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Wstęp 

• W regulacji warunków termicznych istotne znaczenie posiadają zbiorniki wodne 

oraz siedliska wilgotne i bagienne.  

 

• Ograniczają one skutki funkcjonowania „poduszki cieplnej” w rejonie każdego 

dużego miasta, a w pewnym stopniu, także  efekty globalnego ocieplenia.  

 

• Cała szata roślinna miasta, a zwłaszcza roślinność hydro- i higrofilna jest 

swoistą tarczą ochronną mieszkańców przed „przegrzaniem” ich środowiska życia. 



Szczególnie wrażliwymi na odwodnienie i przesuszenie siedlisk są ekosystemy,   

w których woda i wilgotność: 

• determinują rozwój różnorodnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

• generują produkcję tlenu; 

• wpływają korzystnie na stan lokalnego klimatu,  

  a więc i na warunki życia ludzi w mieście. 



Należą do nich różnorodne mokradła, lasy i zarośla wilgotne i bagienne 



 

Najważniejszym czynnikiem antropogenicznym wywołującym różnorodne zmiany 

w zbiorowiskach roślinnych rozwijających się na glebach hydrogenicznych i 

semihydrogenicznych w rejonie miasta jest sztuczne odwodnienie siedlisk.  

 

Powoduje ono częściowy zanik wód powierzchniowych i obniżenie poziomu 

wód gruntowych, a także przesuszenie siedlisk i spadek wilgotności 

powietrza. 



• W niniejszym wystąpieniu zwrócono uwagę na: wpływ presji antropogenicznej 

na siedliska wilgotne i bagienne oraz towarzyszącą im roślinność hydro- i 

higrofilną, 

• znaczenie antropogenicznych przemian roślinności w procesie zmian klimatu 

na miejskich obszarach silnie zurbanizowanych.  

 



Główne przyczyny 

Obok dobrze już rozpoznanych czynników antropogenicznych bezpośrednio 

wpływających na ocieplenie klimatu w skali globalnej, istnieją działania w skali 

lokalnej, lub regionalnej, pośrednio wpływające na to zjawisko. Należą do nich 

np.: 

• eliminacja siedlisk bagiennych i wilgotnych – nieleśnych (mokradeł, 

torfowisk, a nawet źródlisk) oraz leśnych (np. olsów i łęgów), jako mało 

przydatnych w tworzeniu struktur miejskich; 

• kanalizowanie i „uziemianie” rzek; 

• wiercenie studni głębinowych (ich funkcjonowanie - główną przyczyną 

tworzenia się tzw. leja depresyjnego). 







 

Następstwa 

Różne formy presji antropogenicznej na obszarze Łodzi przyczyniły się do: 

• drastycznego ubytku powierzchni habitatów hydro- i higrofilnych;  

• redukcji różnorodności biologicznej, zwłaszcza recesji stanowisk gatunków  

o preferencjach typu hydro i higro, np. jodły, której ochrona przed 90. laty była 

głównym argumentem za otworzeniem rezerwatu Polesie Konstantynowskie. 



Następstwa,  c.d. 

Różne formy presji antropogenicznej na obszarze Łodzi przyczyniły się do: 

• kserofityzacji siedlisk i dawnej roślinności hydro- i higrofilnej; Kserofityzacja 

jest formą degeneracji zbiorowiska roślinnego powiązaną ściśle z degradacją 

siedliska. Wiążę się to z zanikiem naturalnego typu zbiorowiska higrofilnego i 

przekształceniem w typ mezofilny, a nawet kserofilny. Kserofityzacja 

zbiorowisk higrofilnych prowadzi bezpośrednio do ich regresji.  



• stworzenia warunków ułatwiających pojawienie się i rozwój gatunków 

inwazyjnych kosztem rodzimej flory, bioty grzybów i fauny; 

• tworzenia się zastępczych zbiorowisk roślinnych; powstają nowe 

krajobrazy roślinne, np. lasy ruderalne (z robinią akacjową, klonem 

jesionolistnym i in.),  łęgi i zarośla nadrzeczne z mieszaną florą: rodzimą i 

obcą. Są to zbiorowiska ksenospontaniczne rozwijające się bardzo dobrze 

w warunkach miejskich, „kosztem przestrzennym i biocenotycznym” dawnych, 

naturalnych ekosystemów, które gwarantowały rozwój Łodzi; 







Sukcesja  

na dawnym  

zbiorniku 

wodnym 

Wczesny etap 

sukcesji na 

nowym zbiorniku   

wodnym 

Wtórne zabagnienie  

siedliska  w wyniku 

budowy nasypu 

kolejowego 

Przykłady  procesów  ekologicznych  

zachodzących w  dolinie  Sokołówki  w  Łodzi   

Katedra Geobotaniki     

i Ekologii Roślin U Ł 



Fragment mapy roślinności rzeczywistej doliny Sokołówki w Łodzi  

z zaznaczeniem (numery 1-4) obiektów najcenniejszych przyrodniczo   

Katedra Geobotaniki  

i  Ekologii  Roślin U Ł 



Dodatkowe zjawisko obejmuje synergiczne oddziaływanie degradujące populacje 

licznych gatunków roślin, grzybów i zwierząt na terenie miasta. Jest ono związane z 

jednoczesnym istnieniem kilku czynników, zwłaszcza  zanieczyszczeń  powietrza 

(fabryki, a następnie komunikacja) oraz  odwodnienia siedlisk.   







Wielogatunkowe lasy z bukiem 

zwyczajnym i jodłą pospolitą  

jeszcze 150 lat temu występowały 

we  wschodniej  części  Łodzi. 



Wnioski 

 

• powstrzymywanie odpływu wody z terenu 

miasta, przede wszystkim z jego 

„wododziałowej” części; 

 

• ochrona siedlisk przyrodniczych o cechach 

naturalnych, zwłaszcza wodnych, 

wilgotnych i bagiennych, które są 

jednocześnie najbogatszymi centrami 

różnorodności biologicznej; 

 

• niezbędna kompensacja przyrodnicza: 

 

     - odtworzenie obszarów wodnych i siedlisk 

wilgotnych; 

 

     - niezbędne jest objęcie ochroną reliktów 

przyrody naturalnej Łodzi; 

 

.   stworzenie spójnego systemu ekologicznego     

na obszarze miasta. 



System ekologiczny miasta powinien obejmować wszystkie obszary przyrodnicze 

pełniące funkcje: hydrologiczną, biocenotyczną i klimatyczną, tj. 

 

• Lasy i zieleń „nieurządzona”, związana przede wszystkim z dolinami   rzecznymi    

(funkcja korytarzy ekologicznych)  

– obszary wyłączone spod zabudowy; 

• Zieleń „urządzona” (parki, skwery), ogrody działkowe, cmentarze  

– obszary z ograniczeniem zabudowy 

• Tereny rolnicze  

– obszary z ograniczeniem zabudowy do funkcji  rolniczych. 

 

 

 

 





Położenie obszarów chronionych 

na terenie Łodzi; rezerwaty przyrody: 

1 – Polesie Konstantynowskie, 2 - Las 

Łagiewnicki; 3 – P.K. Wzniesień 

Łódzkich; zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe (5): 4 - Ruda Willowa, 5 

- Międzyrzecze Neru i Dobrzynki, 6 - 

Dolina Sokołówki; 7 - Sucha dolina w 

Moskulach, 8 - zródła Neru; użytki 

ekologiczne (15): 9 - Jeziorko 

Wiskitno, 10 - Olsy nad Nerem, 11 - 

Majerowskie Pole; 12 - Majerowskie 

Błota; 13 - Źródliska na Mikołajewie; 

14 - Dolina dolnej Wrzącej; 15 - Olsy 

na Żabieńcu; 16 - Międzyrzecze 

Sokołówki i Brzozy; 17 - Mokradła 

Brzozy; 18 - Międzyrzecze Bzury i 

Łagiewniczanki; 19 - Łąki na 

Modrzewiu, 20 - Stawy w Nowosolnej; 

21 - Mokradła przy Pomorskiej, 22 - 

Stawy w Mileszkach; 23 - Łąka w 

Wiączyniu. Ponadto -pomniki przyrody 

(278); 

 
Wg danych Wydziału Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa UMŁ;  

podkład: Open   Street Map  



Rezerwat  

Polesie Konstantynowskie 

utworzony 23 maja1930 r.  

(powierzchnia 9,80 ha) 

 





Dziękuję Państwu za uwagę !  


