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ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WARUNKÓW
OBIEGU WODY W ZLEWNI RASZYNKI NA POTRZEBY
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Agata Pawáat-Zawrzykraj
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W pracy przedstawiono w formie syntezy identyfikacjĊ i analizĊ struktury przestrzennej uwarunkowaĔ wodnych zlewni Raszynki (po profil Dawidy) na potrzeby
planowania przestrzennego. Podstawą metodyki pracy jest wydzielanie homogenicznych
jednostek przestrzennych o róĪnym poziomie záoĪonoĞci. KaĪda z nich, w zaleĪnoĞci od
kryteriów wyróĪnienia i stopnia agregacji, w róĪnym stopniu oddziaáuje na maáy obieg
wody. W zlewni Raszynki do profilu Dawidy zidentyfikowano duĪe zróĪnicowanie przestrzenne homogenicznych jednostek reĪimu wodnego. Usytuowane są one przewaĪne
w ukáadzie páatowo-pasmowym i pasmowym, równolegáym do doliny, co wskazuje na záoĪone i zmienne przestrzennie warunki wodne w zlewni.
Sáowa kluczowe: jednostki przestrzenne reĪimu wodnego, opracowanie ekofizjograficzne

WSTĉP
Na potrzeby planowania przestrzennego wykonywane są opracowania ekofizjograficzne. Obejmują one m.in. zjawiska związane ze strukturą i funkcjonowaniem obiegu
wody w podsystemie naturalnym i gospodarczym. Metodami niebilansowymi wydziela
siĊ jednostki przestrzenne o róĪnych cechach i záoĪonoĞci reĪimu wodnego. W ich obrĊbie
analizuje siĊ kierunki zmian iloĞciowych poszczególnych elementów skáadowych bilansu
wodnego, warunkujących równowagĊ ekologiczną Ğrodowiska [Bartkowski 1986].
W niniejszej pracy przedstawiono w formie syntezy identyfikacjĊ i analizĊ struktury
przestrzennej uwarunkowaĔ wodnych zlewni Raszynki (po profil Dawidy) na potrzeby
planowania przestrzennego. Zostaáa ona wykonana metodami niebilansowymi i przedstawiona w opracowaniu ekofizjograficznym zlewni [Pawáat-Zawrzykraj 2003].
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MATERIAà I METODY
NajwaĪniejszym narzĊdziem badawczym maáego obiegu wody metodami niebilansowymi jest jakoĞciowe kartowanie cech przestrzennych reĪimu wodnego. W obszarze objĊtym opracowaniem ekofizjograficznym (geokompleksie) wydziela siĊ wedáug stopnia
wewnĊtrznego zróĪnicowania typologiczne jednostki przestrzenne w wymiarze topicznym – lokalnym [Soáowiej 1982, Bartkowski 1986].
PowyĪsze jednostki są homogeniczne (wewnĊtrznie jednolite) na róĪnym poziomie
záoĪonoĞci geokompleksu. W zaleĪnoĞci od jednorodnoĞci komponentu Ğrodowiska lub
ukáadu komponentów geokompleksy elementarne lub czĊĞciowe w ukáadzie topicznym
przyjmują róĪne nazwy (topy, hydrotopy, ekohydrotopy, topozlewnie). KaĪda z nich,
w zaleĪnoĞci od kryteriów wyróĪnienia i stopnia agregacji, w róĪnym stopniu oddziaáuje
na maáy obieg wody.
Jednostkami topicznymi są klasy i typy fizjotopów (utworów geologicznych), grupy
i formy geomorfotopów (warunków geomorfologicznych) i typy morfotopów (rzeĨby terenu) oraz typy pedotopów (typów gleb). RóĪnicują one dynamikĊ maáego obiegu wody
i są uwzglĊdniane przy wyróĪnianiu hydrotopów i ekohydrotopów. W zlewni Raszynki
kartowano je metodami stosowanymi w ekofizjografii, opisanymi w pracy Pawáat-Zawrzykraj i Pajnowskiej [2004].
Hydrotopy to jednostki przestrzenne o jednorodnym charakterze wystĊpowania
i obiegu wody, wyróĪnione wedáug wybranych wáaĞciwoĞci wodnych Ğrodowiska glebowo-gruntowego. Podstawą ich okreĞlenia w niniejszej pracy byáa: przepuszczalnoĞü
wodna gleb, efektywna retencja uĪyteczna gleb, infiltracja efektywna i gáĊbokoĞü wód
gruntowych.
Ekohydrotopy to homogeniczne jednostki przestrzenne reĪimu wodnego powstaáe
w wyniku kompleksowej agregacji hydrotopów w aspekcie gospodarki wodnej roĞlin.
OkreĞlają one stopieĔ zaspokojenia potrzeb wodnych ekosystemu leĞnego, áąkowego
i polowego w warunkach zróĪnicowanego reĪimu hydrologicznego. W niniejszej pracy
wydzielono w granicach zlewni typy i podtypy gospodarki wodnej wedáug typologii Skawiny i in. [1972] oraz kategorie stosunków wodnych gleb wedáug typologii Strzemskiego
i in. [1973], Tramplera i in. [1981].
W identyfikacji i delimitacji hydrotopów i ekohydrotopów w zlewni Raszynki posáuĪono siĊ metodami stosowanymi w dawnych opracowaniach fizjograficznych [RóĪycka
1971, Stala 1983]. PodjĊto takĪe próby poszukiwania, zastosowania i weryfikacji nowych
metod, adoptowania i modyfikacji oraz transformacji formuá i wyników badaĔ z pokrewnych dyscyplin naukowych.
W zlewni Raszynki wyróĪniono nastĊpujące hydrotopy:
– o róĪnej przepuszczalnoĞci wodnej gleb, na podstawie Ğrednich wartoĞci wspóáczynników filtracji pionowej utworów glebowych na obszarze Polski, pomierzonych
przez Zawadzkiego [Gleboznawstwo 1999] oraz mapĊ glebowo-rolniczą zlewni,
– o róĪnej efektywnej retencji uĪytecznej gleb, na podstawie wartoĞci liczbowych
efektywnej retencji uĪytecznej wody glebowej, okreĞlonych przez ĝlusarczyka [1979]
oraz mapĊ glebowo-rolniczą zlewni,
– o róĪnej infiltracji efektywnej, na podstawie wskaĨników infiltracji na obszarze
Polski niĪowej podanych przez Pazdro i Kozerskiego [1990] oraz agregacji typów fizjoActa Sci. Pol.
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topów, form, geomorfotopów i typów morfotopów wydzielonych w granicach badanej
zlewni,
– o róĪnej gáĊbokoĞci wód gruntowych, na podstawie wyników badaĔ wáasnych
zwierciadáa wód gruntowych w paĨdzierniku 2001 roku.
Natomiast w ekosystemach leĞnych, áąkowych i polowych wyróĪniono ekohydrotopy:
– o róĪnych typach i podtypach gospodarki wodnej, na podstawie kryteriów podanych przez SkawinĊ i in. [1972], uzupeánionych o warunki infiltracji i zdolnoĞü retencjonowania w profilu glebowym wód pochodzących z opadów atmosferycznych i spáywów
powierzchniowych [Pawáat-Zawrzykraj 2003],
– o róĪnych kategoriach uwilgotnienia, na podstawie wydzielonych typów i podtypów gospodarki wodnej oraz wymagaĔ wodnych wystĊpujących zbiorowisk roĞlinnych
[Pawáat-Zawrzykraj 2003].
W kolejnym etapie identyfikacji struktury jednostek przestrzennych obiegu wody
w zlewni wyróĪniono zlewnie cząstkowe I i II rzĊdu (topozlewnie). W ich strukturze
przestrzennej znajdują siĊ wydzielone topy, hydrotopy i ekohydrotopy. Schemat blokowy
modelu struktury hierarchicznej homogenicznych jednostek przestrzennych reĪimu wodnego w zlewni przedstawiono na rysunku 1. Szczegóáową charakterystykĊ obiektu badaĔ
przedstawiono w pracy Pawáat-Zawrzykraj [2003].
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Rys. 1.
Fig. 1.

Schemat blokowy modelu struktury hierarchicznej jednostek przestrzennych obiegu
wody w zlewni
Block diagram for hierarchic structure of water cycle spatial units in the catchment area

WYNIKI BADAē
NajwiĊkszymi jednostkami obiegu wody w systemie przestrzeni przyrodniczo-kulturowej zlewni Raszynki po profil Dawidy są dwie zlewnie cząstkowe I rzĊdu: poáudniowa
(Z-1) o powierzchni 9,4 km2 i póánocna (Z-2) o powierzchni 3,5 km2. GranicĊ ich podziaáu stanowi wododziaá, przebiegający wzdáuĪ linii podziaáu administracyjnego w ukáadzie gmin i powiatów (gmina Lesznowola, powiat piaseczyĔski – gmina Raszyn, powiat
pruszkowski). W obszarze tych zlewni wyróĪniono zlewnie cząstkowe II rzĊdu.
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Obieg wody w poszczególnych zlewniach jest zróĪnicowany, ale wzajemnie wspóázaleĪny. Ksztaátują je warunki naturalne i dziaáalnoĞü czáowieka. WĞród czynników antropogenicznych duĪy wpáyw na bilans wodny w zlewniach I rzĊdu ma gospodarka wodno-Ğciekowa w systemie osadniczym, a w zlewniach II rzĊdu – sieü drenarska na uĪytkach
ornych [Pawáat-Zawrzykraj 2003].
W topozlewni poáudniowej (Z-1) wystĊpują trzy grupy form geomorfotopów: dolina, wysoczyzna i wydmy, a w topozlewni póánocnej (Z-2) dwa: dolina i wysoczyzna.
Ich przestrzeĔ zajmuje piĊü podstawowych ekosystemów: polowy, leĞny, áąkowy, wodny i osiedlowy. Ekosystemy wód otwartych oraz zabudowaĔ gospodarczych i jednorodzinnych mają charakter rozproszony. Ekosystemy: polowy, leĞny i áąkowy tworzą duĪe
i zwarte kompleksy, które pokrywają siĊ generalnie z wydzielonymi grupami form geomorfotopów. W topozlewni poáudniowej (Z-1) ekosystem leĞny dominuje w obszarze
wydmowym, ekosystem polowy na obszarze wysoczyzny, a ekosystem áąkowy rozczáonkowany ekosystemem polowym na obszarze doliny. W topozlewni póánocnej (Z-2) obszar wysoczyzny zajmuje ekosystem polowy, a na obszarze doliny dominuje ekosystem
áąkowy. Caáy ukáad przyrodniczo-kulturowy áączy rzeka. W kaĪdej z tych jednostek podstawowym wejĞciem do systemu jest opad atmosferyczny. Skáadnikami jego transformacji są: odpáyw powierzchniowy, ewapotranspiracja, retencja i odpáyw gruntowy. Funkcjonowanie tego procesu w poszczególnych jednostkach przestrzennych i w czasie róĪni siĊ,
gáównie ze wzglĊdu na warunki Ğrodowiska abiotycznego i odmienne formacje roĞlinne.
Proces prowadzi do odpáywu w profilu zamykającym zlewnie.
NajwiĊkszy wpáyw na obieg wody w topozlewni póánocnej (Z-1) i poáudniowej
(Z-2) ma dominujący ekosystem polowy (w granicach wysoczyzny), który zajmuje okoáo
70% ogólnej powierzchni topozlewni Z-1 i okoáo 78% w topozlewni Z-2. Decyduje on
o zasobach wód glebowo-gruntowych i podziemnych na wysoczyĨnie oraz zasobach wód
powierzchniowych rzeki i wód gruntowych doliny. Ekosystem leĞny, stanowiący Ĩródáową czĊĞü topozlewni Z-1, zajmuje zaledwie okoáo 8% jej powierzchni. Warunkuje on
obieg wody na obszarze wydmowym. Ma teĪ istotne znaczenie w gruntowym zasilaniu
w wodĊ Ĩródáowego odcinka rzeki w okresach bezopadowych. Rzeka wraz z doliną jest
pasmową osią hydrologiczną obu zlewni i zajmuje okoáo 10% ogólnej ich powierzchni.
Dolina przyjmuje wodĊ z obszaru wysoczyzny, retencjonuje ją i oddaje rzece. Zasila takĪe wody podziemne. Zmniejsza wilgotnoĞü powietrza na terenach przylegáych. Koryto
rzeki przewaĪnie drenuje wody gruntowe bezpoĞrednio z doliny, poĞrednio z obszarów
do niej przylegáych, nastĊpnie odprowadza liniowo poza profil zamykający zlewniĊ.
ReĪim hydrologiczny rzeki, obszaru doliny, wysoczyzny i wydm wykazuje wzajemne powiązania. KaĪda zmiana natĊĪenia procesów geomorfologicznych i ekologicznych
w jednym ekosystemie oddziaáuje na warunki wodne w innych. Związki hydrologiczne
miĊdzy ekosystemami realizują siĊ przez przemieszczanie wilgoci w atmosferze, spáyw
wody po powierzchni terenu i ruch wody w gruncie.
ReĪim hydrologiczny poszczególnych ekosystemów w zlewni jest zróĪnicowany
czynnikami abiotycznymi i biotycznymi oraz reakcją na dopáyw energii z zewnątrz.
Z oceny hydroklimatycznej wynika, Īe ekosystemy áąk i pól ornych w dolinie oraz ekosystem leĞny na obszarze wydmowym są ewaporacyjne, a ekosystem polowy na wysoczyĨnie – ewaporacyjno-konwekcyjny. W tych warunkach wynik bilansu meteorologicznego
(P – ETR) w dolinie i na obszarze wydmowym przeciĊtnie w wieloleciu przyjmuje wartoĞci ujemne, a na wysoczyĨnie jest dynamicznie zrównowaĪony [Pawáat-Zawrzykraj
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2005]. Z czynników biotycznych róĪnicujących obieg wody w ekosystemie leĞnym, áąkowym i polowym, najwiĊkszą rolĊ odgrywa produktywnoĞü oraz struktura i gáĊbokoĞü
systemu korzeniowego, a z abiotycznych – wáaĞciwoĞci wodne gleb.
W zlewniowym, a nastĊpnie ekosystemowym obiegu wody niĪszymi jednostkami
homogenicznymi są typy, podtypy i kategorie ekohydrotopów, a w ich obrĊbie – typy hydrotopów, záoĪonych z kolei z fizjotopów, geomorfotopów, morfotopów i innych. KaĪda
z tych jednostek zostaáa wyróĪniona wedáug innych kryteriów.
W topozlewni poáudniowej (Z-1) dominuje typ ekohydrotopu opadowo-gruntowo-wodnego, a w topozlewni póánocnej (Z-2) typ opadowo-retencyjny. W topozlewni Z-2
typy ekohydrotopów wystĊpują w ukáadzie pasmowym: opadowo-retencyjny (Į1-OR),
opadowo-gruntowo-wodny (Į1-OGW) i gruntowo-wodny (Į1-GW). W topozlewni Z-1
struktura typów ekohydrotopów po lewej stronie rzeki ma ukáad pasmowy, a po prawej stronie – pasmowo-mozaikowy. Na obszarze wysoczyzny i obszarze wydmowym
obu zlewni przewaĪa typ gospodarki wodnej Į1-OR, a na obszarze doliny – typ Į1-GW.
W ekosystemach leĞnych i polowych dominuje typ Į1-OR, a w ekosystemie áąkowym
– typ Į1-GW.
Struktura przestrzenna kategorii ekohydrotopów analizowanych zlewni cząstkowych
ma ukáad páatowo-pasmowy. W topozlewni Z-1 najwiĊkszą powierzchniĊ w ekosystemie
leĞnym zajmują ekohydrotopy ĞwieĪe, w polowym – krótkotrwale nadmiernie uwilgotnione, a áąkowym – wáaĞciwie uwilgotnione. W topozlewni Z-2 dominującą jednostką na
áąkach są ekohydrotopy wáaĞciwie uwilgotnione, a na polach – ekohydrotopy okresowo
niedostatecznie uwilgotnione (rys. 2).
StrukturĊ obiegu wody w typach, podtypach i kategoriach ekohydrotopów oraz interakcje miĊdzy nimi ksztaátują gáównie hydrotopy róĪniące siĊ: warunkami infiltracji, warunkami podsiąku efektywnego, efektywną retencją uĪyteczną (rys. 3), gáĊbokoĞcią wód
gruntowych. Wspóádziaáają w tym zakresie cechy biotyczne formacji roĞlinnej – wysokoĞü
wzrostu i gáĊbokoĞü zakorzeniania siĊ roĞlin oraz iloĞü i rozmieszczenie biomasy. ZróĪnicowanie stosunków wodnych w zlewni zaleĪy od natĊĪenia i czasu trwania wskaĨników
poszczególnych hydrogeotopów oraz zajmowanej przestrzeni. W topozlewni Z-1 wiĊkszą
powierzchniĊ zajmują typy hydrotopów, mające sáabe warunki infiltracji, Ğrednią efektywną
retencjĊ uĪyteczną, Ğrednio gáĊboki poziom wód gruntowych. W topozlewni Z-2 dominują
przestrzennie mniej korzystne typy hydrotopów – o bardzo dobrych warunkach infiltracji,
o maáej efektywnej retencji uĪytecznej i o gáĊbokim poziomie wód gruntowych.
Podstawą wyróĪnienia hydrotopów są typy fizjotopów, formy i typy morfotopów,
typy zagroĪeĔ erozją wodną i typy pedotopów. Jednostki te, podobnie jak hydrotopy,
zostaáy wyróĪnione na podstawie jednego kryterium. Mają one jednak duĪą przydatnoĞü
w ksztaátowaniu funkcjonalno-przestrzennych jednostek planistycznych.
DYSKUSJA
Jednym z waĪnych kierunków dziaáaĔ w zarządzaniu zasobami wody w systemie
przyrodniczo-spoáeczno-gospodarczym zlewni jest wykorzystanie wody jako elementu
planowania przestrzennego. Wedáug Krikke i Zaworska-Matuga [2001] moĪna to osiągnąü, stosując kombinacje trzech najwaĪniejszych zaáoĪeĔ planowania hydrologicznego:
planowanie zlewni, podejĞcie lokalizacyjne i podejĞcie buforowe.
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Rys. 2.
Fig. 2.

Kategorie ekohydrotopów (stosunków wodnych gleb)
Categories of ecohydrotops (soil water conditions)
Acta Sci. Pol.
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Rys. 3.
Fig. 3.

Typy hydrotopów o róĪnej efektywnej retencji uĪytecznej
Types of hydrotops with various water retention
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W dziaáaniach planistycznych zlewni funkcje wyróĪnionych w opracowaniu ekofizjograficznym topów, hydrotopów, ekohydrotopów i topozlewni o róĪnych warunkach
maáego obiegu wody naleĪy analizowaü w aspekcie poprawy równowagi ekologicznej.
PowyĪsze jednostki przestrzenne umoĪliwiają okreĞlenie obszarów i stref funkcjonalno-przestrzennych wyznaczonych wedáug kryteriów funkcji Ğrodowiskotwórczych
i funkcji spoáeczno-gospodarczych. SáuĪą one, wedáug teorii ukáadów ponadekosystemowych [Forman i Godron 1986, Chmielewski 1988, Opdam 1987, Szulczewska 2002],
do tworzenia podsystemu Ğrodowiskotwórczego zlewni, poprawiającego funkcjonowanie ekosystemów i poprawĊ standardów Īycia czáowieka. Taki podsystem Ğrodowiskowotwórczy sformuáowany zostaá dla obszaru zlewni Raszynki do profilu Dawidy w pracy
Pawáat-Zawrzykraj [2004].
W podejĞciu lokalizacyjnym planowane funkcje wykorzystania wyróĪnionych
w zlewni homogenicznych jednostek reĪimu wodnego naleĪy lokalizowaü w taki sposób,
by ich wspóádziaáanie wzmacniaáy zrównowaĪony rozwój zlewni. Te same zasoby wodne
w jednostce planistycznej mogą peániü kilka funkcji (Ğrodowiskowych i produkcyjnych),
co umoĪliwia kierowanie zmianami formy wykorzystania terenu w wymiarze Ğrednioterminowym [Vonk i De Boer 1989].
PodejĞcie buforowe stosuje siĊ przy projektowaniu funkcji terenu o sprzecznych ze
sobą wymaganiach Ğrodowiskotwórczych. Tereny przyrodnicze od terenów rolniczych
hydrologicznie buforuje siĊ miĊdzy innymi strefami roĞlinnoĞci trawiastej.
WNIOSKI
1. W zlewni Raszynki do profilu Dawidy zidentyfikowano duĪe zróĪnicowanie przestrzenne homogenicznych jednostek reĪimu wodnego, o róĪnych cechach i stopniu záoĪonoĞci. Usytuowane są one przewaĪne w ukáadzie páatowo-pasmowym i pasmowym,
równolegáym do doliny, co wskazuje na záoĪone i zmienne przestrzennie warunki wodne
w zlewni.
2. NajwiĊkszy wpáyw na równowagĊ ekologiczną zlewni Raszynki mają jednostki
typologiczne obiegu wody dominujące powierzchniowo. Na poziomie topów byáy to geomorfotopy wysoczyzny i morfotopy páaskorówninne. Na wyĪszym poziomie záoĪonoĞci
– hydrotopy o sáabych warunkach infiltracji, Ğredniej efektywnej retencji uĪytecznej oraz
Ğrednio gáĊbokim i gáĊbokim poziomie wody gruntowej. Na poziomie ekohydrotopów
– typ gospodarki wodnej gleb opadowo-gruntowo-wodny i opadowo-retencyjny oraz kategorie gleb wáaĞciwie uwilgotnione i krótkotrwale uwilgotnione.
3. Delimitacja struktury przestrzennej jednostek obiegu wody w zlewni na róĪnym
poziomie záoĪonoĞci stanowi bazĊ danych ekofizjograficznych przydatną do okreĞlenia
jednostek funkcjonalno-przestrzennych obiegu wody na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego.
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SPATIAL STRUCTURE ANALYSIS OF WATER CYCLE CONDITIONS IN THE
RASZYNKA CATCHMENT AREA FOR LAND-USE PLANNING NEEDS
Abstract. The article presents identification and analysis results of water conditions spatial
structure for Raszynka catchment area which can be useful for land-use planning needs.
Basic element of the study is to identify homogenous spatial units with various characteristics and various complexity level, called: tops, hydrotops, ekohydrotops and sub-catchment
areas. Each unit, according to identification criteria and aggregation level, differently influence a small water cycle. In Raszynka catchment area (up to Dawidy profile), high variety
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of homogeneous spatial units of water regime was identified. They have mainly structure
of patches and bands parallel to the river valley which testifies very complex and variable
water conditions in the catchment.
Key words: spatial units of water regime, ecophysiographic study
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