatnich dekadach objął szereg okolicznych wsi. Szczegółowe 
badania wskazały, że niektóre miejscowości (np. Wołczkowo czy Warzymice) zanotowały w okresie ostatnich 
15 lat kilkukrotny wzrost liczby mieszkańców (Zimnicka, 2005). Na północnych obrzeżach Szczecina 
zabudowa miejska wkroczyła w ostatnich latach na ciekawy pod względem walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych obszar Wzgórz Warszewskich, będący (wraz ze Wzgórzami Bukowymi oraz Wałem 
Bezrzeczańskim) elementem czołowo morenowych wzgórz fazy szczecińskiej ostatniego zlodowacenia 
(rys 1.). Owalny w kształcie masyw wzgórz o średnicy około 12 km wznosi się na wysokość 131 m 
n.p.m. i opada stromymi zboczami ku dolinie Odry oraz niecce Szczecina. Na wierzchowinowej części 
wzgórz znajdują się liczne zagłębienia bezodpływowe ze zbiornikami wodnymi i obszarami podmokłymi 
o niewielkiej powierzchni (Dobracki, 1982). Stanowią one obszary źródliskowe cieków odwadniających 
obszar. Znaczne wyniesienie Wzgórz Warszewskich w stosunku do terenów je otaczających skutkuje 
nieco odmiennymi warunkami klimatycznymi. Opady są tu około 20 mm rocznie wyższe niż na terenach 
sąsiednich (Koźmiński, 1993).
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Rys. 1. Położenie badanych zlewni
Fig.1. Localization of selected catchments

Rys. 2. Rzeźba terenu Wzgórz Warszewskich
Fig. 2. Relief of research area
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Obszar odwadniany jest licznymi, radialnie ułożonymi ciekami (rys. 2) o deniwelacjach zlewni sięgających 
100m przy długości koryta od 1 do 4 km. Pierwotnie cieki te uchodziły bezpośrednio do Odry na wschodzie 
oraz do systemu zlewni Osówki w części zachodniej i południowej. Współcześnie Osówka uchodzi tylko 
do jez. Rusałka, położonego w centralnej części miasta, a dolna część zlewni odwadniana jest systemem 
kanalizacji miejskiej. Pozostałe cieki również utraciły naturalne odcinki w dolnym biegu i uchodzą do 
kanalizacji miejskiej Powierzchnie większości zlewni na obszarze Wzgórz Warszewskich wynoszą około 
1-2 km2 a największe sięgają 5,8 km2. Jeszcze w latach 90. te niewielkie cieki odprowadzały wody 
w I klasie czystości, charakteryzujące się wysokim stopniem mineralizacji, spowodowanej zróżnicowaną 
geologią obszaru (gliny zwałowe, iły septariowe). 

Do badań zaprezentowanych w niniejszej pracy wybrano zespół trzech większych zlewni odwadniających 
obszar Wzgórz Warszewskich (tab. 1), dla których przeanalizowano zmiany użytkowania terenu oraz 
układu sieci hydrologicznej w okresie 1996–2011. Użytkowanie terenu określono poprzez digitalizację na 
podkładzie lotniczych ortofotomap przedstawiających użytkowanie badanego terenu w latach 2007-2009. 
Na podstawie analiz terenowych prześledzono zmiany warunków zasilania cieków oraz problemy i konflikty 
związane z przekształceniami o podłożu antropogenicznym w obrębie zlewni. 

Tabela 1. Podstawowe parametry badanych zlewni
Table1. Parameters of researched catchments

nr Nazwa
Name

Powierzchnia
Area
[km2]

Długość koryta
Channel length

[km]

Deniwelacja
Denivelation

[m]
1 Warszowiec 4.81 3.54 82
2 Gręziniec 5.82 5.04 104
3 Skolwinka 5.57 3.79 94

 

Urbanizacja Warszewa

Wieś Warszewo (Warsow) powstała w XIII w. jako nadanie dla szczecińskiego klasztoru cysterek i do 
ostatniego stulecia było samodzielną miejscowością (Białecki, 1992). Przez długi czas Warszewo było 
typową podmiejską wsią rolniczą, a przekształcenia struktury zabudowany oraz użytkowania terenu na jego 
obszarze były nieznaczne. W okresie międzywojennym rozpoczęto tu intensywną eksploatację surowców 
mineralnych (głównie iłów septariowych) na potrzeby zakładów przemysłowych (cegielni, cementowni), 
zlokalizowanych głównie u podnóża wzgórz w pasie nadodrzańskim (Cedro, 1993). Taki rozwój miasta 
spowodował, że w sąsiedztwie wsi poza prężnie rozwijająca się infrastrukturą przemysłową budowano 
również osiedla robotnicze. Pozostałością po eksploatacji kopalin były liczne wyrobiska, glinianki, zakłady 
wydobywcze a także infrastruktura transportowa w postaci przemysłowych linii kolejowych normalno 
i wąskotorowych. W 1939 roku, w chwili utworzenia tzw. Wielkiego Szczecina, Warszewo zostało włączone 
w granice miasta, przy czym rolniczy charakter miejscowości i układ przestrzenny nie uległy zmianom 
(Kozińska, 2002). Tak zwane Stare Warszewo zachowało owalnicowy, wiejski układ przestrzenny aż do 
dnia dzisiejszego (rys. 3). 
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Rys. 3. Wzgórza Warszewskie i wieś Warszewo (Warsow) na mapie topograficznej z 1936 roku.
Fig. 3. Warszewskie Hills and village Warszewo (Warsow) on german topographic map from year 1936

W latach 90. XX w. ekspansję przestrzenną miasta skierowano w kierunku północnym i aż do chwili 
obecnej Warszewo jest dynamicznie rozwijającą się dzielnicą. W tej części miasta zlokalizowano zarówno 
osiedla domów wielorodzinnych jak i jednorodzinnych. Przeważają nowocześnie zaprojektowane osiedla 
domów o 2 – 4 kondygnacjach. W pierwszej kolejności lokalizowano je na południowych stokach Wzgórz 
Warszewskich, wzdłuż będącej główną arterią dzielnicy ul. Duńskiej. Następnie zabudowano stosunkowo 
wyrównane tereny na górnej powierzchni Wzgórz, która obecnie wykorzystana została już niemal w całości 
pod zabudowę. W północnej części nowopowstałe osiedla przylegają do lasów Puszczy Wkrzańskiej, 
natomiast część północno – wschodnia, gdzie zlokalozowano liczne ogrody działkowe wciąż posiada 
otwarty, częściowo naturalny charakter. Od lat 90. trwa również proces zaniechania rolniczego wykorzystania 
obszaru Wzgórz Warszewskich. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy była struktura własności terenów 
rolniczych, które w większości należały do Państwowych Gospodarstw Rolnych. Charakterystycznym 
elementem krajobrazu Warszewa całkowicie zanikłym w ostatnich latach były wyrobiska po kopalniach 
zniwelowane i przejęte pod zabudowę. 

W wyniku urbanizacji północnych dzielnic miasta satelitarne wsie podmiejskie, takie jak Osów, Warszewo, 
Przęsocin zostały wchłonięte przez zabudowę miejską. W ostatnich latach wobec wykorzystania niemal 
w całości terenów wokół starego Warszewa ekspansja miasta przeniosła się na wschodnią część obszaru 
(m.in. na teren zlewni Skolwinki). Tereny położone na krawędzi doliny Odry ze względu na rozległe widoki, 
dobrą komunikację ze Śródmieściem oraz brak terenów utrudniających zabudowę stanowią atrakcyjny 
obszar działalności deweloperskiej. 
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Cieki i ich zlewnie w zmieniającym się krajobrazie

W ciągu ostatnich 20 lat użytkowanie terenu badanych zlewni Wzgórz Warszewskich uległo znaczącym 
zmianom (tab. 1, 2, ryc. 4). W najsilniejszym stopniu zmiany te widoczne są w zlewni nr 1 (Warszowiec), 
gdzie w ciągu badanego czasu zabudowie uległo ponad 46% powierzchni zlewni. W pozostałych zlewniach 
przyrost terenów zurbanizowanych nie przekroczył 10%. Wynik ten jest nieco mylący w przypadku 
zlewni Skolwinki, gdzie w ostatnich 2 latach zlokalizowano szereg nowych inwestycji mieszkaniowych, 
niewidocznych jeszcze na analizowanych zdjęciach lotniczych. Należy się spodziewać, że tereny 
najnowszych osiedli będą zajmowały około 12% powierzchni zlewni w jej górnej części. W wyniku procesów 
urbanizacyjnych w badanym okresie całkowicie zniknęły z krajobrazu tereny użytkowane rolniczo. Obszary 
te najpierw kilka lat pozostawały nieużytkowane, potem sukcesywnie je zabudowywano. Porzucone pola 
uprawne, zwłaszcza w zlewni Skolwinki ulegają szybkiej sukcesji przez roślinność o charakterze leśnym. 
W ciągu kilkunastu lat na dawne odłogi intensywnie wkracza nalot sosny oraz brzozy. Obszary działalności 
górniczej także zniwelowano i wykorzystano pod zabudowę. 

Tabela 2. Użytkowanie terenu wybranych zlewni Wzgórz Warszewskich
Table 2. Landuse of selected catchments of Warszewskie Hills

Użytkowanie terenu
Landuse

Warszowiec (1) Gręziniec (2) Skolwinka (3)
ha % ha % ha %

nowe osiedla
new residential areas 142.6 46.6 57.9 9.9 28.1 5.0

zabudowania z przed 1996
urban area before 1996 13.4 4.4 44.9 7.7 36.2 6.5

ogrody działkowe
small gardens 44.3 14.5 93.1 15.9 93.6 16.8

lasy i zadrzewienia
forests 44.4 14.5 162.9 27.8 92.2 16.5

dawne grunty orne
former arable lands 56.7 18.5 205.1 35.1 288.3 51.7

tereny podmokłe
wetland 3.9 1.3 16.5 2.8 13.8 2.5

Wody
waters 0.6 0.2 4.7 0.8 5.2 0.9

Najważniejszym z punktu widzenia funkcjonowania zlewni zjawiskiem, jest fakt, że zabudowywane 
tereny położone są głównie w wierzchowinowej części Wzgórz, będącej obszarem zasilania cieków. 
Współcześnie obszar pokryty jest jednolitą siatką ulic, działek budowlanych i osiedli wielorodzinnych. Na 
obszarze tym położone są liczne drobne zbiorniki wodne i podmokłe zagłębienia terenu, z których biorą 
bieg drobne cieki. W toku działalności budowlanej obiekty te najczęściej były zasypywane lub drenowane. 
Źródłowe odcinki cieków zostały częściowo skanalizowane. Tam gdzie rzeźba utrudnia takie rozwiązania 
odcinki cieków są przekształcane poprzez betonową obudowę koryt. Pozostawiono jedynie wąskie pasy 
niezorganizowanej zieleni wzdłuż koryt cieków. 

Z wyjątkiem fragmentów dolinek zlewni Warszowca oraz cieków płynących wzdłuż ul Duńskiej niestety 
nie wykorzystano możliwości regulacji i zagospodarowania dolin cieków. Zlokalizowane na zapleczach 
osiedli dolinki są narażone na dewastację, składowanie śmieci, zanieczyszczanie wód. Z powodu 
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deregulacji stosunków wodnych dochodzi na badanym obszarze do okresowego podtapiania fragmentów 
dolinek, stagnowania wody w piwnicach, bardzo intensywnych spływach po silnych opadach. 

Charakterystycznym elementem krajobrazu zlewni cieków Wzgórz Warszewskich są rozległe kompleksy 
ogrodów działkowych. Zajmują one od 14 do 17% powierzchni zlewni. Powstawały one przez cały okres 
powojenny i obecnie część z nich stanowi rozległe zielone enklawy. Z uwagi na urozmaiconą rzeźbę, 
położenie na stokach dolin stanowią one bardzo atrakcyjny teren rekreacyjny. Problemem związanym 
z ogrodami jest nasilone w ostatnich latach zjawisko całorocznego zamieszkiwania w budowanych na 
ich terenie domkach. Prawo ogranicza powierzchnię domów budowanych w ogrodach działkowych, co 
doprowadziło do powstania dość egzotycznego obrazu wielopiętrowych, często tymczasowych domostw 
zlokalizowanych na stokach dolin badanych cieków. Budowa takich domów prowadzi do ostrych konfliktów 
z administracją miejską i zaburza harmonijny krajobraz okolicy Wzgórz Warszewskich. 

Tabela 3. Przyrost terenów zabudowanych w badanych zlewniach 
Table 3. Increase of urbanized areas in selected catchments

Zlewnia
Catchment

teren zabudowany (% pow. zlewni)
built-up areas (% of catchment area)

1996 2009
Warszowiec 4.4 51

Gręziniec 7.7 17.6
Skolwinka 6.5 11.5 (2011 – ok. 23.5%)

Strome doliny cieków w dolnym biegu, posiadające stoki o wysokości 20-30m uniemożliwiają zabudowę. 
Częściowo więc pozostają zielonymi, zalesionymi korytarzami wkraczającym w centralny obszar miasta, po 
części zaś wykorzystywane są jest jako obszary ogrodów działkowych. Stoki dolin porastają wartościowe 
płaty roślinności leśnej, np. cenny bukowy starodrzew w dolinie Warszowca oraz zbiorowiska o charakterze 
łęgowym w dolnym biegu Skolwinki. Nie są one zagospodarowane i wykorzystywane w żadnym stopniu. 
Niektóre fragmenty są bardzo trudno dostępne i stanowią ostoję zwierzyny w krajobrazie rozwijającego się 
miasta. Na dzień dzisiejszy w stosunku do tych terenów brak jest sprecyzowanych planów wykorzystania, 
podczas gdy mogłyby one stać się podstawą założeń parkowych, cennych ze względu na oryginalną 
rzeźbę, walory krajobrazowe i charakter zadrzewień. 
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Ryc. 4. Użytkowanie terenu badanych zlewni 
Fig. 4. Landuse of researched catchments

Wnioski

W badanym okresie budownictwo mieszkaniowe wkroczyło intensywnie na wierzchowinową część oraz 
południowe skłony Wzgórz Warszewskich. 

W analizowanych zlewniach cieków przyrost terenów zabudowanych w okresie 1996–2009 wyniósł od 
5 do 46,6% powierzchni. Najintensywniej był on widoczny w zlewni Warszowca.

W toku budowy osiedli mieszkaniowych całkowicie przekształcane są warunki zasilania w źródłowych 
odcinkach cieków poprzez likwidację lub drenaż terenów podmokłych i zbiorników wodnych oraz kanalizację 
koryt. Prowadzi to do zaburzeń zasilania oraz utrudnienia w funkcjonowaniu osiedli (podtopienia, 
stagnowanie wody, niszczące spływy w stromych odcinkach).

Zalesione doliny cieków w dolnym biegu są przekształcone w niewielkim stopniu i zachowały walory 
przyrodniczo – krajobrazowe. Potencjał krajobrazowy oraz biotyczny dolin cieków nie jest jednak 
wykorzystywany. 
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