
ATLAS GEOCHEMICZNY WARSZAWY l OKOLIC 
GEOCHEMICAL ATLAS OF WARSAW AND ENVIRONS 



ATLAS GEOCHEMICZNY WARSZAWY l OKOLIC 

CEOCHEMICAL ATLAS OF WARSAW ANO ENVIRONS 

1:100 000 

Redaktor l Editor: Hanna Tomassi-Morawiec 

Warszawa 2016 

Dofinansowano ze środków 

Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 



Autorzy: Hanna Tomassi-Morawiec, Izabela Bojakowska, Aleksandra Dusza-Dobek, Anna Pasieczna 

Projekt kartograficzny i typograficzny atlasu: Zofia Stańczak, Włodzimierz Ogrodowczyk, Sebastian Guraj, Paweł Zawada, Ewelina Leśniak 

Redakcja merytoryczna tekstu: Teresa Lipniacka 

Opracowanie graficzne mapy geologicznej: Andrzej Szewczyk 

Recenzent: prof. dr hab. Barbara Oworek 

Projekt okładki: Aleksandra Politowska 

Zdjęcia na okładce: Most Śląsko-Dąbrowski, Krakowskie Przedmieście, Stadion Narodowy (fot. Aleksandra Politowska) 

© Copyright by Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy 
Warszawa 2016 

ISBN 978-83-7863-534-5 

Adres redakcji: 
Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy 

00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4, tel. (22) 459-24-80 

Nakład: 500 egz. Druk Argraf Sp. z o.o., ul. Jagielońska 80, 03-301 Warszawa 



SPIS TREŚCI CONTENTS 

Wstęp - Anna Pasieczna .... ..... ............. ..... .... ... ... .... .. .. ..... ........ .... .. ... ... ......... ....... .. ....... .... .............. ..... .. ............. .... 5 Introduction -Anna Pasieczna .. ..................... .. ... ....... ... .......... .............................................. ...................... ......... 31 

Charakterystyka obszaru arkusza - Hanna Tomassi-Morawiec .. ............. ...... .......................... .... .. ... ............... .. .... 5 Characteristics o f the map area - Hanna Tomassi-Morawiec ............ ... .. .. ................................ ... .. .............. .. .. .. .. . 31 

Budowa geologiczna i złoża kopalin - Hanna Tomassi-Morawiec ................ .... ........... ............................... .. ...... .. 5 Geology and minera! deposits -Hanna Tomassi-Morawiec ............ ... ............ ............... .. .. .... .......... .................... 31 

Antropopresja - Aleksandra Dusza-Dobek, Hanna Tomassi-Morawiec .... ............ .. ............ .. ................................ 6 Human impact- Aleksandra Dusza-Dobek, Hanna Tomassi-Morawiec ...... .. ... ........ ........ .. .. ... .. .. .............. .. .. ..... 32 

Zakres i metodyka badań- Hanna Tomassi-Morawiec, Anna Pasieczna .. .. .. .. ..................... .. ... .. .... .... .... .. .. .. ........ 7 Scope and methods o f research- Hanna Tomassi-Morawiec, Anna Pasieczna .... .................. .... ................... .. .... 33 

Prace terenowe .. . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 7 Field works .. .... .. .. .. .. .. ..... .... .... .. .......................................... .. ......... .. .. .... ... .. .. ... ...... ... .. ......... .. ......... ......... .. ... ... 33 

Prace laboratoryjne ..... ..... .. .. ... ... .. .... ........ ............ .. ... ... ...... ..... ................ ....... .... .. ... ....... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .... .. ... .. ... 7 La boratory works .. ... ...... .. ............. .... .... .. .. ............. ...... ....... ..... .... ... ..... ...... ..... .. .... .. ....................... .. .... .... .... ... 33 

Bazy danych i konstrukcja map geochemicznych .. .. .. ............................ .. .. .. .. .... .. .. .......... .. .. ..... .......... .. .. .. ........ 8 Databases and geochemical maps construction ... ..... ...... .... ......... ... .. ... ..... .. .. .. .. .. ...... .. .... .... ...... ...... ... ...... ..... .. 34 

Wyniki badań - Hanna Tomassi-Morawiec, Izabela Bojakowska .. .... .. .. ....... ..... ..... .. .. .......... .. .. ... .............. .. .. ...... .. 9 Research results- Hanna Tomassi-Morawiec, Izabela Bojakowska .. .. .. .. .......... .............. .... .. .... .... .... ........ .. ........ 34 

Pierwiastki w glebach, osadach i wodach powierzclmiowych ........ .... .. ... .......... .. .. .. .... .... .. .. ... .. .. .. .. .... ........ .. .... 9 Elements in soils, sediments and surface waters .. .. ........ ............ ....... ...... .. .... .. ...................... ...... ........ .... ...... .. 34 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w glebach i osadach ........ .. .... .. .. .. .... .. .. ........ .... .. .. .... .. .. .... ...... .. ...... ....... 24 Persistent organie contaminants in soils and sediments .. .. ...... ........ .. .. .. ................ .. .. .... .. .. ... .. ................... ...... 43 

Podsumowanie- Hanna Tomassi-Morawiec, Anna Pasieczna .. .. ....... .... ............ .. .. .. ...... .. .. .. ... ...... .. .......... .. ....... 29 Summary - Hanna Tomassi-Mora wiec, Anna Pasieczna ......... ........ .... .. ... ... .. .... .. ... .. .............. .. .. ..... .. .. .............. .. 45 

Literatura ..... ... .... .. ...... ... ... ..... .......... ... ... ...... .... ..... ... ... ... ............. ... ...... ... ... .. .... .. .. ... ... ... .... ......... ....................... .... . 46 References .... ... ...... ... ... ... ... ........ ....... ...... ........ ... ..... ... .. ......... ...... ........... ................ ..... ..... ... ......... ... .. ....... ...... ... ..... 46 

Tablice 1- 80 Plates 1- 80 



l. Mapa geologiczna 
Geological map 

2. Punkty opróbowania i zabudowa terenu 
Sampling points and land development 

3. Użytkowanie terenu 
Land use 

4. Zawartość frakcji piaszczystej (1,0-0,1 mm) w glebach (0,0-0,3 m) 
Sand fraction (1.0-0.1 mm) in topsoil (0.0-0.3 m) 

5. Zawartość frakcji piaszczystej (l ,0- 0, l mm) w glebach (0,8-1 ,O m) 
Sand fraction (1.0-0.1 mm) in subsoil (0.8- 1.0 m) 

6. Zawartość frakcji pylastej (0, 1-0,02 mm) w glebach (0,0- 0,3 m) 
Silt fraction (0.1-0.02 mm) in topsoil (0.0-0.3 m) 

7. Zawartość frakcji pylastej (0,1-0,02 mm) w glebach (0,8-1,0 m) 
Silt fraction (0.1-0.02 mm) in subsoil (0.8-1.0 m) 

8. Zawartość frakcji ilastej (<0,02 mm) w glebach (0,0-0,3 m) 
Clay fraction (<0.02 mm) in topsoil (0.0-0.3 m) 

9. Zawartość frakcji ilastej (<0,02 mm) w glebach (0,8~1,0 m) 
Clay fraction ( <0.02 mm) in subsoil (0.8- 1.0 m) 

l O. Odczyn gleb (0,0-0,3 m) i wód powierzchniowych 
Acidity o f topsoi l (0.0-0.3 m) and o f surfacewater 

11. Odczyn gleb (0,8-1 ,O m) i przewodność elektrolityczna wód powierzchniowych 
Acidity of subsoil (0 .8-1.0 m) and electrolytic conductivity of surface water 

12. Srebro w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Silver in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

13. Srebro w glebach (0,8-1,0 m) 
Silver in subsoil (0.8-1.0 m) 

l 4. Glin w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Aluminium in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

15. Glin w glebach (0,8- 1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Aluminium in subsoil (0.8- 1.0 m) and in surfacewater 

16. Arsen w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Arsenie in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

17. Arsen w glebach (0,8- 1 ,O m) i w wodach powierzchniowych 
Arsenie in subsoil (0.8-1 .0 m) and in surfacewater 

18. Bor w wodach powierzchniowych 
Boron in surface water 

19. Bar w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Bmium in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

20. Bar w glebach (0,8- 1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Barium in subsoil (0.8- 1.0 m) and in surfacewater 

21. Brom w wodach powierzchniowych 
Bromine in surface water 

22. Całkowity węgiel organiczny w glebach (0,0- 0,3 m) i w wodach powierzchniowych 
Total organie carbon in topsoil (0.0-0.3 m) and dissolved organie carbon in surfacewater 

23. Wapń w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Calcium in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

24. Wapń w glebach (0,8-1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Calcium in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

25. Kadm w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Cadmium in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

26. Kadm w glebach (0,8- 1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Cadmium in subsoil (0.8- 1.0 m) and in surfacewater 

27. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w wodach powierzchniowych 
Chemical oxygen demand in surface water 

SPIS TABLIC 

LIST OF PLATES 

28. Chlor w wodach powierzchniowych 
Chlorine in surface water 

29. Kobalt w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Cobalt in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

30. Kobalt w glebach (0,8-1 ,O m) i w wodach powierzchniowych 
Cobalt in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

31 . Chrom w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Chromium in topsoil (0,0- 0,3 m) and in sediments 

32. Chrom w glebach (0,8-1 ,O m) i w wodach powierzchniowych 
Chromiurn in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

33. Miedź w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Copper in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

34. Miedź w glebach (0,8-1 ,O m) i w wodach powierzchniowych 
Copper in subsoil (0.8- 1.0 m) and in surfacewater 

35. Fluor w wodach powierzchniowych 
Fluorine in surface water 

36. Żelazo w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Iron in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

37. Żelazo w glebach (0,8-1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Iron in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

38. Wodorowęglany w wodach powierzchniowych 
Hydrocarbonates in surface water 

39. Rtęć w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Mercury in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

40. Rtęć w glebach (0,8- 1,0 m) 
Mercury in subsoil (0.8-1 .0 m) 

41. Potas w wodach powierzchniowych 
Potassium in surface water 

42. Lit w wodach powierzchniowych 
Lithium in surface water 

43. Magnez w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Magnesium in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

44. Magnez w glebach (0,8- 1 ,O m) i w wodach powierzchniowych 
Magnesium in subsoil (0.8- 1.0 m) and in surfacewater 

45. Mangan w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Manganese in topsoil (0.0-0.3 m) and in sedimcnts 

46. Mangan w glebach (0,8-1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Manganese in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

47. Molibden w wodach powierzchniowych 
Molybdenum in surface water 

48. Sód w wodach powierzchniowych 
Sodium in surface water 

49. Jon amonowy w wodach powierzchniowych 
Arnmonium ion in surface water 

50. Nikiel w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Nickei in topsoil (0 .0-0.3 m) and in sediments 

51. Nikiel w glebach (0,8- 1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Nickei in subsoil (0.8- 1.0 m) and in surfacewater 

52. Azotany (III) w wodach powierzchniowych 
Nitrates (III) in surface water 

53. Azotany (V) w wodach powierzchniowych 
Nitrates (V) in surfacewater 

54. Fosfor w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Phosphorus in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

4 

55. Fosfor w glebach (0,8- 1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Phosphorus in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

56. Ołów w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Lead in topsoil (0 .0-0.3 m) and in sediments 

57. Ołów w glebach (0,8- 1 ,O m) i w wodach powierzchniowych 
Lead in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

58 . Siarka w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Sulphur in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

59. Siarka w glebach (0,8-1,0 m) i siarczany w wodach powierzchniowych 
Sulphur in subsoil (0.8-1.0 m) and sulphates in surfacewater 

60. Antymon w wodach powierzchniowych 
Antimony in surface water 

61. Krzemionka w wodach powierzchniowych 
Silica in surface water 

62. Stront w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Strontiumin topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

63. Stront w glebach (0,8-1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Strontium in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

64. Tytan w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Titanium in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

65. Tytan w glebach (0,8-1,0 m) 
Titanium in subsoil (0.8- 1.0 m) 

66. Tal w wodach powierzchniowych 
Thallium in surface water 

67. Uran w wodach powierzchniowych 
Uranium in surfacewater 

68. Wanad w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Vanadium in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

69. Wanad w glebach (0,8-1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Vanadium in subsoil (0.8- 1.0 m) and in surfacewater 

70. Zawiesina ogólna w wodach powierzchniowych 
Total suspended solid in surface water 

71. Cynk w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Zinc in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

72. Cynk w glebach (0,8-1,0 m) i w wodach powierzchniowych 
Zinc in subsoil (0.8-1.0 m) and in surfacewater 

73. Dieldryna w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Die1drin in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

74. p,p' -DDT i jego metabolity w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
p,p' -DDT and its metabolites in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

75 . Endosulfan I w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Endosulfan I in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

76. Reksachlorocykloheksan w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Heksachlorocyclohexane in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

77. Oleje mineralne w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Minera] oils in topsoil (0.0-0.3 m) and in sediments 

78. Polichlorowane bifenyle w glebach (0,0- 0,3 m) i w osadach 
Polychlorinated biphenyls in topsoil (0.0- 0.3 m) and in sediments 

79. Wieiopierścieniowe węglowodory aromatyczne w glebach (0,0-0,3 m) i w osadach 
Po1ycyclic aromatic hydrocarbons in topsoil (0 .0-0.3 m) and in sediments 

80. Klasyfikacja gleb z głębokości 0,0- 0,3 m wskazująca właściwy sposób ich użytkowania 
Topsoil (0.0-0.3 m) classification indicating appropriate soil use 



WSTĘP 

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy od 
25 lat prowadzi badania geochemiczne terenów zurbanizowanych 
i przemysłowych, których celem jest ocena stopnia zanieczyszczenia 
gleb, osadów śródlądowych zbiorników wodnych i wód powierzchnio
wych na terenach aglomeracji miejskich w Polsce. 

Pierwszym opracowaniem z tej serii badań, publikowanych w formie 
kartograficznej, był Atlas geochemiczny Warsza wy i okolic w skali l : l 00 
000 (Lis, 1992). W atlasie zawarto wyniki analiz powierzchniowej war
stwy gleb i osadów badanych w latach 1989- 1990. Oznaczono w nich 
znacznie mniej pierwiastków i wskaźników w stosunku do aktualnych 
możliwości analitycznych, a pobieranie próbek wykonano z gęstością 
o połowę mniejszą w porównaniu z zastosowaną w przedstawianej pra
cy. W dodatku nakład atlasu z 1992 r. został całkowicie wyczerpany, 
a jednocześnie wzrosło zapotrzebowanie na informacje o stanie środo
wiska przyrodniczego, przydatne przy opiniowaniu projektów planów 
zagospodarowania przestrzennego, prowadzeniu postępowań związa
nych z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i po
zwoleń wodnoprawnych, ocenie zagrożeń dla środowiska gruntowo
-wodnego oraz wypełnianiu obowiązku nałożonego na starostów ustawą 
Prawo ochrony środowiska , tj. prowadzeniu okresowych badań jakości 
gleby i ziemi w ramach państwowego monitoringu. . 

Z uwagi na szybkie tempo zmian w krajobrazie miasta w okresie 
ostatnich 20 lat konieczna stała się aktualizacja zdjęcia geochemicznego 
środowisk powierzchniowych Warszawy. W 2013 r. na zlecenie Mini
sterstwa Środowiska podjęto zatem prace nad przygotowaniem nowego 
Atlasu geochemicznego Warszawy i okolic. Opracowanie sfinansowano 
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Obszar badań (ok. 1200 km2) obejmuje teren m.st. Warszawy oraz 
jego najbliższe okolice: Łomianki, Ząbki, Marki, Zielonkę, Kobyłkę, 
Wołomin, Sulejówek, Józefów, Otwock i Piastów, a także część Kon
stancina-Jeziorny, Piaseczna i Pruszkowa. Celem projektu jest przedsta
wienie w forn1ie kartograficznej aktualnego stopnia zanieczyszczenia 
gleb z dwu zakresów głębokości, osadów rzecznych, strumieniowych 
i jeziornych oraz wód powierzchniowych. Pobieranie próbek gleb, osa
dów i wód powierzchniowych z terenu miasta przeprowadzono w regu
larnej siatce 500 x 500 m, koniecznej do opracowania map w skali 
l :50 000 dla terenów w granicach Warszawy. Warto podkreślić, że jesz
cze żadna aglomeracja w Europie nie ma tak szczegółowego opracowa
nia geochemicznego. 

Istotne jest objęcie badaniami osadów i wód powierzchniowych, któ
re są bardzo czułymi wskaźnikami źródeł zanieczyszczet1 i pierwszym 
sygnałem ostrzegającym o zagrożeniach . Mogą stanowić podstawę do 
podj ęcia szybkich działań eliminujących degradację. Szczególną wagę 
mają badania niewielkich zbiorników wód stojących i drobnych cieków, 
najbardziej narażonych na zanieczyszczenia i nie objętych monitorin
giem wód prowadzonym przez GIOŚ. 

Nowy Atlas geochemiczny Warszawy i okolic, oprócz wersji drukowa
nej , będzie także dostępny on-line na stronie internetowej PIG-PIB 
(www.mapgeochem.pgi.gov.pl) oraz na stronie Ministerstwa Środowiska. 

W realizacji opracowania brali udział: 
• H. Tomassi-Morawiec, A. Pasieczna - koncepcja i projekt badań , 

nadzór i koordynacja prac; 
• A. Biel, A. Bliźniuk, P. Do bek, P. Kaszyc ki, T. Kołecki, P. Kostrz

-Sikora, W. Markowski, T. Sztyrak, J. Szyborska-Kaszycka -
pobieranie próbek; 

• H. Tomassi-Morawiec, T. Kołecki, W. Markowski- bazy danych; 
•I. Jaroń, D. Lech, A. Maksymowicz, A. Sztuczyńska, E. Wło

darczyk- kierownictwo i koordynacja prac analitycznych; 
• M. Cichorski, Z. Praso l - mechaniczne przygotowanie próbek do 

analiz; 
• M. Bell ok, M. Bialecka, M. Gem bal, E. Kałwa, E. Maciolek -

chemiczne przygotowanie próbek do analiz; 
•M. Janasz, M. Jaskólska, M. Stasiuk - oznaczanie za wattości wę-

gla organicznego w glebach; 
• M. BeUok, M. Białecka, M. Gem bal, E. Maciolek- oznaczanie p H; 
• E. Górecka, D. Kar masz, J. Retka - oznaczm1ie rtęci; 
•W. Bureć-Drewniak, I. Jaroń, J. Kucharzyk, M. Liszewska 

analizy ICP-OES; 
•D. Karmasz, J. Retka, l. A. Wysocka - analizy ICP-MS; 
• M. Bell ok, E. Kałwa, E. Maciolek, A. Maksymowicz, E. Wło

darczyk- oznaczanie wskaźników fizykochemicznych w wodach; 
•E. Grabiec-Raczak, M. Janasz, M. Stasiuk, A. Sztuczyńska -

oznaczanie anionów w wodach; 
•J. Gąsior, M. Jaskólska, M. Stasiuk, A. Sztuczyńska - oznacza

nie zawartości pestycydów chloroorganicznych oraz polichlorowa-

nych bifenyli; 
• B. Kamińska- oznaczanie zawartości olejów mineralnych; 
•J. Gąsior, E. Grabiec-Raczak, M. Jaskólska, A. Sztuczyńska

oznaczanie zawattości WWA; 
• M. Chada, A. Lewandowska, A. Stawicka, W. Wolski, M. Zdo

nek - analizy granulometryczne; 
• H. Tomassi-Morawiec, A. Dusza-Dobek - obliczenia statystyczne; 
• H. Tomassi-Morawiec, W. Markowski - opracowanie map geo

chemicznych; 
•A. Dusza-Dobek, J. Kaszycka, H. Tomassi-Morawiec- opraco

wanie mapy geologicznej; 
•H. Tomassi-Morawiec, I. Bojakowska, A. Pasieczna - interpre

tacja wyników. 

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU ARKUSZA 

Wśród dużych stolic europejskich Warszawa jest unikatem pod 
względem środowiska przyrodniczego. Leży nad Wisłą, jedną z naj
większych rzek Europy, której krajobraz w bardzo niewielkim stopniu 
został przekształcony antropogenicznie. W bezpośrednim sąsiedztwie 
miasta znajdują się duże tereny chronione. Należą do nich: Kampinoski 
Park Narodowy, Mazowiecki Park Krajobrazowy (leżący częściowo 
w granicach Warszawy) oraz Chojnowski Park Krajobrazowy. W końcu 
2013 r. 23 ,6% obszaru Warszawy stanowiła powierzchnia prawnie chro
niona, o szczególnych walorach przyrodniczych. Największy udział 
(64,7%) mają w niej obszary chronionego krajobrazu (Panorama ... , 
2014), wchodzące w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo
brazu (WOChK), zlokalizowanego na terenie 50 gmin województwa 
mazowieckiego oraz większości dzielnic Warszawy. WOChK obejmuje 
tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnico
wanych ekosystemach, służąc równocześnie jako miejsce wypoczynku 
i rekreacji dla mieszkańców Warszawy i okolic. Na terenie m. st. Warsza
wy i okolic występują ponadto rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i panmiki przyrody. 

Część arkusza obejmuje obszary należące do europejskiej sieci eko
logicznej Natura 2000. Należy do nich obszar specjalnej ochrony pta
ków- Dolina Środkowej Wisły, zajmujący 2350,6 ha w granicach War
szaW)' (Europejska Sieć ... , 2015). Specjalne obszary ochrony siedlisk 
przyrodniczych to: Białe Błota (w gminie Wołomin) , Las Bielański, Las 
im. Jana III Sobieskiego, Las Natoliński, Łęgi Czarnej Strugi, poligon 
Rembertów, Puszcza Kampinoska, Strzebla Błotna (w Zielonce). 

Położenie administracyjne i geograficzne. Warszawa jest stolicą 
Polski i województwa mazowieckiego oraz największym miastem 
w kraju zarówno pod względem powierzchni (517 ,2 km2) , jak i liczby 
ludności (l 735 400- stan na dzień 31.12.2014; Dane o Warszawie ... , 
2014). Miasto stołeczne Warszawa (o statusie powiatu) stanowi jedną 
gminę, podzieloną na 18 dzielnic. 

Warszawa leży w środkowym biegu Wisły, która dzieli ją na część 
lewobrzeżną i prawobrzeżną. Sieć wodna obszaru objętego Atlasem, na
leżąca w całości do zlewni Wisły, to zarówno cieki i zbiorniki naturalne, 
jak i urządzenia wodne (kanały) . Cieki naturalne odwadniają głównie 
obszary mniej zurbanizowane - przedmieścia Warszawy oraz otoczenie 
miasta. Najważniejsze z nich to: Utrata, Raszynka, Łasica, Czarna, Dłu
ga, Świder, Jeziorka, Wilanówka i Potok Służewiecki. Zbiorniki pocho
dzenia naturalnego to głównie polodowcowe jeziora wytopiskowe i sta
rorzecza. Sztuczne zbiorniki to przede wszystkim zagłębienia po eks
ploatacji surowców ilastych ceramiki budowlanej , czyli tzw. glinianki , 
zbiorniki retencyjne i przeciwpożarowe, stawy w parkach, fosy wokół 
fortów i baseny portowe. Poza granicami miasta występują także stawy 
hodowlane. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia. Według regionaliza
cji fizycznogeograficznej cały obszar arkusza leży w obrębie regionu 
Niziny Środkowopolski e, na Nizinie Środkowomazowieckiej (Kondrac
ki, 2009). Główne jednostki morfologiczne występujące na terenie mia
sta i okolic to wysoczyzny morenowe i dolina Wisły. 

Powierzchnie wysoczyzn pochodzą z okresu zlodowaceń środkowo
polskich. Większa część lewobrzeżnej Warszawy położona jest na Rów
ninie Warszawskiej , która na zachodzie przechodzi w Równinę Łowic
ko-Błońską, a na wschodzie ogranicza ją stroma skarpa doliny Wisły 
o wysokości względnej 10- 30 m (Krzywicki, 2013). Równiny Wolo
mińska i Garwolińska zajmują wschodnią i południowo-wschodnią 
część obszaru arkusza. 

Wschodnia część Warszawy położonajest w obrębie aluwialnych ta
rasów Wisły (op.cit.). 

W obrębie doliny Wisły wykształciły się cztery tarasy nadzalewowe 
akumulacyjne oraz dwa tarasy zalewowe (Morawski, Nowacka, 2007; 
Morawski, 2008). Najstarszym i najwyższym tarasem w dolinie Wisły 
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na obszarze arkusza jest taras erozyjno-akumulacyjny warszawsko
-błoński (póh1ocna część Równiny Warszawskiej). 

Charakterystycznym elementem rzeźby tarasów nadzalewowych są 
wydmy i pokrywy piasków eolicznych. W obrębie tarasów zalewowych 
zachowały się zakola starorzeczy, a niektóre z zagłębień nadal wypeł
nione są wodą. Największe z nich to jeziorka: Wilanowskie, Czernia
kowskie i Kamionkowskie (Sarnacka, 1992). 

Najwyżej położony naturalny punkt wysokościowy lewobrzeżnej 
części arkusza zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Wola, w rejonie 
zajezdni autobusowej "Redutowa" (115,7 m n.p.m.), a prawobrzeżnej
w miejscowości Pogorzel , na wschód od Otwocka (125 ,7 m n.p.m.). 

W morfologii miasta wyróżnia się kilka kopców antropogenicznych. 
Najwyższy z nich - Górka Szczęśliwicka (152 m) został utworzony 
z gmzu zwożonego w latach 50. XX w., a później także z ziemi z placów 
budów i śmieci. Kopiec Powstania Warszawskiego na Siekierkach także 
powstał z gruzu ze zniszczonej zabudowy Warszawy oraz śmieci. Górka 
Kazurka i Kopa Cwila na Ursynowie zostały usypane z ziemi, gliny 
i piasku pochodzących z wykopów pod budowę bloków, dróg i metra 
(Krzywicki , 20 13). 

Przekształcenia rzeźby na terenie Warszawy powstały również w wy
niku zasypywania ziemią i gmzem obniżet'l terenu, stawów, glinianek 
i starorzeczy. 

Zabudowa i użytkowanie terenu. W strukturze wykorzystania po
wierzchni m.st. Warszawy 55,6% zajmują grunty zabudowane i zurbani
zowane, 22,6% - użytki rolne, 17,0% - grunty leśne , zadrzewione i za
krzewione, 4,8% - grunty pod wodami i pozostałe (Przegląd, 2015). 
Obserwacje terenowe przy poborze próbek wykazały, że w otoczeniu 
miasta ok. 45% powierzchni zajmują tereny zabudowane i nieużytki, ok. 
18% - użytki rolne i ok. 35% tereny leśne. 

Gospodarka. M.st. Warszawa to ważny ośrodek gospodarczy, poli
tyczny, naukowy i kulturalny. Jest drugim, po Górnośląskim Okręgu 
Przemysłowym, ośrodkiem przemysłowym kraju, mimo że w wyniku 
zmian systemowych po 1989 r. wiele dawnych dużych zakładów prze
mysłowych przestało funkcjonować . Główne gałęzie przemysłu działa

jącego obecnie na terenie Warszawy to: przemysł elektrotechniczny, 
chemiczny, poligraficzny, spożywczy, metalurgiczny i energetyczny. 

W miejscowościach podwarszawskich zlokalizowane są głównie 
drobne zakłady produkcyjne oraz firmy handlowo-usługowe. Pojedyn
cze większe zakłady przemysłowe, reprezentujące przemysł szklarski, 
chemiczny, paliwowy, maszynowy, metalowy, elektrotechniczny, spo
żywczy, drzewny i energetyczny, znajdują się w Wołominie, Kobyłce, 

Markach, Piastowie, Pruszkowie i Ożarowie Mazowieckim. 
Warszawa jest ważnym węzłem komunikacyjnym ruchu kołowego , 

kolejowego i lotniczego, zarówno w skali międzynarodowej , jak i krajo
wej oraz lokalnej. Według stanu na koniec 2014 r. w Warszawie zareje
strowanych było 1299,9 tys. pojazdów samochodowych, z czego 81 ,9% 
to samochody osobowe (Przegląd . .. , 2015). 

BUDOWA GEOLOGICZNA I ZŁOŻA KOPALIN 

Obszar arkusza znajduje się w centralnej części niecki mazowieckiej , 
utworzonej w osadach ery mezozoicznej i wypełnionej osadami kredy, 
paleogenu, neogenu i czwartorzędu. 

Wydzielenia litologiczne utworów odsłaniających się na powierzch
ni zostały ponumerowane na mapie geologicznej (tabl. l) w kolejności 
od najmłodszych do najstarszych (1-44). 

Kreda. Najstarsze utwory zarejestrowane na terenie arkusza to mor
skie osady kredy górnej - margle, wapienie i piaskowce (Morawski, No
wacka, 2007; Morawski, 2008). Ich strop w centralnej części niecki wy
stępuje na głębokości 260-290 m (Frankowski i in. , 2000). 

Paleogen. Osady oligocenu tworzą prawie ciągłą warstwę w stropie 
utworów kredy, wyścielając dno niecki mazowieckiej. Są to morskie 
utwory klastyczne z glaukonitem, reprezentowane głównie przez piaski 
kwarcowe oraz mułki i iły. Miąższość tych osadów waha się w grani
cach 50- 60 m (Sarnacka, 1992). 

Neogen. Utwory neogenu (44) stanowią bezpośrednie podłoże osa
dów czwmtorzędu na całym omawianym obszarze. Są to silnie zaburzo
ne glacitektonicznie mioceńskie tzw. iły pstre, wychodzące na po
wierzchnię lub zalegające pod przykryciem cienkiej warstwy osadów 
czwartorzędu w elewacjach tzw. fałdów warszawskich- w rejonie Lip
kowa, Łomianek i Otwocka (Morawski 1979, 1980, 2008; Morawski, 
Nowacka, 2007). Odsłaniają się także w niektórych miejscach skarpy 
warszawskiej , np. na Młocinach (Krzywicki, 2013). 

Czwartorzęd. Cały badany obszar pokrywają utwory czwartorzędu. 
Nie występują tylko w rejonach wychodni wyniesionych glacitektonicz
nie iłów neogenu. Największe miąższości (do 225m) osady te osiągają 
w miejscach głębokich rozcięć erozyjnych, a najmniejsze (20- 60 m) 

w strefach o spokojnej budowie geologicznej (Frankowski i in., 2000; 
Krzywicki, 2013). 

W obrębie osadów plejstocenu (zwykle glin lodowcowych) dość czę
sto napotyka się kry osadów neogenu i paleogenu. Są to przeważnie 
piaski i mułki z węglem brunatnym oraz iły pstre neogenu (43) (Moraw
ski, 2011; Morawski, Pielach, 2011). Porwaki osadów neogenu odsła
niają się w rejonie Sulejówka, a także w okolicy miejscowości Zabra
niec (na SE od Wołomina). 

Osady plejstocenu w rejonie Warszawy reprezenh1ją kompleksy: pre
glacjalny, południowopolski, środkowopolski i północnopolski (op.cit.). 

Rzeczne i jeziorne osady preglacjału , miąższości do 29m (znane tyl
ko z wierceń), występują przede wszystkim na obszarze wysoczyzny 
lewobrzeżnej Warszawy na głębokości 27- 67 m (Morawski, 1979, 
1980; Krzywicki, 2013) . 

Spośród utworów kompleksu południowopolskiego jedynymi osada
mi odsłaniającymi się na powierzchni są gliny lodowcowe z l o d o
w a c e n i a s a n u 2 (42), tworzące niewielkie płaty na NE od 
Otwocka. Ich występowanie na powierzchni jest związane z wyniesie
niem w tym rejonie osadów neogenu, tzw. wypiętrzeniem Wólki Mlądz
kiej (Baraniecka, 1975, 1976). 

Kompleks środkowopolski reprezentują osady zlodowaceń krzny 
i odry. W okresie z l o d o w a c e n i a k r z n y w dolinach i obniże
niach terenu akumulowane były osady zastoiskowe ( 41 ), natomiast na 
rozległym obszarze wysoczyzny po obu stronach Wisły osadziły się pia
ski i żwiry rzeczno-lodowcowe ( 40), miąższości od kilku do kilkunastu 
metrów (Sarnacka, 1992). Piaski i mułki zastoiskowe ( 41 ), wiązane 
z tym zlodowaceniem, odsłaniają się na powierzchni zdenudowanej 
skarpy tarasu warszawsko-błońskiego w rejonie Wólka Węglowa-La
ski, natomiast utwory rzeczno-lodowcowe (40) pojawiają się na po
wierzchni na NE od Otwocka w rejonie Wólki Mlądzkiej i Żanęcina. 

Utwory dolnego, środkowego i górnego stadiału z l o d o w a c e -
n i a o dr y budują powierzchnie wysoczyzn po obu stronach doliny 
Wisły (Morawski, 2011 ). Iły jeziorno-lodowcowe (39) stadiału dolnego 
występują na terenie wysoczyzny warszawskiej (Śródmieście, Moko
tów), na zerodowanej powierzchni tarasu warszawsko-błońskiego, a 
także na obszarze doliny Wisły. Są to iły warwowe brązowe i szare, re
prezentujące osady ,jeziorzyska dolnej Pilicy", o miąższości od kilku do 
dwudziestu kilku metrów. Osady te odsłaniają się w południowo-za
chodnim skraju arkusza, w rejonie Kajetan. Zwięzłe, piaszczyste, ciem
noszare gliny lodowcowe stadiału dolnego (38), często z porwakami 
osadów neogenu, występują na prawie całym omawianym obszm·ze. Po 
zachodniej stronie doliny Wisły tworzą ciągły poziom o miąższości od 
kilku do kilkunastu metrów. Ich wychodnie obserwowane są w skarpie 
warszawskiej w rejonie Ursynowa i na odcinku od Służewca do Cytade
li, na terenie Żoliborza, Bielan i Włoch oraz w rejonie Starych Babie 
i Raszyna. Po wschodniej stronie Wisły wychodnie glin lodowcowych 
(38) zanotowano w dolinie Świdra . 

Najstarsze osady zaliczane do stadiału środkowego zlodowacenia od
ry to najniższa seria zastoiska warszawskiego - brązowe iły i mułki je
ziorno-lodowcowe (37). Ich maksymalna miąższość na terenie Warsza
wy wynosi ponad 11 m (Sarnacka, 1980a, b). Utwory te odsłaniają się 

w krawędziach doliny Wisły i Jeziorki, a także na terenie Bielan, Żolibo
rza, Bemowa i Włoch oraz w rejonie Sulejówka (w dolinie rzeki Długiej). 

Na wysoczyźnie warszawskiej dość powszechnie występują rzecz
no-lodowcowe piaski ze żwirami (36), które były akumulowane w cza
sie transgresji lądolodu stadiału środkowego (Morawski, 2011 ; Moraw
ski, Pielach, 2011 ). Leżą na osadach jeziorno-lodowcowych lub na gli
nach lodowcowych stadiah1 dolnego. Miejscami tworzą dwa lub trzy 
poziomy o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Są to piaski drob
no- i średnioziarniste z domieszką żwirów. Występują na powierzclmi 
w Śródmieściu, na Żoliborzu, Woli, Bemowie, Ochocie, we Włochach 
i na Mokotowie oraz poza Warszawą- w rejonie Starych Babie, między 
Piastowem a Pmszkowem, a także w rejonie Otwocka (Baraniecka, 
1975, 1976). 

Osady rzeczno-lodowcowe i zastoiskowe zostały przykryte przez 
gliny lodowcowe pozostawione przez lądolód stadiah1 środkowego -
brunatne gliny piaszczyste, w stropie zwietrzałe i odwapnione (35). 
Utwory te, występujące na wysoczyznach, zostały usunięte erozyjnie 
z doliny Wisły. Na obszarze wysoczyzny warszawskiej gliny zachowały 
się jedynie w postaci cienkich płatów, głównie w Śródmieściu, na Żoli
borzu, Woli , Ochocie i we Włochach oraz w rejonie Iwicznej, Mysiadła, 

Janek i Pruszkowa. Po wschodniej stronie doliny Wisły niewielkie płaty 
tych glin odsłaniają się na południe od Sulejówka. 

Niewielkie akumulacyjne formy polodowcowe, wiązane ze stadia
łem środkowym zlodowacenia odry, zachowały się głównie na obszarze 
wysoczyzny, po wschodniej stronie doliny Wisły. Nieduże pokrywy pia
sków i żwirów z głazami (34) występują w okolicy Sulejówka, a także 
w rejonie Duczek (na NE od Wołomina) . Żwiry i piaski moren czoło-



wych budują fonny akumulacyjne w rejonie Sulejówka oraz w okolicy 
Konstancina-Jeziornej (33). Z kolei niewielkie formy utworzone przez 
żwiry i piaski martwego lodu obserwuje się na wschód od miejscowości 
Majdan (32). Na zdenudowanej powierzchni wysoczyzny warszawskiej 
i tarasu warszawsko-błońskiego (w rejonie Starych Babie, między wsia
mi Klaudyn i Macierzysz) występują wały piaszczysto-żwirowe (31) 
o przebiegu NNE- SSW i wysokości względnej 2-7 m, uznane za ozy 
lub formy akumulacji szczelinowej (Morawski, 1979, 1980). Drobno
ziarniste piaski i piaszczyste mułki kemów (30) tworzą niewysokie, acz 
lokalnie dość rozległe formy w okolicach Pruszkowa, na południe od 
Raszyna, w rejonie Iwicznej i na Ursynowie. 

W czasie recesji lądolodu stadiału środkowego były akumulowane 
rzeczno-lodowcowe piaski, żwiry i mułki (29). Po wschodniej stronie 
doliny Wisły utwory te (miąższości kilku metrów) leżą na glinach lo
dowcowych stadiału środkowego i pokrywają znaczne powierzchnie 
terenu w rejonie Aleksandrowa i Starej Miłosnej. Na wysoczyźnie war
szawskiej podobne osady występują izolowanymi płatami na Woli, 
w Śródmieściu i na Żoliborzu. Większe powierzchnie pokrywają we 
Włochach, na Ursynowie oraz poza Warszawą- na południowy zachód 
od Raszyna i między Wólką Węglową a Starymi Babicami. 

W interstadiale na terenie Mazowsza zachodziła silna erozja rzeczna. 
Osady z tego okresu - piaski, żwiry i mułki rzeczne z torfami i namuła
mi torfiastymi (28) - występują na powierzchni w Raszynie (7,8 m 
miąższości) w dolinie Raszynki (Morawski, 2008) i w okolicy Pruszko
wa w dolinie Utraty. Dobrze wysegregowane i przemyte piaski różno
ziarniste rzeczne ze żwirami, miejscami z przewarstwieniami torfów 
i mułków (27) odsłaniają się w dolinieJeziorkiw rejonie Konstancina
-Jeziornej oraz w dolinie rowu Jeziorki. Niewielkie wychodnie tych 
utworów pojawiają się także w brzegu skarpy w rejonie Konstancina
-Jeziornej i Natolina. 

W czasie transgresji lądolodu stadiału górnego zostały zakumulowa
ne iły i piaski jeziorno-lodowcowe zastoiska warszawskiego (26). Są to 
iły warwowe o miąższości kilku metrów z piaskami jeziorno-lodowco
wymi w stropie, odsłaniające się w dolinie rowu Jeziorki. 

Silnie rozmyte brązowe gliny lodowcowe (miąższości 2- 6m) górne
go stadiału zlodowacenia odry (25) występują w dolinie rzeki Czarnej 
(na NW od Wołomina). Bliżej doliny Wisły seria ta została zniszczona 
(Morawski, 2011; Morawski, Pielach, 2011 ). Lądolód stadiału górnego 
pozostawił po sobie także piaski i żwiry z głazami (24 ), tworzące nie
wielkie wystąpienia w północno-wschodniej części arkusza (rejon No
wych i Starych Grabi). W tym samym rejonie zachowały się niewielkie 
polodowcowe formy akumulacyjne - ozy (23) i wały moren czołowych 
(22). 

W czasie recesji lądolodu stadiału górnego akumulowane były piaski 
i mułki rzeczno-lodowcowe (21). Występujące na NE od Wolomina po
krywy zbudowane z piasków drobno- i średnioziarnistych, z wkładkami 
piasków gruboziarnistych i żwirów, o miąższości zazwyczaj 2 m, stano
wią południowo-zachodni fragment dużego sandru. W rejonie Wołomi
na lokalnie występują też utwory jeziorno-lodowcowe- iły, mułki i pia
ski (20). 

Utwory kompleksu północnopolskiego reprezentują osady intergla
cjału eemskiego i zlodowacenia wisły. 

W czasie i n t e r g l a c j a ł u e e m s k i e g o , po wycofaniu się 
lądolodu, Wisła rozcięła obszar wysoczyzny na głębokość 40 m i ukształ
towała dolinę szeroką na 11 km, w kształcie. zbliżonym do współczesne
go. Na terenie doliny w trzech cyklach powstał kompleks osadów rzecz
nych o miąższości do 40 m. Tworzą go przeważnie żwity z otoczakami 
i domieszką piasków gruboziarnistych (19), występujące na dość znacz
nych obszarach we wschodniej części arkusza. W tym czasie powstały 
też osady facji jeziornej - torfy, gytie, kreda jeziorna, łupki bitumiczne 
i mułki jeziorne (18). Wypełniają one kopalne zagłębienia jeziorne 
w dolinie rynnowej, przebiegającej przez Warszawę od Żoliborza przez 
Wolę i Szczęśliwice do Okęcia. Na Woli dolina ta ulega rozgałęzieniu ku 
zachodowi i na linii Wola-Włochy-Opacz biegnie równolegle druga do
lina (Morawski, 1979, 1980). Miąższość osadów organicznych w rejo
nie Moczydla wynosi 11 m, a w rejonie Włoch 6,5 m. Na powierzchni 
osady te pokazują się na Okęciu. 

Podczas z l o d o w a c e n i a w i s ł y lądolód nie objął swym za
sięgiem Warszawy i jej okolic. Na przedpolu lodowca na wysoczyznach 
trwała erozja i denudacja, w rynnie żoliborskiej akumulacja osadów je
ziorno-rzecznych, a w odtworzonym zastoisku warszawskim- akumu
lacja osadów zastoiskowych. W północnej części arkusza zachodziła 
ograniczona sedymentacja utworów rzeczno-lodowcowych i rzecznych. 
W późniejszym okresie miała miejsce erozja rzeczna i akumulacja tara
sów rzecznych w dolinie Wisły, a pod koniec tego okresu zlodowacenia 
- akumulacja osadów eolicznych. 

Piaski i mułki jeziorne, miejscami rzeczne (17), stanowią najwyższą 
część utworów wypełniających rynnę żoliborsko-szczęśliwicką oraz jej 

zachodnią odnogę. Osady te mają miąższość kilku metrów i lokalnie 
zawierają płaty namułów i torfów. 

Piaski i żwiry rzeczno-lodowcowe (16), osadzone przez wody rozto
powe płynące od czoła lądolodu z północy i północnego zachodu, zaj
mują duże powierzchnie między Tarchominem a Legionowem. 

Lądolód zlodowacenia wisły utrudnił odpływ wód rzeki na północ, 
w wyniku czego powstało rozległe zastoisko (warszawskie), w którym 
doszło do akumulacji najmłodszej generacji osadów (Morawski, 2011; 
Morawski, Pielach, 2011). Stanowią je iły warwowe barwy czekolado
wej, z przewarstwieniami mułków ilastych i piasków pyłowatych (15), 
występujące na Równinie Wołomińskiej, gdzie tworzą ciągłą warstwę 
o miąższości od kilku do kilkunastu metrów. Lokalnie odsłaniają się ma
łymi płatami w Radości, na Targówku przy ciepłowni Kawęczyn, w re
jonie Kobyłki i Marek. 

W wyniku erozji związanej z przemieszczaniem się koryta Wisły 
utworzył się taras erozyjno-akumulacyjny warszawsko-błoński. Najego 
obszarze, między Marymontem a Młocinami, odsłaniają się piaski i żwi

ry rzeczne (14). 
Etapowe ustępowanie czoła lądolodu i związane z tym odblokowy

wanie doliny Wisły powodowało kilkukrotny cykl erozji i akumulacji 
rzecznej, w wyniku których powstały tarasy nadzalewowe Wisły. Piaski 
i żwiry rzeczne budujące tarasy nadzalewowe wyższe (otwocki i fale
nicki/kampinoski) występują szerokim pasem na prawym brzegu Wisły 
(13). Tarasy nadzalewowe niższe (praski wyższy i praski niższy) zbudo
wane są z piasków ze żwirami i lokalnie płatów mad na powierzchni ( 12 
i 11). Utwory te mają miąższość 6-10 m i leżą na wysokości 75-80 m 
n.p.m. (op.cit.). Odsłaniają się po obu stronach Wisły, ale na znacznie 
większym obszarze po wschodniej stronie rzeki. 

Utwory stożków napływowych (piaski z domieszką żwirów) o miąż
szości kilku metrów (10) pokazują się tylkowŁazach (na S od Magda
lenki). 

Plejstocen + holocen. Rozdzielenie osadów powstałych pod koniec 
zlodowacenia odry od tych, które powstały już w okresie zlodowacenia 
wisły, jest często niemożliwe. Dotyczy to zwłaszcza utworów powsta
łych na wysoczyznach w wyniku procesów denudacyjnych, wietrzenio
wych, stokowych i eolicznych. 

Utwory rezydualne występują na niewielkich obszarach wysoczyzn, 
zwłaszcza w obrębie stoków. Są to pokrywy gliniastych piasków ze żwi
rami i soczewkami gliniastymi (9). Ich miąższość dochodzi do 2m. Na 
powierzchni występują wzdłuż północnej i północno-zachodniej grani
cy tarasu warszawsko-błońskiego (rejon Łomianek, pas od Izabelina do 
Młocin) oraz w obrębie wyniesienia Wólki Mlądzkiej . 

Utwory eluwialne tworzą dwie serie osadów o odmiennej genezie 
(8). Na zboczach dolin i w zagłębieniach bezodpływowych występują 
piaski ze żwirami i głazami, spotykane w okolicach Wołomina, Sule
jówka i Aleksandrowa. Drugi rodzaj utworów to pokrywy zwietrzelino
we zbudowane z osadów miejscami podobnych do lessu pod względem 
struktury i składu mechanicznego. Tworzą pokrycie tarasu warszawsko
-błońskiego o miąższości od kilkudziesięciu centymetrów do 2m w re
jonie na zachód od Włoch i Bemowa. 

Osady eoliczne to piaski drobnoziarniste jasnożóhe i żóhobeżowe (6 
i 7), tworzące pokrywy o miąższości do 3m oraz wydmy. Występują na 
nadzalewowych tarasach Wisły, głównie otwockim i kampinoskim, 
z których wkraczają na taras warszawsko-błoński. Wydmy tworzą wały 
zazwyczaj o przebiegu równoleżnikowym lub NW- SE, a także formy 
paraboliczne i itme. Wysokość względna wydm wynosi od kilku do 20m. 

W holocenie w wyniku kolejnych cykli erozyjnych i akumulacyj
nych powstały tarasy zalewowe oraz uksztahowało się obecne koryto 
Wisły. Tarasy zalewowe, zbudowane z piasków różnoziarnistych z do
mieszką żwirów (4) o miąższości kilku metrów, zajmują znaczne obsza
ry po obu stronach rzeki. 

Podczas wylewów powodziowych na niższych tarasach nadzalewo
wych oraz na tarasach zalewowych powstały mady o zróżnicowanej li
tologii: od lekkich pylasto-piaszczystych do ciężkich ilastych (3). Zwar
te obszary pokryw mad występują po obu stronach rzeki, głównie na 
tarasach zalewowych w południowej części doliny Wisły. Miąższość 
mad na tarasach nadzalewowych wynosi 0,5- 1,5 m, a na tarasach zale
wowych zwykle ok. 2 m, maksymalnie do 5 m na obszarze Gocławia 
(Sarnacka, 1980a, b). 

Starorzecza i zagłębienia bezodpływowe wypełniły się w holocenie 
namułami i osadami organogenicznymi. W płytkich zbiornikach na wy
soczyźnie osadziły się piaski i mułkijeziorne (5). Występują one w miej
scowości Rżyska na północ od Wolomina oraz w rejonie Dziekanowa 
Leśnego. W zagłębieniach bezodpływowych, a także w dnach dolin, 
zlokalizowanych zarówno w obrębie tarasów nadzalewowych i zalewo
wych Wisły, jak i na wysoczyznach, nagromadziły się namuły i piaski 
humusowe (2). Osady te zajmują duże powierzchnie w dolinie Wisły po 
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obu stronach rzeki, a także w dolinach Raszynki, Utraty, Jeziorki, Łasi
cy, Czarnej i Długiej. 

Na obszarze arkusza dość powszechnie występują torfy (1). W doli
nie Wisły wypełniają starorzecza na tarasach zalewowych (np. u podnó
ża krawędzi wysoczyzny w Wilanowie) oraz płytkie obniżenia deflacyj
ne na tarasach nadzalewowych. Torfy występują także na wysoczyznach 
w dolinach Raszynki, Utraty, Łasicy, Długiej i Mieni oraz w zagłębie
niach bezodpływowych. Największe obszarowo wystąpienia torfów ob
serwuje się u podnóża tarasu falenickiego w rejonie Ząbek oraz w pół
nocno-wschodnim skraju Białołęki i nieco dalej na północ. Miąższość 
torfów wynosi zazwyczaj od kilkudziesięciu centymetrów do ok. 2 m. 

Kilkusetletnia działalność człowieka doprowadziła do licznych prze
kształceń pierwotnej morfologii terenu oraz do powstania nasypów an
tropogenicznych. Pokrywają one znaczny procent powierzchni miasta: 
głównie Śródmieście, a także częściowo Mokotów, Wolę, Ochotę, Wło
chy, Żoliborz i w mniejszym stopniu Pragę. Na głębokości 2m obszar 
gruntów nasypowych ogranicza się prawie wyłącznie do Śródmieścia 
(Frankowski i in., 2000). Najstarsze nasypy, pochodzące nawet sprzed 
kilkuset lat, znajdują się w obrębie Starego i Nowego Miasta. Powstały 
ze śmieci wyrzucanych na skarpę i poza nią. Gnojna Góra, przylegająca 
do murów Starego Miasta na wysokości ul. Jezuickiej , jest bardzo sta
rym wysypiskiem odpadów i nieczystości wyrzucanych na skarpę przez 
mieszkańców w czasie kilku stuleci. Gruba warstwa nasypów (3-l O m) 
zalega na tarasach Wisły pomiędzy Nowym Miastem a Trasą Łazien
kowską, a także w okolicy parku Traugutta (1-6 m; Krzywicki, 2013) . 
Do starych nasypów budowlanych należą umocnienia ceglano-zienme 
fortów XIX-wiecznej twierdzy Warszawy. Młodsze nasypy składają się 
głównie z powojennych gruzów i osiągają miąższość do 8, a nawet l O m 
(Frankowski i in., 2000). Pokrywa gruzu o największej miąższości znaj
duje się na Muranowie. Po II wojnie światowej gruzem ze zniszczonych 
domów nadbudowano skarpę na Mokotowie i Żoliborzu. Zsypano go 
także pod skarpą Nowego Miasta i Cytadeli, na zabagniony teren w re
jonie Marymontu, a część wywieziono na nasyp Wisłostrady w rejonie 
Bielan (Krzywicki, 2013). Nasypy złożone z gruzu i ziemi znajdują się 
pod stadionami (Narodowy, Warszawianka) i pod trasami komunikacyj
nymi. 

Złoża kopalin. Na obszarze arkusza jest zewidencjonowanych 39 
złóż kopalin (Szufticki i in. , red., 2014). Wszystkie zlokalizowane są 
poza granicami Warszawy, gdyż z uwagi na zurbanizowany charakter 
obszaru miasta nie ma możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych 
i eksploatacji złóż surowców mineralnych na jego terenie. Poza jednym 
złożem wód mineralnych w Konstancinie-Jeziornie pozostałe to złoża 
surowców budowlanych (surowce ilaste ceramiki budowlanej, piaski 
kwarcowe, kruszywa naturalne) lub surowców szklarskich. 23 złoża 

mają status złoża zaniechanego, jedno zostało skreślone z ewidencji. 
Cztery złoża są zagospodarowane, w tym: złoże surowców ilastych ce
ramiki budowlanej Kobyłka Kolonia Chór 5, złoża kruszyw natural
nych: Sokołów-Żwirownia l, Janki-Sokołów VII, Janki-Sokołów I (eks
ploatowane okresowo). Dziesięć złóż niezagospodarowanych jest roz
poznanych szczegółowo w kat. A+B+C 1• 

ANTROPOPRESJA 

Zanieczyszczenie powietrza. Na stan jakości powietrza atmosfe
tycznego wpływają emisje pyłowo-gazowe pochodzące z działalności 
przemysłowej (emisje punktowe), z sektora bytowego (emisje po
wierzchniowe) oraz komunikacji (emisje liniowe). Ilość zanieczyszczeń 
pyłowych wprowadzonych do powietrza na terenie Warszawy w 2013 r. 
wyniosła 849 Mg, a zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku węgla) 
- 26 704 Mg (Dane powiatowe ... , 2014). NiemallOO% zanieczyszczeń 
pyłowych oraz niecałe 50% zanieczyszczeń gazowych (bez dwutlenku 
węgla) zostało zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń. 

Głównymi źródłami punktowych emisji zanieczyszczeń powietrza są 
zakłady energetyczne i zakłady przemysłowe. Najważniejsze zakłady 

energetyczne na badanym terenie to elektrociepłownie i ciepłownie 
(Siekierki, Żerań, Pruszków, Kawęczyn, Wola i Regaty), a do głównych 
emitorów technologicznych należą huta ArcelorMittal, Zakład Uniesz
kodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) oraz zakłady 
Danone i Polfa Tarchomin. 

Znaczącymi źródłami emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie 
i paleniska domowe, dostarczające do atmosfery głównie dwutlenek 
siarki, tlenki azotu, pyły, sadzę, tlenek węgla oraz węglowodory aroma
tyczne (tzw. niska emisja). 

Emisje liniowe, pochodzące ze źródeł komunikacyjnych, stanowią 
ponad połowę ogólnej ilości emisji atmosferycznych. Pochodzą z proce
sów spalania paliw w silnikach pojazdów, ze źródeł towarzyszących ru-

chowi pojazdów (ścieranie nawierzchni dróg, opon, okładzin) oraz 
z pyłu unoszonego z dróg. 

Wyniki badań powietrza atmosferycznego, prowadzone w ramach 
państwowego monitoringu środowiska w 2014 r., pokazały, że dopusz
czalne stężenia takich zanieczyszczeń jak benzen, ołów, arsen, kadm, 
nikiel, dwutlenek siarki i tlenek węgla nie zostały przekroczone. Prze
kroczenie dopuszczalnych norn1 zanotowano w przypadku stężenia py
łów PMlO, PM2,5, dwutlenku azotu oraz benzo(a)pirenu (Roczna oce
na ... , 2015). Do niekorzystnego stanu powietrza atmosferycznego na 
terenie Warszawy głównie przyczyniają się emisja powierzchniowa 
związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym 
oraz emisja liniowa związana z ruchem pojazdów i spalaniem paliw. 
Wpływ emisji punktowej, pochodzącej np. z elektrociepłowni, to zaled
wie kilka procent udziału w ogólnym bilansie zanieczyszczeń (op.cit.). 

Ścieki. Największy wpływ na zanieczyszczenie cieków i zbiorników 
wodnych na badanym terenie mają ścieki przemysłowe i komunalne 
oraz spływ powierzchniowy z terenów zurbanizowanych i rolniczych. 
Na stan wód i osadów Wisły wpływają również zanieczyszczenia docie
rające z terenu południowej części jej zlewni. 

W latach 2010-2013 ponadsiedmiokrotnie znmiejszyła się ilo ść ście
ków nieoczyszczonych odprowadzanych do środowiska na terenie wo
jewództwa mazowieckiego, co jest związane przede wszystkim z zakoń
czeniem rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Czajka w Warszawie 
(Stan ... , 2014). Aktualnie wszystkie ścieki wytwarzane na terenie aglo
meracji warszawskiej są oczyszczone przed wprowadzeniem do Wisły. 

Zakład Czajka MPWIK m.st. Warszawy jest największą oczyszczal
nią ścieków na omawianym terenie. Przyjmuje ścieki z prawobrzeżnych 
i z większości lewobrzeżnych dzielnic Warszawy oraz z Legionowa, 
Zielonki, Jabłonnej, Marek i Ząbek. Na terenie zakładu, zlokalizowane
go w Białołęce, mieści się również Stacja Tennicmej Utylizacji Osadów 
Ściekowych. Na terenie dzielnicy Wilanów znajduje się nmiejszy Za
kład Południe, przyjmujący ścieki z południowej części lewobrzeżnej 
Warszawy. Oba zakłady to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne 
z podwyższonym usuwaniem związków biogennych ze ścieków. Pozo
stałe zakłady należące do MPWiK m.st. Warszawy, zlokalizowane 
w Pruszkowie i Wieliszewie (gmina Legionowo), znajdują się poza gra
nicami terenu objętego arkuszem. 

Miejskie i gminne biologiczne oczyszczalnie ścieków odprowadzają 
ścieki do rzek: Wisła, Długa, Mienia, Raszynka i Utrata oraz do strumie
ni: Jagodzianka, Struga i Perełka. 

Zarówno w Warszawie, jak i na terenie sąsiednich gmin znajdują się 
lokalne oczyszczalnie ścieków (zakładowe, osiedlowe i przydomowe), 
odprowadzające oczyszczone ścieki do miejscowych zbiorników wod
nych. 

Na obszarze objętym arkuszem znajduje się kilkanaście punktów 
kontrolno-pomiarowych, w których prowadzony jest monitoring wód 
powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się dla jednolitych 
części wód powierzchniowych (JCWP) na podstawie oceny stanu/po
tencjału ekologicznego i stanu chemicznego (Rozporządzenie ... , 2011). 
Monitoring wód rzecznych, przeprowadzony w latach 2010- 2013 r. 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, wy
kazał zły stan wód na terenie Warszawy i okolic, o czym zadecydował 
przede wszystkim stanipotencjał ekologiczny wód. Zły stan stwierdzono 
w wodach Wisły (od Jeziorki do Kanału Młocińskiego ), Kanału Wawer
skiego oraz strumienia Jagodzianka (od dopływu z Regut do ujścia). 
O wynikach stanu/potencjału ekologicznego wód decydowały wskaźni
ki biologiczne oraz fizykochemiczne: zawartość azotu Kjeldahla, fosfo
ranów, fosforu ogólnego, ChZT oraz odczyn. Stan chemiczny w zdecy
dowanej większości skontrolowanych JCWP był poniżej stanu dobrego, 
najczęściej ze względu na przekroczenia dopuszczalnych stężeń śred
niorocznych związków WWA (sumy benzo(ghi)perylenu oraz indeno
(1,2,3-cd)pirenu). Stan chemiczny dobry stwierdzono jedynie dla JCWP 
Jagodzianka od dopływu z Regut do ujścia (Monitoring ... , 2015). 

Uzupełnieniem monitoringu wód powierzchniowychjest monitoring 
osadów dennych rzek, kanałów rzecznych i jezior. Na analizowanym 
obszarze badano osady Wisły i Kanału Żerańskiego. Wyniki badań prze
prowadzonych w roku 2014 dowodzą, że osady Wisły na wysokości 
Warszawy nie są zanieczyszczone ani metalami, ani związkami orga
nicznymi (WWA, PCB i pestycydy chloroorganiczne) (Raport ... , 2014). 
Natomiast osady Kanału Żerańskiego na terenie Warszawy są zanie
czyszczone srebrem, kadmem, miedzią, ołowiem i cynkiem oraz związ
kami WWA i związkami z grupy DDT. 

Zanieczyszczenie gleb. Gleby na terenach miejskich i przemysło
wych ulegają różnym formom degradacji, a odporność na procesy zmian 
zależy od ich składu oraz właściwości fizycznych i chemicznych, takich 
jak odczyn, zdolności sorpcyjne i oksydoredukcyjne. Najniższą odpor
nością na degradację charakteryzują się gleby lekkie, występujące na 



tarasach Wisły zbudowanych z piasków rzecznych oraz na terenach po
krytych piaskami eolicznymi. Najbardziej odporne na degradację są gle
by wytworzone na glinach, iłach i madach. 

Zanieczyszczenie gleb na terenach miejskich spowodowane jest 
przez przemysł i komunikację , ale także przez działalność rolniczą 
i ogrodniczą. Szkodliwe pierwiastki i związki wprowadzane są do gleby 
wraz z opadami pyłów i gazów, kwaśnymi deszczami, nawozami, pesty
cydami, ściekami oraz odciekami z magazynów i składowisk. 

Najważniejszymi źródłami zanieczyszczeń gleb na terenie Warszawy 
i okolic są: 

- zakłady energetyczne: elektrociepłownie i ciepłownie (Siekierki, 
Żerań, Pruszków, Kawęczyn, Wola i Regaty), Elektrociepłownia 
Energetyka Ursus, Veolia Energia Warszawa, Ciepłownia Między
lesie, Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, Energopep dla 
Elektrociepłowni Jeziorna w Konstancinie-Jeziornej ; 

- duże obiekty przemysłowe takie jak: huta ArcelorMittal Poland, 
ZUSOK, Danone, Polfa Tarchomin, Lotte Wedel, Procter and 
Gambie OS Polska, EADS PZL Warszawa-Okęcie, PIT-Radwar, 
Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego Stochem, Ter
misil Huta Szkła Wołomin, DJCHEM Chemieais Poland w Wolo
minie, Huta Szkła Gospodarczego w Wiązownej , Piastowskie Za
kłady Przemysłu Gumowego Stomil, Przedsiębiorstwo Produkcyj
no-Handlowe POLAMP-WARSZAWA w Ożarowie Mazowiec
kim; 

- lotniska na Okęciu i na Bemowie; 
- składowiska, stacje i magazyny paliw płynnych; 
- stare stacje transformatorowe i stacje demontażu pojazdów; 
- szpitale oraz punkty unieszkodliwiania odpadów; 
- poligony i bazy wojskowe; 
- miejsca zrzutu ścieków do wód powierzchniowych; 
- powierzchniowa infrastruktura kolejowa (torowiska kolejowe, 

bocznice, warsztaty remontowe) ; 
- torowiska tramwajowe i drogowe ciągi komunikacyjne; 
- rurociągi i instalacje liniowe różnego typu. 
Na omawianym terenie, a zwłaszcza w Warszawie, duży wpływ na 

jakość gleb wywarła historyczna działalność przemysłowa i rzemieślni
cza, która w okresie drugiej połowy XIX w. i pierwszej połowy XX w. 
skupiała się głównie na terenach Powiśla, tzw. Dzielnicy Zachodniej 
(pomiędzy ul. Towarową, Okopową oraz trasą N-S), Woli, Nowej Pragi, 
Szmulkowizny i Kamionka. Po II wojnie światowej, w latach pięćdzie
siątych, na mapie Warszawy poj awiły się dwa nowe obszary przemysło
we: Żerań i Służewiec. Na tzw. Służewcu Przemysłowym do końca lat 
osiemdziesiątych funkcjonowało kilkadziesiąt dużych zakładów repre
zentujących różne branże przemysłu , z przewagą przemysłu elektro
nicznego, elektrotechnicznego, precyzyjnego i maszynowego (Rutkow
ska-Gurak, 2000). 

Wiele zakładów przemysłowych istniejących w okresie Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej (i często kontynuujących produkcję przedwo
jenną) nie przetrwało procesów transformacji po 1989 r., ale ich długo
letnia działalność, połączona zazwyczaj z brakiem dbałości o środowi
sko, spowodowała zanieczyszczenie środowisk powierzchniowych. 
Wśród niefunkcjonujących już na badanym terenie obiektów przemy
słowych do największych należały: Zakłady Mechaniczne Ursus, Fabry
ka Samochodów Osobowych na Żeraniu, Warszawskie Zakłady F oto
chemiczne Foton, Zakłady Wytwórcze Lamp im. R. Luksemburg, Za
kłady Radiowe im. M. Kasprzaka, Zakłady Mechaniczne PZL-Wola, 
Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników CEMI, Zakłady 

Ceramiki Radiowej CERAD, Zakłady Pollena-Uroda, Thomson Techni
color Polska, Fabryka Kabli Ożarów. Aktualnie działające większe za
kłady przemysłowe w Warszawie są skupione głównie w dzielnicach: 
Praga Północ, Praga Południe, Targówek i Białołęka. 

Badania geochemiczne gleb na terenie Warszawy wykazały ich za
nieczyszczenie metalami, a stwierdzone anomalie miedzi, kadmu, oło

wiu i cynku oraz część anomalii arsenu uznano za antropogeniczne (Lis, 
1992). Najbardziej zanieczyszczone tymi pierwiastkami są gleby Śród
mieścia i części Pragi, co należy wiązać z dawną i obecną działalnością 
zakładów przemysłowych (zakładów obróbki metali nieżelaznych, cera
micznych, chemicznych, galwanizerni, farbiarni , elektrociepłowni) oraz 
dużym natężeniem ruchu samochodowego. Badania prowadzone przez 
Czarnowską z zespołem w latach 1973- 2000 wykazały zanieczyszcze
nie metalami powierzchniowej warstwy gleb zieleńców przyulicznych 
i osiedlowych oraz ogródków działkowych położonych blisko tras ko
munikacyjnych (Nowakowski, 2004). 

Składowiska. Na analizowanym terenie znajduje się czynne składo
wisko odpadów komunalnych Lipiny Stare w gminie Wołomin. Nie
czynne, już zrekultywowane składowiska odpadów komunalnych poło
żone są na obrzeżach Józefowa i w Markach. Na granicy Warszawy 
i gminy Stare Babice zlokalizowane jest składowisko Radiowo, na któ-

rym do 1991 r. były składowane odpady komunalne. Obecnie jest to 
obiekt technologiczny, przyjmujący tzw. odpady balastowe z kompo
stowni, a od 2012 r. składowisko przyjmuje także odpady komunalne 
(zwłaszcza zawierające duże ilości substancji organicznej) po ich prze
tworzeniu mechaniczno-biologicznym. Instalacje mechaniczno-biolo
gicznego przetwarzania znajdują się w Warszawie przy ulicach Gwar
ków, W ólczyńskiej i Zawodzie. 

Na terenie Warszawy oraz w jej otoczeniu zlokalizowanych jest kilka 
czynnych i zamkniętych składowisk odpadów przemysłowych. 

Czynne składowisko odpadów paleniskowych elektrociepłowni Sie
kierki funkcjonuje na osiedlu Zawady w dzielnicy Warszawa Wilanów. 
Składowisko odpadów paleniskowych elektrociepłowni Żerań na tere
nie dzielnicy Warszawa Białolęka jest nieczynne i podlega procesowi 
rekultywacji (Plan ... , 2008). 

W dzielnicy Warszawa Bielany mieści się składowisko odpadów po
hutniczych huty Arce lorMittaL Obecnie odpady nie są już składowane 
na składowisku, a już złożone podlegają procesom odzysku. 

W Konstancinie-Jeziornie, na terenie dawnych Warszawskich Zakła
dów Papierniczych znajduje się nieczynne składowisko odpadów po
produkcyjnych finny Metsa Tissue. 

W Markach znajdują się dwa składowiska odpadów produkcyjnych 
Fabryki Okładzin Ściernych - jedno zanlknięte w 1999 r., a drugie nowe. 
Składowane były/są na nich odpady azbestowe, odpady lakieru nitro, 
popioły, tworzywa sztuczne i czyściwa (Monitoring ... , 2006). 

W Warszawie w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby niele
galnych wysypisk. W 2013 r. wszystkie nielegalne wysypiska (12) były 
zlokalizowane na terenie dzielnicy Warszawa Targówek i zajmowały 
obszar 30 835m2 (Stan ... , 2014). 

Na omawianym terenie, podobnie jak w całym województwie, zli
kwidowano wszystkie mogilniki, stanowiące poważne źródło zanie
czyszczeń zwłaszcza wód podziemnych (Stan ... , 2014). 

ZAKRES I METODYKABADAŃ 

Badania wykonane w latach 2013-2015 obejmowały studium mate
riałów publikowanych i archiwalnych, wyznaczenie miejsc pobierania 
próbek gleb na mapach topograficznych w skali l: l O 000, pobranie pró
bek i pomiary współrzędnych w miejscach ich lokalizacji, analizy che
miczne próbek, utworzenie baz danych terenowych i laboratoryjnych, 
opracowanie wektorowego podkładu topograficznego, obliczenia staty
styczne, opracowanie mapy geologicznej i map geochemicznych oraz in
terpretację wyników. Kolejność prac ilustruje załączony schemat (fig. l). 

PRACE TERENOWE 

W granicach administracyjnych Warszawy próbki gleb pobierano 
w regularnej siatce 500x500 m ( 4 próbki/k:m2) , a poza Warszawą w siat
ce lOOOxlOOO m (l próbka/km2). Łącznie pobrano próbki gleb z 2764 
miejsc. W każdym miejscu pobierano gleby z głębokości 0,0- 0,3 m 
i 0,8- 1 ,O m (lub z mniejszej głębokości w przypadku płytszego zalega
nia trudnej do przewiercenia warstwy nasypu antropogenicznego) 
z przeznaczeniem do oznaczeń składu granulometrycznego, odczynu 
i zawartości składników nieorganicznych. Próbki gleb (o masie ok. 
500 g), pobierane za pomocą ręcznej sondy o średnicy 60 mm, umiesz
czano w woreczkach płóciennych opatrzonych odpowiednimi numera
mi i suszono. 

Dodatkowo, w co czwartym punkcie opróbowania pobierano próbki 
warstwy powierzchniowej gleb do oznaczeń zawartości związków orga
nicznych. Były one umieszczane w słoikach z ciemnego szkła o pojem
ności 250 ml. 

Próbki osadów i wód powierzchniowych pobierano z rzek, strumieni, 
rowów melioracyjnych, kanałów, jezior, sadzawek, stawów i fos przy 
fortach. Odległość między miejscami pobierania próbek na ciekach wy
nosiła ok. 500 m w granicach Warszawy lub ok. l 000 m poza granicami 
administracyjnymi miasta. 

Próbki osadów o masie ok. 500 g (i możliwie najdrobniejszej frakcji) 
pobierano z brzegów zbiorników za pomocą czerpaka i umieszczano 
w pojemnikach plastikowych o pojemności 500 mi, opisanych odpo
wiednimi numerami. W co czwartym punkcie opróbowania pobierano 
dodatkową próbkę osadu do analiz zawartości związków organicznych. 
Próbki umieszczano w słoikach z ciemnego szkła .o pojemności 250 ml. 

Próbki wód powierzchniowych pobierano z tych samych miejsc, 
z których pobrano próbki osadów. Przewodność elektrolityczną właści
wą wód (EC) i ich odczyn (pH) mierzono w terenie. Do pomiarów EC 
stosowano kanduktometr z automatyczną kompensacją temperaturową, 
przyjmując temperaturę referencyjną 25°C. Próbki wód przeznaczone 
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do oznaczenia kationów były filtrowane w terenie przez filtry Milipore 
0,45 11m, a po napełnieniu butelek o objętości 30 ml, zakwaszane kwa
sem azotowym. Próbki wód przeznaczone do oznaczeń anionów były 
transportowane do laboratorium w butelkach o pojemności 250 ml, 
umieszczanych w schłodzonych pojemnikach. W co czwartym punkcie 
pobierano dodatkową próbkę wody do oznaczenia wskaźnika tlenowego 
ChZT, zawartości azotu amonowego, ogólnego węgla organicznego 
oraz zawiesiny. Próbki pobierano do butelek o pojemności 15 ml, opisa
nych odpowiednimi numerami. 

Miejsca pobrania wszystkich próbek zaznaczano na mapach topogra
ficznych w skali l: l O 000 i opisywano odpowiednimi numerami. 

Położenie miejsc pobierania próbek określono techniką GPS (G/obal 
Positioning System), stosując urządzenie wyposażone w zewnętrzną an
tenę oraz komputer umożliwiający obok pomiarów współrzędnych reje
strację dodatkowych informacji (wartości pHi EC wód, danych o zabu
dowie i użytkowaniu terenu oraz o charakterze litologicznym próbek). 
Pomiar współrzędnych rejestrowano z dokładnością ±2-10 m. Przed 
wyjazdem w teren do pamięci urządzenia GPS wprowadzano sieć 

współrzędnych miejsc pobierania próbek. Kolejne miejsca pobierania 
próbek były wyszukiwane w terenie metodą nawigacji satelitarnej. Dla 
większego bezpieczeństwa wszystkie dane terenowe notowane były 
również na specjalnie przygotowanych kartach (fig. 2). 

PRACELABORATORYJNE 

Przygotowanie próbek. Próbki gleb, po przewiezieniu do laborato
rium, były suszone w temperaturze pokojowej i przesiewane przez sita 
nylonowe o oczkach 2 mm. Każdą próbkę gleby (z obu zakresów głębo
kości), po przesianiu i kwartowaniu, dzielono na trzy podpróbki: jedną 
przeznaczoną do analizy chemicznej, drugą do analizy granulometrycz
nej i trzecią- archiwalną. Próbki gleb przeznaczone do analiz chemicz
nych ucierano do frakcji <0,06 mm w agatowych młynach kulowych. 

Próbki osadów były suszone w temperaturze pokojowej, a następnie 
przesiewane przez sita nylonowe o oczkach 0,2 mm. Frakcję <0,2 mm, 
po kwartowaniu, dzielono na dwie podróbki: jedną przeznaczoną do 
analizy chemicznej, drugą - archiwalną (fig. 1). 

Próbki gleb i osadów przeznaczone do oznaczeń związków organicz
nych były doprowadzane do stanu powietrznie suchego i ucierane ręcznie. 

Próbki archiwalne zmagazynowano w Pm'lstwowym Instytucie Geolo
gicznym-Państwowym Instytucie Badawczym (PIG-PIB) w Warszawie. 

Analizy chemiczne wykonano w laboratorium chemicznym PIG
-PIB w Warszawie. 

Próbki gleb i osadów były roztwarzane w wodzie królewskiej (l g 
próbki do końcowej objętości 50 ml) przez l godz. w temp. 95° 
w termostatowym bloku aluminiowym. 

Oznaczenia zawartości Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, 
Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V i Zn w glebach i osadach wykonano za pomocą 
spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (JCP-OES). Ana
lizy Hg w próbkach gleb i osadów przeprowadzono metodą absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej w połączeniu z techniką zimnych par (CV-AAS) 
z systemem przepływowym FIAS-1 00. Odczyn gleb oznaczono w wy
ciągach wodnych metodą potencjometryczną , a zawartość węgla orga
nicznego w glebach metodą kulometryczną oraz metodą wysoko
temperaturowego spalania z detekcją termoprzewodnościową TCD. 

Analizy zawartości związków WWA w próbkach stałych wykonano 
metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC
MS) po ekstrakcyjnym wydzieleniu dichlorometanem. Oznaczenia 
palichlorowanych bifenyli oraz pestycydów chloroorganicznych w gle
bach i osadach przeprowadzono metodą chromatografii gazowej z de
tekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) po ekstrakcyjnym wydzieleniu 
dichlorometanem. Analizy zawartości olei mineralnych w próbkach 
stałych zostały wykonane metodą spektroskopii w zakresie podczerwieni 
(FTIR) po ekstrakcyjnym wydzieleniu tetrachloroetenem. 

W próbkach wód oznaczenia zawartości B, Ba, Ca, Cr, Fe, K, Mg, 
Mn, Na, P, Si02, Sri Zn przeprowadzono metodą ICP-OES, zawartości 
Ag, Al, As, Cd, Co, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, U i V metodą ICP-MS, 
a zawartości Br, CI, F, N02, N03 i S04 metodą chromatografii jonowej. 
Analizy zawartości HC03, NH4, OWO, zawiesiny oraz wartości ChZT 
wykonano metodą spektrofotometryczną. 

Zestawienie metod analitycznych i granic wykrywalności pier
wiastków oraz związków organicznych przedstawiono w tabelach l i 2. 

Zastosowane procedury kontroli poprawności wykonywanych 
oznaczeń chemicznych zestawiono w tabeli 3. 

Dla próbek stałych precyzja oznaczeń kationów wynosi ±10- 15% 
(na podstawie analiz próbek podwójnych). Dla próbek wód precyzja 
wynosi ±10- 20% (zależnie od zawartości pierwiastka). 
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VMap L2). Mapa topograficzna zawiera następują
ce wektorowe warstwy informacyjne: 
- rzeźba terenu, Arkusz mapy "50" ...................... ....... .... .. .... .. , .. .... .... . 

Karta opróbowania gleb Data .. ........................ . 
Opróbował .... ... .... .... .. 

Nrp~bhl zo Współrzędne 

hydrografia (z podziałem na rzeki, strumienie, 
rowy i zbiomiki wód stojących), 
sieć komunikacji drogowej (z podziałem we
dług klas), l: l l l l l l 

głębokość~ 
głębokość c:= - sieć kolejowa, 

zabudowa terenu 
lasy, 

Powiat.. ... .... ....... .... ........ ..... .. Gmina ...................... ........... ........ Miejscowość ... ... ..................... ... ...... . . 
- tereny przemysłowe (obiekty przemysłowe 

i wysypiska). 
Próbka 

Zabudowa Użytkowanie l 2 Gatunek gleby Mapa geologiczna. Dla ilustracji budowy geo
logicznej badanego obszaru opracowano mapę 
geologiczną, wykorzystując odpowiednie frag
menty obrazów wektorowych Mapy geologicznej 
Polski l :200 000 arkusz Warszawa Zachód (Mo
rawski, Nowacka, 2007) oraz arkusz Warszawa 
Wschód (Morawski, Pielach, 2011). Uzyskany ob
raz cyfrowy mapy geologicznej dla obszaru arku
sza został połączony z podkładem topograficznym 
w skali 1:100 000 (tabl. 1). 
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Karta opróbowania osadów wodnych 
i wód powierzchniowych 
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Bazy danych dla gleb zawierają: numery pró
bek, wyniki pomiarów współrzędnych w miej-
scach pobierania próbek, zapis obserwacji tereno

Nr próbki Współrzędne wych (rodzaj zabudowy, użytkowanie terenu, ga
tunek gleby, lokalizacja miejsca pobierania próbek 
- powiat, gmina, miejscowość) , datę i nazwisko 
osoby pobierającej próbki oraz wyniki analiz che
micznych. 
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Bazy danych dla osadów śródlądowych zbior
ników wodnych i wód powierzchniowych zawie
rają: numery próbek, wyniki pomiarów współrzęd
nych w miejscach pobierania próbek, zapis obser
wacji terenowych (rodzaj zabudowy, użytkowanie 
terenu, rodzaj zbiomika wodnego, gatunek osadu, 
lokalizacja miejsca pobierania próbek - powiat, 
gmina, miejscowość), datę i nazwisko osoby po-
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bierającej próbki oraz wyniki analiz chemicznych. 
Obliczenia statystyczne. Wyniki zgromadzone 

w bazach danych służyły do wydzielania podzbio
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rów do obliczeń statystycznych według różnych 
kryteriów środowiska, na przykład zawartości 

pierwiastków w glebach terenów przemysłowych, 

glebach leśnych, glebach miejskich oraz w osa
dach i wodach poszczególnych zlewni, jak rów-Fig. 2. Karta opróbowania gleb (A) oraz osadów i wód powierzchniowych (B) 

Analizy granulometryczne gleb wykonano w laboratorium PIG
PIB w Warszawie, łącząc analizę sitową z metodą laserowego pomiaru 
wielkości cząstek. Badania składu ziamowego przeprowadzono meto
dami odbiegającymi od klasycznych (stosowanych według odpowiednich 
norm w gleboznawstwie). Ich wyniki nie mogą zatem służyć do podziału 
gleb według kryteriów gleboznawczych. Są natomiast bardzo pomocne 
przy interpretacji wyników badań geochemicznych. 

Próbki przesiewano przez zestaw sit o oczkach 2 mm, l mm i 0,5 mm. 
Próbki niektórych gleb gliniastych rozdrabniano w moździerzu 

porcelanowym przed przesiewaniem. Ważono uzyskane frakcje: 2- 1 mm, 
1,0-0,5 mm i <0,5 mm. Pomiary wielkości ziaren we frakcji <0,5 mm 
przeprowadzono za pomocą laserowego miemika wielkości cząstek. 

Wyniki analiz granulometrycznych (po przeliczeniu na udziały 

procentowe) przedstawiono na mapach z uwzględnieniem wybranych 
klas ziamowych: 1,0-0,1 mm- frakcja piaszczysta, 0,1 - 0,02 mm 
frakcja pylasta, <0,02 mm - frakcja ilasta. 

BAZY DANYCH I KONSTRUKCJA MAP 

GEOCHEMICZNYCH 

Podkład topograficzny. Do opracowania podkładu topograficznego 
map geochemicznych w skali l: l 00 000 użyto najbardziej aktualnych 
map w skali 1:50 000 w układzie współrzędnych 1992, arkusze: 
N-34-126-D, N-34-127-C, N-34-127-D, N-34-138-B, N-34-138-D, 
N-34-139-A, N-34-139-B, N-34-139-C, N-34-139-D (zapis wektorowy 

nież do tworzenia map geochemicznych. Oblicze
nia parametrów statystycznych wykonano zarów

no dla całych zbiorów, jak i podzbiorów dla gleb, osadów i wód po
wierzchniowych. Do obliczeń statystycznych przyjmowano zawartość 
równą połowie lirnitu detekcji danej metody analitycznej w przypadku 
zawartości pierwiastków poniżej granicy wykrywalności tej metody. 
Wyliczano średnią arytmetyczną, średnią geometryczną, medianę oraz 
wartość minimalną i maksymalną. Dane te dla poszczególnych pier
wiastków i wskaźników zestawiono w tabelach 4- 11 i zamieszczono na 
mapach geochemicznych. Inne parametry statystyczne, takie jak wa
riancja czy odchylenie standardowe, charakteryzują gorzej badane po
pulacje, gdyż marny tu do czynienia z bliżej nieokreślonymi rozkładami 
przyrodni czym i. 

Opracowanie map. Opracowano następujące mapy (tabl. 2- 80): 
- zabudowa terenu; 
- użytkowanie terenu; 
- zawartość frakcji piaszczystej, pylastej i ilastej w glebach z głębo-

kości 0,0-0,3 m i w glebach z głębokości 0,8- 1,0 m; 
- zawartość węgla organicznego w glebach z głębokości 0,0- 0,3 m; 
- pH w glebach z głębokości 0,0-0,3 i 0,8-1 ,O m; 
- zawartość Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, 

P, Pb, S, Sr, Ti, V i Zn w glebach z głębokości 0,0-0,3 m i 0,8-
1,0 m oraz w osadach; 

- zawartość dieldryny, endosulfanu I, sumy DDT wraz z pochodny
mi, sumy HCH, sumy PCB, sumy WWA i olejów mineralnych 
w glebach z głębokości 0,0- 0,3 m oraz w osadach; 
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Tabela 1 
Ta ble 

Metody analityczne i granice wykrywalności 

Analytical methods and detection limits 

Pierwiastek/ Metoda Jednostka Granica Metoda analityczna Jednostka Granica 

związek analityczna wykrywalności wykrywalności 

Element/ campound Analytical metbod Unit Detection limit Analytical method Unit Detectian limit 

Gleby, osady Wody powierzchniowe 
Sails, sediments Surface waters 

Ag ICP-OES mg/kg l 

Al ICP-OES % 0,01 ICP-MS llg/dm3 0,5 

As ICP-OES mg/kg 3 ICP-MS llg/dm 3 2 

B ICP-OES 11g/dm3 10 

Ba TCP-OES mg/kg l ICP-OES 11g/dm3 l 

Br chromatografia jonowa mg/dm3 0,1 
ion chromatagraphy 

C org. kulometria, EA-TCD % 0,1 spektrofotometria mg/dm3 l 
TOC!DOC coulametry, EA-TCD spectropbatometry 

C a ICP-OES % 0,01 ICP-OES mg/dm3 0,1 

Cd ICP-OES mg/kg 0,5 ICP-MS 11g/dm3 0,05 

Ch ZT spektrofotometria mg/dm3 2 
COD spectropbatometry 

C l chromatografia jonowa mg/dm3 0,5 
ion chromatography 

Co ICP-OES mg/kg l ICP-MS 11g/dm3 0,05 

Cr ICP-OES mg/kg l ICP-OES llg/dm3 3 

C u ICP-OES mg/kg l ICP-MS llg/dm3 0,05 

F chromatografia jonowa 
mg/dm3 

0,1 

ian chramatagrapby 

Fe ICP-OES % 0,01 ICP-OES mg/dm3 0,01 

HC03 spektrofotometria 
mg/dm3 24 

spectropbatometry 

H g CV-AAS mg/kg 0,05 

K ICP-OES mg/dm3 0,1 

Li ICP-MS 11g/dm3 0,3 

Mg ICP-OES % 0,01 ICP-OES mg/dm3 0,1 

M n ICP-OES mg/kg 2 ICP-OES 11g/dm3 l 

Mo lCP-MS llg/dm3 0,05 

Na ICP-OES mg/dm3 0,5 

N H4 spektrofotometria 
mg/dm3 0,05 

spectropbatometry 

N i ICP-OES mg/kg l ICP-MS llg/dm3 0,5 

N02 chromatografia jonowa 
mg/dm3 0,01 

ian chromatagraphy 

N03 chromatografia jonowa 
mg/dm3 0,01 

ion chromatography 
p ICP-OES % 0,002 ICP-OES mg/dm3 0,05 

Pb ICP-OES mg/kg 2 ICP-MS 11g/dm3 0,05 

S/S04 ICP-OES % 0,003 chromatografia jonowa 
mg/dm3 0,5 

Sb 

Si02 

Sr ICP-OES mg/ kg l 
T i ICP-OES mg/kg 5 

T l 

u 
V ICP-OES mg/kg l 

Zawiesina 
TSS 

Z n ICP-OES mg/kg l 

ICP-OES optyczna spektrometria emisyjna ICP-MS 

ze wzbudzeniem plazmowym; 
Tnductively Coupled Plasma Optical 
Emissian Spectrametry 

CV-AAS atomowa spektrometria absorpcyjna EA-TCD 

z techniką zimnych par; 
Cold Vapaur Atomie Absorption Spectrametry 

- pH, EC, ChZT oraz zawartość Al, As, B, Ba, Corg' Ca, Cd, Co, Cr, 
Cu, F, Fe, HC03, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, NH4, Ni, N02, N03, P, 
Pb, S04, Sb, Si02, Sr, Ti, Tl, U, V i Zn w wodach powierzchnio
wych; 

- klasyfikacja gleb z głębokości 0,0- 0,3 m, wskazująca właściwy 
sposób ich użytkowania (z wydzieleniem grup użytkowania gleb 
na podstawie Rozporządzenia .. . , 2002). 

Zabudowę i użytkowanie terenu oraz klasyfikację gleb z zakresu głę
bokości 0,0-0,3 m, wskazującą właściwy sposób ich użytkowania, 
przedstawiono w postaci map punktowych (tabl. 2, 3 i 80). 

Do przedstawienia rozkładu klas ziarnowych (tabl. 4- 9) oraz zawar
tości pierwiastków w glebach wybrano izoliniową (obszarową) metodę 
opracowania map ze względu na jej przejrzystość i czytelność. Izolinio-

ion chromatagraphy 

ICP-MS 11g/dm3 

ICP-OE S mg/dm3 

ICP-OES 11g/dm3 

TCP-MS 11g/dm3 

ICP-MS llg/dm3 

ICP-M S llg/dm3 

spektrofotometria 
mg/dm3 

spectropbatometry 

ICP-OES llg/dm3 

spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną 

indukcyjnie; 
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrametry 

0,05 

0,1 
3 

0,05 
0,05 

l 
5 

3 

metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją 

termoprzewodnościową; 

Elemental Analysis with Thermal Conductivity Detection 

we mapy geochemiczne utworzono z użyciem programu Surfer, stosując 
metodę Jnverse Dislance to a Power. Klasy zawartości pierwiastków 
dobierano zgodnie z podziałem na percentyle: 25, 50, 75, 90, 95 i 97. 

Odczyn gleb (tabl. l O i 11) przedstawiono według skali przyjętej 
w gleboznawstwie (z podziałem na gleby kwaśne, obojętne i zasadowe). 
Odczyn wód (tabl. l O) przedstawiono według skali przyjętej w hydroge
ologii (z podziałem na wody kwaśne, słabo kwaśne, obojętne, słabo za
sadowe i zasadowe). 

Mapy geochemiczne osadów zbiomików wodnych i wód powierzch
niowych utworzono w formie kartodiagramów kołowych, przypisując 

wielkość ich średnic do poszczególnych klas zawartości pierwiastków, 
dobranych zgodnie z podziałem na percentyle (25, 50, 75, 90, 95, 97). 



Tabela 2 
Table 

Metody analityczne i granice wykrywalności (związki organiczne) 

Analytical methods and detection limits (organie compounds) 

Związek Metoda analityczna Jednostka 

Compound Analytical method Unit 

Gleby, osady 
Soils, sediments 

Oleje mineralne FTIR mg/kg 
Minera! oils 
A cenaftylen 
Acenaphtylene 
Acenaften 
Acenaphtene 
Fluoren 
Fluorene 
Fenantren 
Phenanthrene 
Antracen 
Anthracene 
Fluoranten 
Pircn 
Pyrene 
Benzo[ a Jantracen 
Benzo[a]anthracene 
Chryzen G C-MS Jlg/kg 
Chrysene 
Benzo[b ]fluoranten 
Benzo[k]fluoranten 
Benzo[e]piren 
Benzo[e]pyrene 
Benzo[a]piren 
Benzo[a]pyrene 
Perylen 
Perylene 
Indeno[1,2,3-cd]piren 
Indeno[1 ,2,3-cd]pyrene 
D ibenzo [ ah] antracen 
Dibenzo[ ah ]anthracenc 
Benzo[ghi]perylen 
Benzo[ghi]perylene 
PCB28 
PCB52 
PCBlOl 
PCB118 GC-ECD Jlg/kg 
PCB153 
PCB138 
PCB180 
a-HCH 
[3-HCH 
y-HCH 
ó-HCH 
Heptachlor 
Aldryna 
Aldrin 
Epoksyd heptachloru 
Hepłachlor epoxide 
y-chlordan 
y-ch lordane 
Endosulfan I 
a-chlordan 
a-chlordane 
Dieldryna GC-ECD Jlg/kg 
Dieldrin 
p,p'-DDE 
Endryna 
Endrin 
Endosulfan II 
p,p'-DDD 
Aldehyd endryny 
Endrin aldehyde 
Siarczan endosulfanu 
Endosulfan sulfate 
p,p'-DDT 
Keton endryny 
Endrin ketone 
p,p'-Metoksychlor 
p,p ' -Methoxychlor 

FTTR spektroskopia w podczerwieni 
Fourier Transform Infrared Spectrascapy 

Granica 
wykrywalności 

Detection limit 

lO 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
l -

2 

2 

3 
3 
3 

3 

3 

5 

5 

5 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,8 
0,1 

0,1 

0,1 

0,5 
0,1 

O, l 

0,1 
0,3 

0,3 
0,1 
0,1 

0,5 

0,5 
0,1 

5,0 

GC-MS chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas 
Gas Chromato graphy Mass Spectrametry 

GC-ECD chromatografia gazowa z detekcją wychwytu elektronów 
Gas Chromato graphy with Biectron Capture Detector 

Badany 
parametr 

Jony 
amonowe, 

wodorowę

glany 

ChZT 

Kationy 

Aniony 

WWA, 

PCB, 

Pestycydy 
ch loroor
ganiczne 

Suma 
olejów 
mineral
nych 

Całkowity 

węgiel 

organiczny 

Kontrola poprawności analiz 

Quality eontroi 

Elementy kontroli 

Tabela 3 
Table 

• kontrola czystości odczytmików poprzez analizę "odczynni
kowych prób ślepych", 

• kontrola ważności krzywych kalibracji dla każdej serii pomia
rów (2% ogólnej liczby próbek), 

• kontrola poprawności i stabilności pomiarów poprzez analizę 
certyfikowanego materiału odniesienia (CRM) na początku i 
na końcu serii pomiarów ( 4% ogólnej liczby próbek), 

• analiza próbek podwójnych (5% ogólnej liczby próbek). 

• kontrola czystości poprzez analizę prób ślepych (5% ogólnej 
liczby próbek), 

• kontrola poprawności badań poprzez analizę materiału odnie
sienia (RM) (5% ogólnej liczby próbek), 

• analiza próbek podwójnych (5% ogólnej liczby próbek). 

• analiza próbek podwójnych (5% ogólnej liczby próbek), 
• analiza materiałów odniesienia z atestowaną zawartością 

badanych pierwiastków (2% ogólnej liczby próbek), 
• analiza wewnętrznych próbek kontrolnych potwierdzają

cych prawidłowe wykonywanie pomiarów instrumentalnych 
(5% ogólnej liczby próbek), 

• konh·ola czystości odczynników i naczyf1 poprzez "ślepe 

próbki odczynnikowe" i "ślepe próbki proceduralne". 

• kontrola poprawności i stabilności pomiarów poprzez analizę 
certyfikowanego materiału odniesienia (CRM) na początku 
i na końcu serii pomiarów ( 4% ogólnej liczby próbek), 

• 2 punktowa kontrola ważności krzywych kalibracji dla każdej 
serii pomiarów (4% ogólnej liczby próbek), 

• dwukrotny pomiar (5% ogólnej liczby próbek). 

• kontrola poprawności badań poprzez analizę materiału odnie
sienia (RM) (5% ogólnej liczby próbek), 

• kontrola czystości poprzez analizę prób ślepych (5% ogólnej 
liczby próbek), 

• wykonywanie kalibracji układu pomiarowego dla każdej serii 
20 badanych próbek, 

• dwukrotna analiza 5% ogólnej liczby próbek. 

• kontrola poprawności badań poprzez analizę materiału odnie
sienia (RM) (5% ogólnej liczby próbek), 

• kontrola czystości poprzez analizę prób ślepych (5% ogólnej 
liczby próbek), 

• 3 punktowa konh·ola ważności krzywych kalibracji dla każdej 
serii pomiarów (15% ogólnej liczby próbek), 

• dwukrotna analiza 5% ogólnej liczby próbek, 
• dwukrotny pomiar 5% ogólnej liczby próbek, 
• kontrola stabilności pomiarów poprzez pomiar materiału od

niesienia (RM) na początku i na końcu serii pomiarów (5% 
ogólnej liczb próbek). 

• kontrola poprawności i stabilności badań i pomiarów poprzez 
analizę materiału odniesienia (RM) na początku i na końcu 
serii pomiarów (10% ogólnej liczby próbek), 

• kontrola czystości poprzez analizę prób ślepych (5% ogólnej 
liczby próbek), 

• dwukrotna analiza 5% ogólnej liczby próbek, 
• porównanie z innymi metodami: miareczkowania kulome

trycznego z metodą wysokotemperaturowego spalania z de
tekcją termoprzewodnościową (TCD) (1,8% ogólnej liczby 
próbek). 

• kontrola ważności krzywych kalibracji dla każdej serii pomia
rów (2% ogólnej liczby próbek), 

• kontrola poprawności i stabilności pomiarów poprzez analizę 
certyfikowanego materiału odniesienia (CRM) na początku 
i na końcu serii pomiarów (4% ogólnej liczby próbek), 

• analiza próbek podwójnych (5% ogólnej liczby próbek). 

Sporządzając mapę klasyfikacji gleb warstwy powierzchniowej (tabl. 
80), wskazującą właściwy sposób ich użytkowania, wyniki badań 
geochemicznych odniesiono do wartości stężeń dopuszczalnych metali 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (2002), zgodnie 
z zaleceniem "glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy 
stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną". 
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Na podstawie zawartości każdego z badanych metali, a także ozna
czonych związków organicznych (Rozporządzenie ... , 2002) każda z ba
danych próbek gleb została zaklasyfikowana do gmpy A, B lub C. 
W przypadku jednakowych granic wartości dopuszczalnych dla gmpy A 
i B (wyznaczonych w Rozporządzeniu .. . , 2002 dla arsenu, bam i kobaltu) 
przyjęto zasadę klasyfikacji gleb do gmpy A, korzystniejszej dla użyt
kownika i pozwalającej na wielofunkcyjne wykorzystywanie terenu. 

Dla celów publikacji mapy geochemiczne opracowano poprzez połą
czenie parami na jednej tablicy mapy geochemicznej gleb z głębokości 
0,0- 0,3 m z mapą geochemiczną osadów oraz mapy geochemicznej gleb 
z głębokości 0,8- 1,0 m z mapą geochemiczną wód powierzchniowych. 
Ten sposób prezentacji pozwala na bezpośrednie porównanie obrazów 
geochemicznych różnych środowisk. 

W komentarzach do map geochemicznych do oceny stopnia zanie
czyszczenia wód powierzchniowych zastosowano wartości granicznych 
wskaźników jakości wód odnoszące się do jednolitych części wód po
wierzchniowych, określone w Rozporządzeniu ... (2014) . 

WYNIKI BADAŃ 

PIERWIASTKI W GLEBACH, OSADACH I WODACH 

POWIERZCHNIOWYCH 

SKŁAD GRANULOMETRYCZNY 

Gleby: tabl. 4-9 

Skład ziarnowy gleby w znacznym stopniu determinuje jej odpor
ność na degradację oraz ma istotny wpływ na zawartość pierwiastków 
chemicznych. Gleby z dużym udziałem frakcji ilastej (<0,02 mm) i py
lastej (0, l-0,02 mm) charakteryzują się zazwyczaj podwyższoną zawar
tością pierwiastków oraz ich mniejszą mobilnością w wamnkach hiper
genicznych. W nonnach i zaleceniach określających dopuszczalne stę
żenia metali w glebach uwzględnia się zazwyczaj skład granulometrycz
ny, dopuszczając większe stężenia graniczne dla gleb z dużym udziałem 
frakcji ilastej i mniejsze stężenia dla gleb z dużym udziałem frakcji 
piaszczystych (Kabata-Pendias i in. , 1995). 

W badaniach gleb z obu zakresów głębokości wydzielono gmpy gra
nulometryczne: l ,0-0, l mm, O, 1- 0,02 mm i <0,02 mm, zgodnie z normą 
BN-78/9180-11 zalecaną przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze 
(Prusinkiewicz i in. , 1994). Wyniki badań wskazują, że skład granulo
metryczny gleb wiąże się przede wszystkim z litologią podłoża, a zwią
zek ten jest wyraźniej widoczny dla gleb z głębokości 0,8- 1 ,O m. W war
stwie powierzchniowej pierwotny skład uziarnienia na znacznej po
wierzchni uległ zatarciu w wyniku prowadzonych prac ziemnych, bu
dowlanych czy nawet ogrodniczych (szczególnie na terenie miasta 
w okresie powojennym). 

Gleby bogate we frakcje piaszczyste występują przede wszystkim na 
tarasach nadzalewowych po wschodniej stronie Wisły. Po stronie za
chodniej gleby o zawartości >75% frakcji piaszczystej stwierdzono na 
terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, w północnej części Warsza
wy (Bielany, Żoliborz, Bemowo) oraz na terenie Lasów Sękocińskich. 
Są to gleby wytworzone na piaskach i żwirach rzecznych tarasów nadza
lewowych i tarasu warszawsko-błońskiego (Bielany) bądź na piaskach 
eolicznych i piaskach dolin rzecznych. 

W obu badanych warstwach gleb rozkład zawartości frakcji pylastej 
jest zbliżony. Około 70% gleb charakteryzuje się jej zawartością <25%. 
Zawartością tej frakcji >50% wyróżnia się ok. 10% badanych gleb war
stwy powierzchniowej i ok. 16% gleb z warstwy głębszej. Najbogatsze 
we frakcję pylastą są mady tarasów zalewowych i nadzalewowych oraz 
gleby wykształcone na glinach lodowcowych i utworach eluwialnych 
(piaski, mułki, gliny). 

Frakcja ilasta ma najmniejszy udział w badanych glebach. W war
stwie powierzchniowej aż 81% gleb cechuje się udziałem frakcji ilastej 
<15%, a na głębokości 0,8-1,0 m ok. 70% gleb jestubogich w tę frakcję. 
Największą jej ilością cechują się gleby lewobrzeżnej Warszawy (Śród
mieście, Mokotów, Wola, Ursus, Włochy) oraz gleby jej zachodnich pe
ryferii z głębokości 0,8-1 ,O m. Są to -gleby utworzone na glinach lodow
cowych, piaskach i mułkach kemów, a także na utworach zwietrzelino
wo-eolicznych (piaski, pyły i mułki lessopodobne). Podwyższonym 
udziałem frakcji najdrobniejszej (>30%) wyróżniają się też gleby war
stwy powierzchniowej w północno-zachodniej części arkusza, na tara
sach zalewowych Wisły (w okolicach Jabłonny i na zachód od Legiono
wa). W obydwu badanych warstwach gleb (ale głównie na głębokości 
0,8-1,0 m) obserwuje się lokalne wzbogacenia we frakcję ilastąrównież 
w części wschodniej arkusza. Są one związane z wystąpieniami w podło
żu glin lodowcowych bądź utworów eluwialnych (piaski, mułki, gliny). 

pH ODCZYN 

Gleby: tabl. 10-11, tab. 4-5 

Odczyn gleb jest uzależniony zarówno od litologii podłoża (bardziej 
w warstwie głębszej), jak i od sposobu ich użytkowania i czynników 
antropogenicznych. 

W warstwie powierzchniowej odczyn kwaśny (pH <6,3) wykazują 
gleby terenów leśnych. Gleby pól uprawnych cechują się zazwyczaj od
czynem obojętnym bądź lekko alkalicznym, a gleby z obszarów najsil
niej zurbanizowanych - głównie alkalicznym (pH >7,4), podobnie w in
nych miastach w Polsce (Pasieczna, 2003). Alkalizacja gleb jest spowo
dowana przede wszystkim przez opad pyłów emitowanych z zakładów 
energetycznych i przemysłowych. Dodatkowym czynnikiem alkalizują
cym gleby jest duży udział gmzu w nasypach antropogenicznych wystę
pujących na znacznym obszarze centralnych części miasta. Największe 
obszary gleb silnie zasadowych (pH >8,0) występują na Białołęce (Że
rań i Tarchomin) oraz w rejonie Łuku Siekierkowskiego- na terenach 
w pobliżu największych elektrociepłowni, a w przypadku Białołęki -
także w zasięgu oddziaływania licznych zakładów przemysłowych (nie
których już nieczynnych, np. FSO). Najwyższą wartość pH l 0,3 zareje
strowano w glebie warstwy powierzchniowej na terenie huty Arcelor
Mittal na Bielanach. 

O wpływie antropopresji na odczyn gleb świadczy znacznie mniejsza 
przeciętna wartość odczynu gleb warstwy powierzchniowej z terenów 
niezabudowanych (mediana 6,5) w porównaniu z terenami o zabudowie 
miejskiej i przemysłowej (mediany odpowiednio 7,6 i 7,8). 

Na głębokości 0,8- 1,0 m gleby o odczynie kwaśnym występują tylko 
lokalnie na niewielkich obszarach. Przeważają gleby obojętne i lekko 
alkaliczne. W porównaniu z warstwą powierzchniową znacznie większy 
zasięg mają gleby silnie alkaliczne. Na terenach zurbanizowanych jest 
to spowodowane rozpraszaniem pyłów przemysłowych bogatych 
w związki magnezu i wapnia i przemieszczaniem się tych związków 
w głąb profili glebowych. W ścisłym centrum Warszawy alkalizację 
można częściowo wiązać także z występowaniem nasypów antropoge
nicznych. W innych rejonach arkusza wysokie pH wynika z naturalnego 
wzbogacenia podłoża w wapń. Podwyższonymi zawartościami wapnia 
i magnezu cechują się m.in. mady występujące w dolinie Wisły, a także 
osady zwietrzelinowo-eoliczne, przypominające częściowo lessy, roz
pościerające się szerokim pasem od zachodnich obrzeży Warszawy 
w stronę Ożarowa. Na głębokości 0,8- 1,0 m najbardziej alkaliczne gleby 
stwierdzono na terenie nieczynnej cementowni Warszawa na Żeraniu. 

Wody: tabl. 10, tab. 7 

Zdecydowana większość wód (79,8%) wykazała odczyn słabo zasa
dowy: pH 7,0- 9,0. Do wód kwaśnych (pH <5) należy 0,4% zbadanych 
próbek, do słabo kwaśnych (pH 5-6,5) 3,6%, do oboj ętnych (pH 6,5-
7,0) 15,3%, a do zasadowych (pH >9) 0,9% (klasyfikacja wg Kleczkow
ski, Różkowski, 1997). Wody kwaśne, słabo kwaśne i obojętne (pH <7) 
występują głównie na obszarze Wilanowa, Ursynowa, Konstancina-Je
ziorny i Raszyna oraz na terenach leśnych (Puszcza Kampinoska, Lasy 
Rembertowskie, Lasy Otwockie). 

Najmniejszą wartość pH ( 4,6) zarejestrowano w wodzie stawu/rozle
wiska na terenie leśnym w Zagórzu (gmina Wiązowna). Z kolei najbar
dziej zasadowe są wody Wisły (pH 8, l), wykazujące dodatkowo zmiany 
sezonowe (pH >8,5 w lipcu i sierpniu oraz 7,1-7,9 w maju, czerwcu 
i październiku). 

Zasadowym charakterem odznaczają się wody niektórych zbiorni
ków wód stojących (sadzawka w Ogrodzie Saskim, Stawy Kacze w Par
ku Skaryszewskim, staw Cietrzewia, Glinianki Szczęśliwickie), wody 
stawów hodowlanych w Raszynie (stawy Falencki i Puchalski), a także 
lokalnie wody .cieków i zbiorników w zlewni Czarnej i Długiej . W wo
dzie stawu w miejscowości Konik Nowy (gmina Halinów) wartość pH 
wynosi 9,9. 

EC PRZEWODNOŚĆ ELEKTROLITYCZNA WŁAŚCIWA 

Wody: tabl. 11, tab. 7 

Wartość przewodności elektrolitycznej właściwej wód służy do oce
ny mineralizacji (zasolenia) wód i stopnia ich zanieczyszczenia. O za
nieczyszczeniu wód świadczą już wartości EC powyżej l mS/cm (Wit
czak, Adamczyk, 1994 ), a maksymalna dopuszczalna przewodność 
wody do picia wynosi 2,5 mS/cm (Rozporządzenie ... , 2010). Większość 
zbadanych wód (87%) charakteryzuje się przewodnością :::;1,0 mS/cm, 
spełniając wamnki normy dla I klasy jakości wód. Do klasy II (EC :::;1,5 
mS/cm) zaliczono 9% wód. Największą przeciętną przewodnością cha
rakteryzują się wody zlewni Łasicy (mediana 0,85 mS/cm). 



Gleby Parametry Ag A l As Ba C org. 

So ils Parameters TOC 

mg/kg % mg/kg mg/kg % 

Gleby ogółem a < l 0,03 <3 6 <0,1 

Soils as a whole b 23 2 ,13 94 1577 47,8 

n = 2764 c < l 0,38 <3 52 1,9 

d < l 0,33 <3 37 1,4 

e < l 0,34 <3 39 1,4 

Tereny bez zabudowy a < l 0,03 <3 6 <0,1 

Non-built-up areas b 9 2,13 94 655 47,8 

n = 1357 c < l 0,37 <3 42 2,0 

d < l 0,30 <3 29 1,3 

e < l 0,30 <3 28 1,3 

Tereny z zabudową a < l 0, 12 <3 7 0,1 

wiejską b l 1,24 34 355 13,5 

Village areas c < l 0,39 <3 50 1,6 

n= 101 d < l 0,35 <3 38 1,3 

e < l 0,36 <3 38 1,3 

Tereny z zabudową a < l 0,07 <3 7 0,1 

miejską niską b 6 1,61 26 903 13,8 

Low-block urban areas c < l 0,36 <3 57 1,9 

n = 751 d < l 0,33 <3 44 1,5 

e < l 0,34 <3 45 1,5 

Tereny z zabudową a < l 0,17 <3 18 0,2 

miejską wysoką b 8 0,84 46 489 12,0 

Tower-block urban areas c < l 0,41 <3 62 1,9 

n= 355 d < l 0,40 <3 55 1,6 

e < l 0,41 <3 55 1,7 

Tereny przemysłowe a < l 0,13 <3 8 0,1 

Industrial areas b 23 1,47 22 1577 15,1 

n = 200 c < l 0,43 3 75 2 ,0 

d < l 0,40 <3 53 1,5 

e < l 0,39 <3 51 1,5 

Pola uprawne a < l 0,16 <3 9 <0,1 

Cul tivated fi elds b l 1,23 15 211 19,6 

n = 162 c < l 0,50 <3 55 1,5 

d < l 0,47 <3 4 8 1,1 

e < l 0,45 <3 49 1,1 

Lasy a < l 0,03 <3 6 <0,1 

Forests b 6 1,46 33 275 47,8 

11 = 686 c < l 0,25 <3 23 2 ,2 

d < l 0,21 <3 17 1,4 

e < l 0,21 <3 14 1,3 

Łąki a < l 0,08 <3 8 0,2 

Meadows . b < l 1,58 42 373 22,0 

n= 99 c < l 0,43 4 53 2,3 

d < l 0,36 <3 38 1,4 

e < l 0,32 <3 34 1,2 

Nieużytki a < l 0,07 <3 8 <0,1 

Barren lands b 23 2,13 94 1577 15,1 

n= 878 c < l 0,42 3 62 1,8 

d < l 0,37 <3 45 1,3 

e < l 0,36 <3 44 1,4 

Parki a < l 0,16 <3 19 0,4 

Parks b 2 1,31 16 115 4,7 

n = 64 c < l 0,47 <3 59 2,0 

d < l 0,44 <3 54 1,8 

e < l 0,45 <3 59 1,9 

Ogrody a < l 0,17 <3 10 0,4 

Al lotments b 9 1,19 22 558 6,1 

n = 46 c <l 0,44 3 82 2,2 

d < l 0,40 <3 59 1,8 

e < l 0,42 <3 54 1,9 

Trawniki a <l 0,11 <3 11 0,2 

Law n s b 8 1,14 46 489 11 ,5 

n = 829 c < l 0,39 <3 61 1,9 

d < l 0,37 <3 52 1,6 

e < l 0,38 <3 52 1,6 

Gleby piaszczyste a < l 0,03 <3 6 <0,1 

Sandy soils b 23 1,98 94 1577 44,3 

n = 1592 c < l 0,30 <3 38 1,6 

d <l 0,27 <3 26 1,2 

e <] 0,27 <3 26 1,2 

Gleby piaszczysto-gliniaste a < l 0,16 <3 16 0,1 

Sandy-clay soils b 3 1,61 25 355 11,5 

n = 273 c < l 0,57 4 62 1,8 

d < l 0,53 <3 54 1,5 

e < l 0,53 3 55 1,4 

C a 

% 

<0,01 
8,24 
0,43 
0,17 
0,26 

<0,01 
4,64 
0,34 
0,09 
0,10 

<;.0,01 
2,21 
0,37 
0,19 
0,22 

<0,01 
4,03 
0,47 
0,27 
0,33 

0,02 
2,74 
0,60 
0,46 
0,49 

<0,01 
8,24 
0,71 
0,45 
0,49 

0,02 
3,92 
0,33 
0,18 
0,19 

<0,01 
2,60 
0,12 
0,03 
0,02 

<0,01 

3,26 
0,37 
0,16 
0,18 

<0,01 
8,24 
0,55 
0,27 
0,32 

0,03 
1,67 
0,53 
0,37 
0,39 

O,Ql 
1,63 
0,48 
0,32 
0,34 

0,01 
2,97 
0,59 
0,43 
0,47 

<0,01 
4,27 
0,24 
0,08 
0,10 

0,03 
3,92 
0,54 
0,35 
0,33 

Parametry statystyczne pierwiastków chemicznych i odczynu gleb (0,0- 0,3 m) 

Statistical parameters o f cheruical elements and acidity o f topsoils (0.0- 0.3 m) 

Cd Co Cr C u Fe H g Mg 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % . mg/kg % 

<0,5 < l < l < l 0,02 <0,05 <0,01 

95,6 38 785 4477 14,06 3,83 1,39 

<0,5 2 9 19 0,64 0,09 0,09 

<0,5 l 6 9 0,47 <0,05 0,06 

<0,5 2 7 9 0,53 <0,05 0,07 

<0,5 < l < l < l 0,02 <0,05 <0,01 

9,2 14 785 1489 6,23 2,07 1,39 

<0,5 2 8 12 0,60 0,07 0,08 

<0,5 l 5 6 0,38 <0,05 0,04 

<0,5 l 5 6 0,38 <0,05 0,04 

<0,5 < l 2 l 0,08 <0,05 <0,01 

0,6 6 86 285 5,98 0,65 0,28 

<0,5 2 8 13 0,65 0,07 0,08 

<0,5 l 6 8 0,46 <0,05 0,06 

<0,5 2 6 8 0,51 <0,05 0,07 

<0,5 < l < l l 0,07 <0,05 <0,01 

3,6 9 168 815 2,82 2,93 0,51 

<0,5 2 8 18 0,60 0,09 0,09 

<0,5 2 6 11 0,49 <0,05 0,07 

<0,5 2 7 11 0,54 <0,05 0,07 

<0,5 < l 3 2 0,23 <0,05 0,03 

95,6 9 60 827 3,02 2,74 0,43 

0,6 3 10 27 0,73 0,16 0,11 

<0,5 2 9 18 0,68 0,09 0,10 

<0,5 2 9 17 0,69 0,09 0,10 

<0,5 < l 2 2 0,09 <0,05 <0,01 

8,1 38 505 4477 14,06 3,83 0,57 

<0,5 3 16 56 0,94 0,12 0,12 

<0,5 2 lO 18 0,73 0,06 0,10 

<0,5 2 10 15 0,73 0,06 0,10 

<0,5 < l 2 2 0,15 <0,05 0,02 

0,6 10 86 76 2,76 1,98 0,36 

<0,5 3 10 15 0,77 0,09 0,12 

<0,5 2 8 11 0,65 0,05 0,09 

<0,5 3 8 11 0,65 <0,05 0,09 

<0,5 < l < l <1 0,02 <0,05 <0,01 

6,6 12 168 305 3,72 2,49 0,44 

<0,5 < l 5 6 0,30 <0,05 0,03 

<0,5 < l 3 3 0,21 <0,05 0,02 

<0,5 < l 3 3 0,18 <0,05 0,02 

<0,5 < l l 2 0,03 <0,05 <0,01 

1,3 10 51 44 5,86 0,40 0,56 

<0,5 2 8 8 0,85 <0,05 0,08 

<0,5 l 6 6 0,54 <0,05 0,05 

<0,5 l 6 6 0,51 <0,05 0,06 

<0,5 < l < l < l 0,05 <0,05 <0,01 

95,6 38 785 4477 14,06 3,83 1,39 

0,5 3 12 24 0,80 0,09 0,12 

<0,5 2 8 11 0,59 0,05 0,08 

<0,5 2 8 11 0,62 <0,05 0,08 

<0,5 < l 3 3 0,18 <0,05 0,03 

9,2 10 93 126 2,30 2 ,74 0,52 

<0,5 3 11 23 0,81 0,22 0,12 

<0,5 3 9 17 0,72 0,11 0,10 

<0,5 3 9 20 0,76 0,11 0,11 

<0,5 < l 2 l 0,09 <0,05 0,02 

1,0 lO 25 1489 2,06 2,07 0,36 

<0,5 3 lO 57 0,78 0,12 0,11 

<0,5 2 8 19 0,68 0,06 0,08 

<0,5 2 9 17 0,70 0,07 0,08 

<0,5 < l 2 2 0,10 <0,05 0,01 

8,1 9 137 827 2,91 2,93 0,51 

<0,5 2 9 23 0,68 0,12 0,10 

<0,5 2 8 15 0,62 0,06 0,09 

<0,5 2 8 15 0,66 0,06 0,09 

<0,5 < l < l < l 0,02 <0,05 <0,01 

9,2 17 168 411 6,23 2,49 0,56 

<0,5 l 6 9 0,45 0,05 0,06 

<0,5 < l 4 5 0,33 <0,05 0,04 

<0,5 < l 4 5 0,33 <0,05 0,04 

<0,5 < l 3 2 0,17 <0,05 0,02 

6,6 11 129 233 4,93 0,66 0,55 

<0,5 4 13 18 0,97 0,10 0,16 

<0,5 3 11 13 0,84 0,06 0,13 

<0,5 3 11 13 0,85 0,05 0,13 

lO 

M n Ni p Pb s 

mg/kg mg/kg % mg/kg % 

<2 <l 0,003 <2 <0,003 

5451 272 0,500 2784 0,565 

193 7 0,043 27 0,021 

11 3 4 0,034 17 0,016 

157 5 0,036 15 0,016 

<2 < l 0,003 <2 <0,003 

5451 152 0,500 675 0,565 

192 6 0,035 19 0,021 

85 3 0,027 13 0,015 

122 3 0,028 12 0,01 3 

6 < l 0,007 3 0,003 

2443 19 0,429 91 0,112 

220 5 0,047 17 0,021 

128 4 0,037 13 0,017 

164 5 0,039 14 0,017 

5 < l 0,004 <2 <0,003 

784 165 0,200 11 96 0,095 

172 7 0,045 29 0,020 

129 5 0,039 19 0,017 

158 5 0,040 19 0,017 

26 2 0,011 4 0,004 

1339 35 0,344 2784 0,345 

204 8 0,062 50 0,023 

186 7 0,054 30 0,020 

190 7 0,053 29 0,020 

9 < l 0,008 2 <0,003 

1288 272 0,375 401 0,224 

244 11 0,046 40 0,024 

192 7 0,038 26 0,019 

203 8 0,037 25 0,018 

31 < l 0,012 2 0,003 

1501 32 0,139 513 0,565 

296 9 0,052 25 0,021 

243 7 0,048 17 0,015 

270 6 0,046 15 0,014 

<2 < l 0,003 <2 <0,003 

1290 152 0,165 173 0,222 

93 3 0,022 13 0,016 

35 l 0,018 10 0,011 

32 l 0,017 10 0,010 

2 < l 0,009 2 0,004 

2443 36 0,492 80 0,255 

215 5 0,047 13 0,029 

116 3 0,036 11 0,019 

133 4 0,033 10 0,017 

5 < l 0,003 <2 <0,003 

5451 272 0,500 2784 0,224 

244 9 0,046 32 0,023 

158 6 0,038 17 0,018 

173 6 0,039 16 0,018 

69 l 0,014 4 0,006 

890 37 0,104 332 0,056 

243 9 0,052 50 0,024 

206 8 0,047 34 0,022 

197 8 0,049 29 0,023 

lO <l 0,005 2 0,008 

661 32 0,128 183 0,065 

205 9 0,050 33 0,026 

167 7 0,043 25 0,022 

173 7 0,043 25 0,024 

8 <l 0,011 3 0,003 

1339 165 0,344 370 0,345 

193 8 0,053 35 0,022 

168 6 0,046 25 0,019 

185 7 0,045 24 0,019 

<2 < l 0,003 <2 <0,003 

1366 165 0,448 513 0,177 

140 4 0,032 16 0,016 

74 3 0,026 12 0,013 

99 3 0,026 11 0,012 

11 2 0,011 4 <0,003 

2443 101 0,217 268 0,188 

353 12 0,053 23 0,025 

265 9 0,047 18 0,021 

276 9 0,048 16 0,020 

Sr T i V 

mg/kg mg/kg mg/kg 

<l <5 < l 

556 736 119 
15 59 9 
9 50 7 

11 49 8 

< l <5 < l 

556 569 119 
12 47 8 
6 41 6 
6 39 6 

l 15 2 
57 133 26 

13 52 8 

9 47 7 

11 46 8 

< l <5 < l 

254 535 76 
18 67 8 
12 57 7 

13 56 8 

2 25 4 

184 238 32 

18 76 lO 

15 71 9 
16 73 lO 

l 9 l 

287 736 49 
25 87 11 
17 72 9 
16 69 9 

2 21 2 

122 168 30 
13 57 11 

10 53 10 
11 55 lO 

< l <5 < l 

72 218 33 
5 36 5 
3 33 4 

2 34 3 

l 16 <l 

556 237 119 

18 39 11 
8 34 7 
8 33 7 

< l <5 l 

312 736 76 

19 64 10 

12 52 8 

12 49 8 

3 24 3 

35 132 28 

16 70 11 

13 65 lO 

13 66 11 

2 15 2 

190 182 37 
21 64 11 

15 55 9 
17 61 10 

l 14 l 
254 289 35 

19 75 9 
15 68 9 
16 69 9 

< l <5 <l 

556 736 42 
10 47 6 
5 41 5 
5 39 5 

3 17 2 
181 188 35 

18 59 13 
14 54 12 
14 52 12 

Z n 

mg/kg 

2 
7019 

84 
41 
44 

2 
1727 

55 
25 
23 

5 
253 

53 
38 
41 

3 
3961 

98 
59 
60 

lO 
2005 

136 
94 
94 

6 
7019 

154 
76 
70 

12 
180 

51 
41 
41 

2 
965 

27 
13 
10 

4 
211 

31 
23 
24 

4 
7019 

103 
53 
49 

14 
458 
115 
87 
91 

8 
1727 

186 
101 
102 

8 
2005 

115 
80 
82 

2 
7019 

51 
25 
24 

lO 
677 

83 
58 
51 

Tabela 4 
Table 

p H 

3,7 
10,3 
7,0 
6,9 
7,4 

3,7 
10,3 
6,5 
6,4 
6 ,5 

4,6 
8,9 
7,2 
7, 1 
7,5 

4,2 
9,7 
7,4 
7,3 
7,6 

5,7 
8,8 
7,6 
7,6 
7,7 

5,3 
10,0 

7,7 
7,6 
7,8 

5,1 
8,4 
7,0 
7,0 
7,1 

3,7 
8,7 
5,8 
5,7 
5,6 

4 ,6 
8 ,9 
6,7 
6,7 
6,6 

4 ,8 
10,3 
7,3 
7,3 
7,5 

5,0 
8,3 
7,3 
7,2 
7,4 

5,3 
8,7 
7,3 
7,2 
7,4 

4,9 
9,7 
7,6 
7,6 
7,8 

3,9 
9,7 
6,6 
6,5 
6,6 

4,2 
8,7 
7,3 
7,2 
7,4 



Gleby Parametry Ag Al As Ba C org. C a Cd Co Cr C u Fe H g Mg M n Ni p 
Soi l s Parameters TOC 

mg/kg % mg/kg mg/kg %. % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg % mg/kg mg/kg % 
Gleby gliniaste a < l 0,13 <3 14 0,5 0,02 <0,5 <l 3 2 0,25 <0,05 0,02 26 l 0,014 
Clay soils b l 1,91 16 190 11 ,6 3,03 5,3 12 167 84 4,08 0,65 0,56 1298 39 0,165 
n = 104 c <l 0,73 4 73 2,0 0,61 <0,5 5 18 19 1,29 0,10 0,21 441 16 0,057 

d <l 0,66 4 64 1,6 0,41 <0,5 4 14 16 1,09 0,06 0,17 342 12 0,052 
e <l 0,63 4 64 1,5 0,41 <0,5 4 13 15 1,08 0,07 0,19 335 11 ·0,052 

Gleby torfiaste a <1 0,06 <3 7 0,6 <0,01 <0,5 <1 < l l 0,05 <0,05 <0,01 3 < l 0,005 Peaty soils b < l 2,13 42 393 47,8 2,37 1,3 8 38 48 5,98 0,40 0,40 707 38 0,500 n=44 c <l 0,47 7 83 11,8 0,54 <0,5 l 8 13 1,11 0,10 0,06 146 5 0,089 
d <l 0,38 3 54 7,6 0,23 <0,5 <l 6 9 0,42 0,07 0,03 46 4 0,052 
e < l 0,39 <3 58 7,4 0,39 <0,5 <l 6 11 0,33 0,07 0,04 64 4 0,050 

Gleby antropogeniczne a < l 0,12 <3 10 0,2 <0,01 <0,5 < l l l 0,09 <0,05 <0,01 lO <l 0,005 Man-made soils b 8 1,47 46 903 15, l 8,24 95,6 38 785 4477 14,06 3,83 1,39 5451 272 0,375 n= 751 c < l 0,42 <3 72 2,1 0,77 0,5 3 13 41 0,82 0,16 0,12 215 9 0,056 
d <l 0,40 <3 59 1,7 0,57 <0,5 2 lO 21 0,72 0,09 0,11 184 8 0,049 
e <l 0,40 <3 57 1,8 0,57 <0,5 3 9 19 0,73 0,09 0,11 195 8 0,049 

Tło geochemiczne; geochemical background 

Gleby Europy I) e 0,27 5,82 6 65 1,73 0,92 0,15 7 22 12 1,96 0,04 0,46 524 14 0,055 Soi! s of Europ e 
n= 837 

Gleby Polski 2) e <l <5 32 0,18 <0,5 2 4 5 0,51 <0,05 0,06 217 4 0,034 Soils ofPoland 
n= lO 840 

Gleby Poznania 3l e <0,5 0,31 <5 27 0,13 <l 2 5 4 0,47 <0,05 0,06 200 4 0,039 Soils ofPoznań 
n = 974 

Gleby Warszawy 4l e 2 <0,3 l 6 0,46 0,10 148 4 
Soils ofWarsaw 
n= 1713 

a minimum; b maksimum; c średnia arytmetyczna; d średnia geometryczna; e mediana; n liczba próbek I) Salminen red., 2005; 2) Lis, Pasieczna, 1995; 3) Lis, Pasieczna, 2005; 4) Lis, 1992 
mintmum maximum arithmetic mean geometrie mean median number of sampies 

Podwyższoną przewodnością cechują się wody wielu zbiorników za
mlrniętych. WartościEC >1,39 ms/cm zanotowano w wodach takich 
zbiorników, jak: Bemardyńska Woda (3,06 mS/cm), staw Jeziorze (2,91 
mS/cm), fosy fortów Czerniakowskiego, Piłsudskiego i Blizne, Staw 
pod Królikarnią, Łacha Potocka, staw w pobliżu ul. Dolnej, staw na Pa
luchu. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód tych zbiorników jest 
prawdopodobnie spływ powierzchniowy. Duża ilość substancji orga
nicznej oraz słaby lub całkiem ograniczony przepływ sprzyjają unieru
chomieniu wielu związków na miejscu. 

Anomalne wartości EC zaobserwowano także w wodach niektórych 
rowów i kanałów: rowu na Paluchu w rejonie lotniska Chopina (2,33 
mS/cm), rowu płynącego z rejonu Wólki Węglowej i zasilającego Lip
kowską Wodę (do 2,33 mS/cm), rowu biegnącego wzdłuż ul. Piaseczyń
skiej (do 2,14 mS/cm), Kanaht Henrykowskiego (do 1,99 mS/cm), Ka
nału Czerniakowskiego (do l ,5 1 mS/cm) i Kanału Sieleckiego (do l ,4 7 
mS/cm). 

Zanieczyszczenie wód Kanału Hemykowskiego jest prawdopodob
nie spowodowane ściekami przemysłowymi. Zawierają one znaczne 
stężenia arsenu (14 1-1g/dm3) , baru (303 1-1g/dm3), bromu (0, 16 mg/dm3), 

wapnia (177,3 mg/dm3), kadmu (0,09 !J.g/dm3) , chloru (316 mg/dm3), 

kobaltu (10,26 1-1g/dm3), miedzi (6,38 1-1g/dm3), fl.uom (0,2 mg/dm3), wo
dorowęglanów (468 mg/dm3) , manganu (5578 1-1g/dm3), molibdenu 
(5,21 1-1g/dm3) , sodu (218,1 mg/dm3), jonu amonowego (29,2 mg/dm3), ni
klu (12, 11 1-1g/dm3), siarczanów (278,0 mg/dm3), antymonu (1,97 1-1g/dm3), 

krzemionki (17,3 mg/dm3), strontu (1025 !J.gldm\ uranu (2,52 1-1g/dm3), 

wanadu (3 !J.g/dm3) i cynku (378 !J.g/dm3). 

Anomalną przewodnością (do 1,83 mS/cm) cechują się wody dolne
go odcinka Rudawki, płynącej przez rezerwat Lasu Bielańskiego. W wo
dach tego strumienia zarejestrowano duże stężenia baru (205 !J.gldm3), 

wapnia (228,7 mg/dm3), chloru (288,0 mg/dm3), litu (18,6 1-1g/dm3), mag
nezu (32,4 mg/dm3), molibdenu (4,74 !J.g/dm\ siarczanów (235,0 mg/dm3), 

krzemionki ( 17,2 mg/dm3), strontu ( 445 1-1g/dm3) , uranu (2,60 !J.gldm3) 

i wodorowęglanów (393 mg/dm3). 

Poza Warszawą wysoką przewodnością wyróżniają się lokalnie wody 
cieków i stawów w zlewni Czarnej i Raszynki. Przewodnością 3,93 mS/cm 
cechuje się woda stawu/rozlewiska w miejscowości Pólko przy drodze 
Warszawa-Wyszków, w której zanotowano maksymalne zawartości 
chloru (1100 mg/dm3) i sodu (714,2 mg/dm3), oraz woda rowu na terenie 
miejscowości Wypędy na SW od Raszyna (2,79 mS/cm). 

Najwyższy stopień zasolenia (6,91 mS/cm) zanotowano w wodzie 
małego zarastającego stawu w obrębie bagna w miejscowości Dobczyn. 
Woda ta cechuje się wysoką zawartością fosforu (2,06 mg/dm3) i jest 
prawdopodobnie zanieczyszczona ściekami bytowo-gospodarczymi. 

Ag SREBRO 

Gleby: tabl. 12-13, tab. 4-5 

W zdecydowanej większości gleb zawartość srebra nie przekracza 
granicy wykrywalności (l mg/kg). Tylko w 26 próbkach z warstwy po
wierzchniowej i w 8 próbkach z głębokości 0,8-1,0 m zawartość srebra 
j est większa. Maksymalną zawartość tego pierwiastka (23 mg/kg) zare
jestrowano w glebach warstwy powierzchniowej na terenie przemysło
wo-magazynowym na Służewcu (w rejonie ulic Wyczółki i Łączyny). 
W glebach z głębokości 0,8-1 ,O m najwyższą zawartość srebra (20 mg/ 
kg) stwierdzono na Targówku przy ul. Bukowieckiej, a w glebach z obu 
zakresów głębokości z ogródków działkowych przy ul. Janowieckiej -
odpowiednio 9 mg/kg i 2 mg/kg. Gleby wierzchniej warstwy są tu zanie
czyszczone również przez rtęć (2,07 mg/kg). 

Osady: tabl. 12, tab. 6 

W 90% osadów zawartość srebra jest mniejsza niż l mg/kg. Wyraź
nie podwyższone są zawartości w osadach Kanału Bródnowskiego Gór
nego, który był odbiornikiem ścieków z zakładów przemysłowych loko
wanych na Targówku od połowy XIX w. Do zanieczyszczenia osadów 
tym metalem (maks. 17 mg/kg) mogła przyczynić się także działalność 
zakładów telewizyjnych ELEMIS w latach 1955- 2007. Poza srebrem 
osady Kanahl Bródnowskiego cechują się wysokimi zawartościami in
nych pierwiastków: arsenu (do 88 mg/kg), baru (do 504 mg/kg), kadmu 
(do 58,9 mg/kg), kobaltu (do 20 mg/kg), chromu (do 648 mg/kg), miedzi 
(do 230 mg/kg), żelaza (do 9,27 %), rtęci (do 2,01 mg/kg), magnezu (do 
0,55%), manganu (do 5043 mg/kg), niklu (do 69 mg/kg), fosfom (do 
0,627%), ołowiu (do 166 mg/kg), siarki (do 2,583%), strontu (do 199 
mg/kg), tytanu (do 276 mg/kg), wanadu (do 40 mg/kg) i cynku (do 2361 
mg/kg). 

Podwyższone zawartości srebra w stosunku do tła geochemicznego 
obserwuje się też w osadach rzeki Dhlgiej (poniżej Ossowa), Potoku 

11 

Służewieckiego (zbierającego przez wiele lat ścieki z terenu Służewca 
Przemysłowego, gdzie dominował przemysł elektroniczny i elektrotech
niczny), Jeziorkiponiżej Konstancina, Wilanówki oraz lokalnie innych 
zbiorników. 

Maksymalną zawartość srebra (208 mg/kg) zanotowano w osadzie 
Wisły z rejonu Mostu Świętokrzyskiego. 

AL GLIN 

Gleby: tabl. 14-15, tab. 4-5 

Rozkład zawartości glinu w powierzchniowej i głębszej warstwie 
gleb jest bardzo podobny, a wartości median zbliżone (odpowiednio 
0,34 i 0,33%). Podobną przeciętną zawartością tego pierwiastka (media
na 0,31 %) cechują się gleby aglomeracji Poznania (Lis, Pasieczna, 
2005). Maksymalne zawartości glinu (2,13% w warstwie powierzchnio
wej i 2,19% w warstwie głębszej) stwierdzono w glebach z terenu Wila
nowa i Powsina. 

Rozkład przestrzenny glinu uwarunkowany jest przede wszystkim 
składem chemicznym skał macierzystych, z których rozwinęły się gle
by. Generalnie większymi zawartościami glinu odznaczają się gleby le
wobrzeżnej Warszawy, leżącej na wysoczyźnie, której powierzchnię 
budują w znacznym stopniu gliny lodowcowe. Bogate w glin są także 
mady wypełniające południowy odcinek doliny Wisły. Zawartości glinu 
>0,46% w warstwie powierzchniowej gleb dość dobrze pokrywają się tu 
z obszarami tarasów zalewowych. Wzbogacenie w glin gleb obszam po
łożonego na zachodnich obrzeżach Warszawy (Bemowo, Ursus) i w re
jonie Ożarowa ma charakter naturalny. Gleby te rozwinęły się na osa
dach pokrywy zwietrzelinowej, miejscami przypominającej less (Mo
rawski , 2011). 

Osady: tabl. 14, tab. 6 

Zawartość glinu w osadach zmienia się od 0,05 do 3,47%. Jego prze
ciętna zawartość (mediana 0,33%) jest podobnajak w osadach Poznania 
i okolic (mediana 0,31 %; Lis, Pasieczna, 2005). 

Wysokimi zawartościami glinu (>0,79%) wyróżniają się osady cie
ków drenujących tarasy zalewowe po obu stronach doliny Wisły w jej 
pohldniowym odcinku, co jest związane z litologią występującego tu 
podłoża - mad bogatych w materiał ilasty. Maksymalną zawartość glinu 

Tabela 4 d 
Table c · 

Pb s Sr T i V Z n p H 

mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

6 0,007 2 11 4 9 4,8 
325 0,113 73 136 40 415 8,5 

32 0,030 19 56 16 79 7,1 
21 0,024 16 51 15 63 7,1 
19 0,024 17 52 14 67 7,4 

6 0,008 l 9 l 3 3,7 
62 0,565 122 123 119 395 8,0 
24 0,094 20 38 15 44 5,8 
20 0,066 13 31 8 24 5,6 
21 0,067 16 28 8 22 6,0 

2 0,003 l 21 2 6 5,0 
2784 0,345 287 569 76 3961 10,3 

52 0,025 25 88 l! !57 7,8 

33 0,021 19 78 10 107 7,7 

33 0,021 18 79 
10 105 7,8 

15 0,023 89 3420 33 48 7,7 

13 0,012 8 26 7 35 6,1 

11 0,013 7 84 8 27 6,7 

13 34 6,1 

stwierdzono w osadzie pobranym z kanału zasilającego Kanał Habdzió.
ski na terenie Konstancina-Jeziorny. Jego anomalne zawartości (>0,93%) 
występują też lokalnie w osadach Wisły (w sąsiedztwie Parku Młociń
skiego), w osadach cieków w zlewni Czarnej, Kanału Wawerskiego, 
Mieni i Strugi Pogorzelskiej. 

Wody: tabl. 15, tab. 7 

W większości wód powierzchniowych zawartość glinu jest niewiel
ka. Tylko w 28 próbkach przekracza wartość graniczną wskaźnika dla I 
i II klasy jakości wód (400 1-1g/dm3). Najbogatsze w glin są wody we 
wschodniej części obszaru arkusza - w zlewni Czarnej, kanału Magenta 
w Rembertowie, Strugi Pogorzelskiej , zlewni Świdra, Kanału Wawer
skiego i kanału Nowe Ujście. 

Po zachodniej stronie doliny Wisły podwyższonymi stężeniami glinu 
cechują się wody Kanału Młocińskiego oraz lokalnie dopływy Utraty, 
Raszynki i Łasicy. 

Maksymalną zawartość glinu (4209,6 1-1g/dm3) stwierdzono na tere
nie leśnym w okolicach Radzymina, w zlewni Czarnej w wodzie rowu 
obfitej też w kobalt ( 4,39 !J.g/dm3), żelazo (22,8 mg/dm3) i ołów (3,51 
1-1g/dm3). 

Wody o wyraźnie anomalnych stężeniach glinu(> 316,2 1-1g/dm3) cha
rakteryzuje zazwyczaj odczyn kwaśny lub słabo kwaśny. 

As ARSEN 

Gleby: tabl. 16-17, tab. 4-5 

Zawartość arsenu w glebach warstwy powierzchniowej jest nie
znacznie zróżnicowana. W 75% zbadanych próbek nie przekracza grani
cy wykrywalności (3 mg/kg). 

Wzbogacenia w arsen (>8 mg/kg) na terenie Targówka i Białołęki są 
pochodzenia naturalnego - występują w glebach łąkowych o charakterze 
rud darniowych. Wcześniejsze badania geochemiczne gleb tego terenu 
wykazały zawartości przekraczające250mg/kg arsenu (Lis, 1992). Na
turalny charakter mają też anomalie w torfiastej dolinie Długiej. Zawar
tości przekraczające wartość tła geochemicznego obserwuje się lokalnie 
w madach na tarasach zalewowych Wisły, gdzie pierwiastek ten został 
prawdopodobnie doprowadzony w okresach wysokiego stanu wód. 



Gleby Parametry Ag Al As Ba C a Cd 
Soi! s Parameters mg/kg % mg/kg mg/kg % mg/kg 

Gleby ogółem a < l 0,05 <3 5 <0,01 <0,5 
Soi1s as a who1e b 20 2,19 69 923 14,86 19,6 
n= 2073 c <l 0,38 <3 35 0,31 <0,5 

d <l 0,30 <3 24 0,08 <0,5 
e <l 0,29 <3 21 0,08 <0,5 

Tereny bez zabudowy a <l 0,05 <3 5 <0,01 <0,5 
Non-built-up areas b 5 2,19 39 923 14,86 6,2 
n = 1104 c <l 0,36 <3 32 0,26 <0,5 

d <l 0,28 <3 20 0,05 <0,5 
e <l 0,25 <3 17 0,04 <0,5 

Tereny z zabudową a <l 0,08 <3 8 <0,01 <0,5 
wiejską b <1 1,05 14 260 4,10 <0,5 
Yillage areas c <l 0,38 <3 29 0,25 <0,5 
n = 86 d <1 0,32 <3 23 0,08 <0,5 

e <l 0,31 <3 24 0,07 <0,5 

Tereny z zabudową a <l 0,05 <3 6 <0,01 <0,5 
miejską niską b 20 1,60 30 301 8,66 19,6 
Low-b1ock urban areas c <l 0,37 <3 32 0,27 <0,5 
n = 558 d < l 0,30 <3 24 0,10 <0,5 

e <l 0,30 <3 23 0,09 <0,5 

Tereny z zabudową a <l 0,10 <3 10 0,03 <0,5 
miej ską wysoką b 3 1,79 38 892 3,75 1,4 
Tower-block urban areas c <l 0,43 <3 50 0,59 <0,5 
n=202 d <l 0,40 <3 38 0,31 <0,5 

e <l 0,40 <3 36 0,34 <0,5 

Tereny przemysłowe a <1 0,08 <3 9 <0,01 <0,5 
Industrial areas b <l 1,49 69 709 6,78 5,7 
n = 123 c <l 0,44 3 53 0,56 <0,5 

d <l 0,37 <3 34 0,20 <0,5 
e <l 0,36 <3 34 0,19 <0,5 

Pola uprawne a <l 0,09 <3 9 <0,01 <0,5 
Cultivated fields b <l 1,94 13 396 14,86 1,2 
n = 148 c <l 0,59 <3 46 0,49 <0,5 

d <l 0,50 <3 34 0,15 <0,5 
e <l 0,54 <3 30 0,13 <0,5 

Lasy a <l 0,05 <3 5 <0,01 <0,5 
Forests b < l 1,67 18 155 2,54 4,3 
n = 549 c <l 0,24 <3 16 0,07 <0,5 

d <l 0,20 <3 13 0,01 <0,5 
e <l 0,19 <3 11 0,01 <0,5 

Łąki a <l 0,08 <3 6 <0,01 <0,5 
Meadows b 5 1,43 9 104 6,51 <0,5 . 
n= 89 c <l 0,32 <3 26 0,25 <0,5 

d <l 0,24 <3 21 0,07 <0,5 
e <l 0,23 <3 18 0,06 <0,5 

Nieużytki a < l 0,05 <3 6 <0,01 <0,5 
Barren lands b 20 2,19 69 923 6,78 19,6 
n = 680 c <l 0,42 <3 42 0,32 <0,5 

d <l 0,33 <3 27 0,11 <0,5 
e < l 0,31 <3 24 0,10 <0,5 

Parki a <l 0,10 <3 7 <0,01 <0,5 
Parks b l 1,17 7 181 2,78 0,8 
n = 45 c < l 0,55 <3 50 0,42 <0,5 

d < l 0,49 <3 39 0,20 <0,5 
e <l 0,50 <3 42 0,17 <0,5 

Ogrody a <l 0,08 <3 12 0,02 <0,5 
Allotments b 2 1,84 8 159 6,88 0,9 
n = 34 c < l 0,52 <3 47 0,53 <0,5 

d <l 0,42 <3 36 0,17 <0,5 
e <l 0,49 <3 34 0,12 <0,5 

Trawniki a <l 0,05 <3 6 <0,01 <0,5 
Law n s b 6 1,45 39 892 8,66 6,2 
n = 528 c <l 0,39 <3 43 0,49 <0,5 

d <l 0,35 <3 32 0,20 <0,5 
e <l 0,36 <3 32 0,20 <0,5 

Gleby piaszczyste a <l 0,05 <3 5 <0,01 <0,5 
Sandy soils b 20 1,52 38 892 6,88 19,6 
n= 1392 c <l 0,26 <3 22 0,12 <0,5 

d <l 0,23 <3 17 0,04 <0,5 
e <l 0,22 <3 15 0,04 <0,5 

Gleby piaszczysto-gliniaste a <l 0,07 <3 6 0,01 <0,5 
Sandy-clay soi1s b <l 1,53 39 386 8,66 4,5 
n = 272 c <l 0,59 <3 46 0,39 <0,5 

d <1 0,54 <3 38 0,20 <0,5 
e < l 0,54 <3 35 0,19 <0,5 

Parametry statystyczne pierwiastków chemicznych i odczynu gleb (0,8- 1,0 m) 

Statistical parameters of chemical elements and acidity of subsoils (0.8-1 .0 m) 

Co Cr C u Fe H g Mg M n 
mg/kg mg/kg mg/kg % mg/kg % mg/kg 

<l <l <l <0,01 <0,05 <0,01 <2 
20 112 442 20,76 4,98 1,57 5452 

2 7 7 0,55 0,05 0,09 142 
l 4 3 0,32 <0,05 0,05 57 
l 4 3 0,33 <0,05 0,05 65 

<l < l <l <0,01 <0,05 <0,01 <2 
15 59 198 20,76 0,98 1,23 5452 
2 6 5 0,52 <0,05 0,08 134 
l 4 2 0,27 <0,05 0,04 44 

<l 3 2 0,23 <0,05 0,03 39 

<l <l <l 0,05 <0,05 <0,01 5 
8 19 25 4,45 0,23 0,52 3016 
2 6 4 0,53 <0,05 0,08 147 
l 4 3 0,34 <0,05 0,05 56 
l 4 3 0,36 <0,05 0,05 66 

<l < l <l 0,01 <0,05 <0,01 2 
20 33 130 3,48 4,01 0,59 1212 

2 6 7 0,50 <0,05 0,08 130 
l 4 4 0,32 <0,05 0,05 61 
l 4 4 0,33 <0,05 0,05 71 

<l 2 <l 0,09 <0,05 0,02 lO 
14 42 442 8,35 1,33 0,49 803 
2 8 17 0,70 0,11 0,10 178 
2 7 9 0,58 0,06 0,08 143 
2 7 8 0,59 <0,05 0,09 155 

< l l <l 0,06 <0,05 <0,01 7 
18 112 279 8,27 4,98 1,57 2377 
3 9 16 0,78 0,09 0,13 210 
2 6 6 0,52 <0,05 0,08 112 
2 7 6 0,55 <0,05 0,09 138 

< l l <l 0,06 <0.05 0,01 5 
11 38 127 4,53 0,52 0,62 2175 
3 10 8 0,89 <0,05 0,15 251 
3 8 5 0,67 <0,05 0,11 140 
3 10 6 0,78 <0,05 0,12 138 

<l <l < l <0,01 <0,05 <0,01 <2 
13 58 36 2,67 0,43 0,42 1041 
<l 3 2 0,23 <0,05 0,03 45 
< l 2 l 0,15 <0,05 0,02 18 
<l 2 l 0,13 <0,05 0,02 14 

<l < l < l 0,03 <0,05 <0,01 3 
10 27 57 1,98 0,27 1,23 1108 
2 5 5 0,43 <0,05 0,08 109 

<l 4 2 0,26 <0,05 0,04 39 
<l 4 2 0,26 <0,05 0,03 31 

<l <l < l 0,01 <0,05 <0,01 2 
20 59 279 8,27 4,98 1,57 5452 

2 7 8 0,65 0,05 0,11 181 
l 5 4 0,39 <0,05 0,06 73 
l 5 4 0,42 <0,05 0,06 90 

< l < l <l 0,05 <0,05 <0,01 5 
9 24 89 2,96 0,98 0,41 1220 
3 10 14 0,86 0,11 0,13 250 
2 8 8 0,64 0,05 0,09 148 
3 8 8 0,67 <0,05 0,09 170 

<l l l 0,06 <0,05 0,01 11 
10 35 34 2,91 0,30 0,45 582 
3 9 9 0,76 <0,05 0,12 186 
2 7 6 0,55 <0,05 0,08 109 
2 8 6 0,61 <0,05 0,10 142 

<l < l < l 0,04 <0,05 <0,01 4 
14 112 442 20,76 4,01 0,59 1524 
2 7 12 0,62 0,08 0,09 156 
2 6 6 0,44 <0,05 0,06 101 
2 6 6 0,50 <0,05 0,07 129 

<l < l <l 0,01 <0,05 <0,01 <2 
20 112 442 3,48 0,54 0,76 2377 

l 4 4 0,30 <0,05 0,05 76 
<l 3 2 0,20 <0,05 0,03 33 
<l 3 2 0,18 <0,05 0,03 31 

<1 l <l 0,05 <0,05 <0,01 4 
15 59 127 20,76 0,52 0,59 1524 
3 11 9 0,97 <0,05 0,15 241 
3 9 7 0,77 <0,05 0,12 159 
3 10 7 0,81 <0,05 0,14 170 
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Ni p Pb s Sr 
mg/kg % mg/kg % mg/kg 

< l <0,002 <2 <0,003 <l 
74 0,880 2574 0,616 291 

6 0,021 12 0,009 10 
3 0,014 4 0,004 5 
3 0,014 4 0,004 4 

< l <0,002 <2 <0,003 <l 
53 0,880 412 0,566 235 

5 0,017 7 0,008 8 
3 0,011 3 0,004 4 
2 0,010 2 0,004 3 

<l 0,002 <2 <0,003 l 
21 0,096 30 0,056 75 

5 0,017 4 0,006 7 
3 0,013 3 0,004 4 
3 0,012 3 0,004 4 

<l <0,002 <2 <0,003 <l 
44 0,289 2574 0,616 136 

5 0,023 15 0,009 9 
3 0,016 5 0,005 5 
3 0,017 5 0,005 5 

<l 0,006 <2 <0,003 2 
51 0,189 494 0,344 122 
7 0,035 27 0,012 15 
6 0,029 13 0,007 11 
6 0,030 12 0,007 11 

<l 0,003 <2 <0,003 l 
74 0,323 791 0,247 291 

8 0,029 24 0,013 19 
5 0,020 8 0,006 9 
5 0,023 7 0,005 9 

<1 <0,002 <2 <0,003 l 
40 0,164 57 0,566 203 
lO 0,024 6 0,010 11 
7 0,019 5 0,004 7 
8 0,020 5 0,003 8 

<l <0,002 <2 <0,003 < l 
41 0,226 120 0,052 72 

2 0,010 3 0,004 3 
l 0,007 <2 <0,003 2 
l 0,007 <2 0,003 2 

<l <0,002 <2 <0,003 l 
27 0,061 65 0,159 83 

5 0,013 4 0,008 7 
2 0,009 2 0,004 4 
2 0,008 <2 0,004 3 

<l <0,002 <2 <0,003 < l 
67 0,323 2574 0,616 291 

7 0,022 15 0,010 12 
4 0,015 4 0,005 6 
4 0,015 4 0,004 5 

<l 0,006 <2 <0,003 l 
34 0,079 342 0,033 48 

9 0,032 29 0,010 12 
6 0,027 11 0,007 8 
6 0,032 9 0,008 7 

<l 0,004 <2 <0,003 2 
36 0,065 38 0,160 74 

8 0,024 11 0,015 13 
5 0,018 6 0,007 8 
6 0,022 7 0,006 8 

<l 0,003 <2 <0,003 l 
74 0,880 494 0,429 183 

6 0,030 19 0,012 14 
4 0,022 9 0,006 9 
5 0,023 8 0,006 9 

<l <0,002 <2 <0,003 < l 
74 0,289 451 0,160 182 

3 0,014 5 0,005 5 
2 0,010 2 0,003 3 
2 0,009 2 0,003 3 

< l 0,003 <2 <0,003 l 
39 0,880 253 0,429 136 
10 0,030 lO 0,011 12 
8 0,023 7 0,005 9 
8 0,023 6 0,005 9 

T i V 
mg/kg mg/kg 

<5 < l 
751 84 
60 7 
50 5 
46 5 

<5 < l 
751 84 
54 7 
45 4 
42 4 

17 <l 
181 22 
60 8 
53 5 
50 6 

12 <1 
490 81 

60 7 
51 5 
47 5 

15 2 
214 35 
78 9 
69 8 
74 8 

18 l 
460 48 

83 lO 
65 7 
60 8 

13 2 
325 40 

76 12 
64 10 
63 12 

8 <l 
176 34 
42 4 
38 3 
37 2 

14 <l 
192 29 
48 6 
41 4 
41 4 

<5 <l 
751 84 
63 9 
50 6 
47 6 

17 l 
217 25 
80 11 
68 9 
76 11 

18 l 
185 37 
65 10 
53 8 
48 8 

15 < l 
351 37 
70 8 
60 6 
60 7 

<5 <l 
472 84 

49 5 
42 3 
40 3 

12 l 
217 37 
80 12 
68 11 
66 11 

Z n 
mg/kg 

2 
4290 

39 
14 
12 

2 
4290 

26 
10 
8 

3 
91 
14 
lO 
10 

2 
3768 

42 
17 
15 

3 
2938 

99 
39 
33 

4 
1488 

56 
24 
23 

2 
177 
21 
16 
16 

2 
359 

10 
6 
5 

2 
260 

15 
8 
8 

2 
3768 

38 
16 
15 

4 
455 

67 
31 
21 

4 
204 

44 
24 
18 

2 
4290 

75 
29 
26 

2 
1099 

18 
9 
7 

2 
811 
33 
22 
20 

Tabela 5 
Table 

p H 

4,9 
10,1 
7,6 
7,6 
7,7 

4,9 
9,3 
7,4 
7,4 
7,5 

6,1 
8,7 
7,6 
7,6 
7,7 

5,4 
9,1 
7,6 
7,6 
7,7 

5,3 
8,9 
8,0 
8,0 
8,1 

5,8 
10,1 
7,9 
7,9 
7,9 

5,6 
8,6 
7,6 
7,6 
7,7 

4,9 
8,9 
7,1 
7,1 
7,1 

5,2 
8,9 
7,5 
7,5 
7,6 

5,3 
10,1 

7,7 
7,7 
7,8 

5,8 
8,5 
7,6 
7,5 
7,7 

6,1 
8,6 
7,5 
7,5 
7,7 

5,9 
9,1 
7,9 
7,9 
8,0 

4 ,9 
9,3 
7,5 
7,5 
7,5 

5,0 
8,9 
7,7 
7,6 
7,7 



Gleby Parametry Ag Al As Ba C a Cd Co Cr C u 
Soi] s Parameters mg/kg % mg/kg mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

Gleby gliniaste a <l 0,10 <3 13 0,02 <0,5 <l l <l 
Clay soils b 5 2,19 20 290 6,58 <0,5 15 43 114 
n= 163 c <l 0,89 4 70 0,72 <0,5 6 17 14 

d <l 0,81 3 57 0,36 <0,5 5 15 11 
e <l 0,83 4 56 0,30 <0,5 5 15 11 

Gleby torfiaste a <l 0,07 <3 5 <0,01 <0,5 <l <l <l 
Peaty soils b <1 1,18 69 396 14,86 <0,5 4 23 26 
n= 12 c <l 0,32 10 95 1,72 <0,5 2 6 9 

d <l 0,22 4 47 0,35 <0,5 l 4 5 
e <l 0,21 <3 52 0,32 <0,5 l 6 6 

Gleby antropogeniczne a <l 0,08 <3 9 <0,01 <0,5 <l <l <l 
Man-made soils b 6 1,45 30 923 6,78 5,7 18 42 279 
n =234 c <l 0,44 <3 71 0,99 <0,5 3 9 24 

d < l 0,40 <3 52 0,62 <0,5 2 8 14 
e <l 0,40 <3 50 0,66 <0,5 2 8 14 

a minimum; b maksimum; c średnia arytmetyczna; d średnia geometryczna; e mediana; n liczba próbek 

minimum maximum arithmetic mean geometrie mean median number of sampies 

Podwyższonymi zawartościami arsenu (> 7 mg/kg) w glebach z głę
bokości 0,8- 1,0 m charakteryzują się gleby tarasów zalewowych Wisły 
oraz lokalnie gleby Targówka (do 69 mg/kg) i Tarebornina (39 mg/kg). 

Zawartość arsenu (do 22 mg/kg) na terenie huty Arcelot·Mittal jest 
niewątp liwie antropogeniczna. 

Osady: tabl. 16, tab. 6 

W zdecydowanej większości zbadanych osadów zawartość arsenu 
nie przekracza 5 mg/kg. Większymi zawartościami wyróżniają się osady 
Rowu z Lewandowa (do 127 mg/kg), Kanału Bródnowskiego Górnego 
(do 88 mg/kg) oraz mniejszych kanałów na Białołęce . Zwiększenia za
wartości związane są po części z drenażem podłoża wzbogaconego 
w arsen, a w przypadku Kanału Bródnowskiego także ze zrzutem ście
ków przemysłowych. Zanieczyszczenie arsenem osadów Kanału Henry
kawskiego na Tareborninie (do l 06 mg/kg) jest również wynikiem zrzu
tu ścieków (przypuszczalnie farmaceutycznych). Osady tego kanału ce
chują się wysokimi zawartościami także im1ych pierwiastków: baru (do 
580 mg/kg), wapnia (do 5,28%), kobaltu (do 14 mg/kg), chromu (do 480 
mg/kg), miedzi (do 225 mg/kg), żelaza (do 9,51% ), rtęci (do l , 11 mg/kg), 
magnezu (do 0,71%), manganu (do 6510 mg/kg) , niklu (do 35 mg/kg), 
fosforu (do 0,60 l%), ołowiu (do 263 mg/kg), siarki (do l ,456% ), tytanu 
(do 310 mg/kg), wanadu (do 39 mg/kg), cynku (do 3237 mg/kg) i stron
tu (do 120 mg/kg). 

Wody: tabl. 17, tab. 7 

Tylko w 3% próbek wód zawartość arsenu przekracza 5 )lg/dm3, 

a w kilku próbkachjest wyższa niż l O )lg/dm3. Wszystkie zbadane wody 
spełniają zatem normy I i II klasy jakości wód pod względem zawartości 
tego pierwiastka (<50 )lg/dm3). 

Maksymalną zawartość arsenu ( 41 )lg/dm3) zanotowano w zlewni 
Raszynki, w wodach rowu drenującego obszar nieużytków w miejsco
wości Sokołów. W tej samej próbce stwierdzono też maksymalną zawar
tość żelaza ( 40,06 mg/dm3), co może wskazywać na naturalne pocho
dzenie obydwu pierwiastków. 

Podobnie jak w przypadku osadów, podwyższone stężenia arsenu za
rejestrowano w wodach Kanału Henrykowskiego (do 14 )lg/dm3), w wo
dach Rowu z Lawendowa i innych kanałów na Białołęce oraz Kanału 
Zagoździańskiego płynącego przez Wawer. Na terenach użytków rol
nych w północno-wschodniej i południowo-zachodniej części arkusza 
źródłem arsenu w wodach może być spływ z pól, na których stosowano 
herbicydy arsenowe. 

B BOR 

Wody: tabl. 18, tab. 7 

Zawartość boru w wodach powierzchniowych mieści się w zakresie od 
<l O do 3570 )lg/dm3. Tylko w dwóch próbkach wód stwierdzono prze
kroczenie granicznej wartości dla I/II klasy jakości wód (2000 )lg/dm3). 

Przeciętna zawartość boru (mediana 70 )lg/dm3) jest podobna jak w wo
dach powierzchniowych aglomeracji Poznania (mediana 60 )lg/1; Lis, 

Pasieczna, 2005), ale większa niż w wodach Polski (mediana 40 )lg/dm3
; 

Lis, Pasieczna, 1995). 
Podwyższone stężenia boru obserwowane w wodach niewielkich 

cieków w zachodniej i północno-wschodniej części arkusza są zapewne 
wynikiem obecnościjego związków w glinach lodowcowych i utworach 
eluwialnych bogatych w składniki ilaste w podłożu tych obszarów. Naj
większe stężenia boru (880- 3570 )lg/dm3) w wodach rowu przy ul. Pia
seczyńskiej na Dolnym Mokotowie, stawu w parku Morskie Oko (1227 
)lg/dm3) i stawu w pobliżu ul. Dolnej (882 )lg/dm3) przypuszczalnie są 
spowodowane spływem powierzchniowym materiału bogatego we frak
cje ilastą. 

Ba BAR 

Gleby: tabl. 19-20, tab. 4-5 

Rozkład zawartości baru w próbkach gleb z obu zakresów głęboko
ści jest podobny, a większe obszary gleb bogatych w ten pierwiastek 
występują w warstwie powierzchniowej, co wskazuje na jego znaczne 
rozpraszanie ze źródeł antropogenicznych. Zawartości baru >60 mg/kg 
zanotowano przede wszystkim na terenach silnie zurbanizowanych 
i uprzemysłowionych w Warszawie, ale też w Wolominie i Piastowie. 

Maksymalną zawmiość baru w warstwie powierzchniowej (1577 
mg/kg) stwierdzono na terenie zakładów Polfa Tarchomin, co można 
wyjaśniać stosowaniemjego związków w przemyśle farmaceutycznym. 
Anomalne zawartości baru w wierzchnich warstwach gleb w sąsiedz
twie zakładów energetycznych Siekierki (903 mg/kg) i Kawęczyn (352 
mg/kg) oraz w otoczeniu składowisk odpadów paleniskowych na Zawa
dach i na Żeraniu wiążą się prawdopodobnie z opadaniem pyłów ze spa
lania węgla. Badania Różkowskiej i Ptak (1995 a, b) wykazały, że prze
ciętna koncentracja baru w węglach górnośląskich wynosi 176 mg/kg, 
a w ich popiołach może osiągać wartość 1274 mg/kg. Gleby warstwy 
powierzchniowej obfitują też w bar w pobliżu elektrowni Jaworzno (Fa
sieczna, 2014). 

Wysokie zawartości baru (250- 71 O mg/kg) w wierzchnich war
stwach gleb na Służewcu Przemysłowym wiążą się prawdopodobnie 
z 50- l etnią działalnością już nieczynnych Zakładów Ceramiki Radio
wej, które emitowały do atmosfery związki ołowiu i baru, powstające 
podczas wypału elementów ceramicznych (Rutkowska-Gurak, 2000). 

Obfitość baru w glebach tarasów zalewowych Wisły można wiązać 
z jego doprowadzeniem w okresach powodziowych wraz z materiałem 
transportowanym wodami rzeki z południa. 

W glebach warstwy głębszej anomalie zawartości baru są bardziej 
wyraziste i mniej rozległe, ale kontynuują się tendencje charakterystycz
ne dla warstwy powierzchniowej . 

Osady: tabl. 19, tab. 6 

W 75% próbek osadów zawartość baru nie przekracza 95 mg/kg. 
Jego maksymalną zawartość (807 mg/kg) stwierdzono w osadzie boga
tym w materię organiczną z rowu na terenie leśnym na wschód od Wią
zownej. 

W osadach Rowu z Lawendowa zawartość do 63 7 mg/kg baru może 
być spowodowana zrzutem ścieków z terenów budowanych osiedli. 

Fe H g Mg M n Ni p Pb 
% mg/kg % mg/kg mg/kg % mg/kg 

0,09 <0,05 0,01 14 <l 0,004 <2 
4,60 0,38 1,57 5452 53 0,096 38 
1,47 <0,05 0,26 433 17 0,032 10 
1,26 <0,05 0,22 256 14 0,028 9 
1,25 <0,05 0,22 253 14 0,029 9 

<0,01 <0,05 <0,01 <2 <l 0,002 <2 
4,87 0,15 0,24 907 23 0,241 20 
1,37 0,06 0,08 247 6 0,078 7 
0,51 <0,05 0,05 74 3 0,031 4 
0,70 <0,05 0,05 97 4 0,026 4 

0,07 <0,05 <0,01 lO <l 0,004 <2 
8,35 4,98 1,06 2013 67 0,323 2574 

13 

0,83 0,18 0,13 211 9 0,042 
0,67 0,08 0,10 167 7 0,034 
0,69 0,08 0,11 188 7 0,035 

Osady te są wzbogacone także w arsen (do 127 mg/kg), kobalt (do 12 
mg/kg), żelazo (do 17,44%) i mangan (do 7029 mg/kg). 

Zanieczyszczenie barem osadów Kanału Bródnowskiego Górnego 
(do 504 mg/kg) jest najprawdopodobniej związane ze spalaniem węgla 
w ciepłowni Kawęczyn, natomiast osady Kanału Henrykowskiego są 
wzbogacone w ten pierwiastek (250- 580 mg/kg) pochodzący ze zrzutu 
ścieków z zakładów Polfa Tarchomin. 

Wyraźnie anomalne zawartości baru (>244 mg/kg) występują w rejo
nach, gdzie gleby są wzbogacone w ten pierwiastek, np. w osadach cie
ków drenujących taras zalewowy Wisły. Osady Jeziorki (do 302mg/kg 
baru) i Wilanówki (do 450 mg/kg baru) mogły być dodatkowo zanie
czyszczone przez ścieki. Do lat 50. XX w. Wilanówka stanowiła dolny 
odcinek Jeziorki, przyjmującej ścieki bytowo-gospodarcze z Konstanci
na i Jeziorny, a także ścieki przemysłowe z zakładów papierniczych, 
które funkcjonowały w sąsiedztwie rzeki przez blisko 250 lat. Badania 
chemiczne osadów pochodzących ze stawów biologicznych na terenie 
oczyszczalni ścieków przy dawnej papierni (która przyjmowała także 
ścieki komunalne) wykazały zawartości baru dochodzące do 609 mg/kg 
(Kostrz-Sikora i in., 20 15). 

Wody: tabl. 20, tab. 7 

Wody powierzchniowe zawierają zróżnicowane zawmiości baru (7-
453 )lg/dm3) , a jego przeciętne stężenie (mediana 50 )lg/dm3) jest po
dobne jak w wodach powierzchniowych Polski (mediana 54 )lg/dm3 ; 

Lis, Pasieczna, 1995) czy Poznania i okolic (mediana 47 11g/dm3; Lis, 
Pasieczna, 2005). Pod względem zawartości baru zbadane wody miesz
czą się w I i II klasie jakości wód (<500 )lg/dm3). Podwyższonymi stę
żeniami tego pierwiastka wyróżniają się wody Kanału Henrykowskiego 
(do 303 )lg/dm3), Łachy Potockiej na Marymoncie (do 217 )lg/dm3), 

Rowu z Lewandowa (do 204 )lg/dn13), a także wody zbiorników z obsza
ru Mokotowa (Jeziorka Czerniakowskiego, fos fortów Czerniakowskie
go i Piłsudskiego, Bernardyńskiej Wody i Kanału Sieleckiego). Wody 
tych zbiorników cechują się także wysoką przewodnością elektrolitycz
ną właściwą. 

Anomalne zawartości baru zanotowano w pojedynczych próbkach 
wód dopływów rzek Czarnej i Mieni, a jego maksymalne stężenie ( 453 
)lg/dm3) w wodach rowu na terenie leśnym w zlewni Świdra. 

Br BROM 

Wody: tabl. 21, tab. 7 

W większości zbadanych wód stężenie bromu nie przekracza O, l 
mg/dm 3. Zawartościami >0,3 mg/dm3 €ldznaczają się w wielu miejscach 
wody Wisły, prawdopodobnie zanieczyszczone dalekosiężnym trans
portem słonych wód z terenu całej zlewni. 

Stężenia bromu >0,2 mg/dm3zostały zanotowane w wodach Kanału 
Henrykowskiego (o wysokiej przewodności i zanieczyszczonych licz
nymi metalami) oraz w wodach drobnych cieków i zbiorników bezod
pływowych w zachodniej części badanego obszaru (Bemowo, Lachto
rzew, Laski, Klaudyn, Mościska, Lipków). Podwyższona zawartość 
bromu może być związana ze spływem powierzchniowym z ulic, na 
których stosuje się sól do ich odśnieżania . 

55 
23 
21 

s Sr T i 
% mg/kg mg/kg 

<0,003 2 11 
0,159 108 199 
0,012 18 76 
0,007 14 62 
0,007 13 59 

0,006 l 8 
0,566 203 121 
0,113 31 42 
0,048 13 32 
0,051 13 35 

<0,003 l 15 
0,616 291 751 
0,023 28 92 
0,014 18 77 
0,013 18 80 

V 
mg/kg 

l 
48 
19 
18 
18 

<l 
28 
12 
8 

10 

<l 
81 
11 
9 
9 

Z n 
mg/kg 

3 
183 
38 
32 
29 

3 
95 
25 
15 
19 

4 
4290 

171 
71 
65 

Tabela 
Table 5 cd. 

p H 

5,3 
8,7 
7,5 
7,5 
7,6 

5,6 
8,2 
6,8 
6,8 
6,7 

6,9 
10,1 
8,2 
8,1 
8,2 

Zawartość bromu l ,6 mg/dm3 stwierdzono w wodach rowu opasko
we go składowiska Radiowo, obfitujących także w lit (16,9 )lg/dm3), po
tas (20,1 mg/dm3), wodorowęglany (471 mg/dm3), mangan (1280 )lg/dm3) 

i krzemionkę (27 mg/dm3) . 

Największe jest stężenie bromu (16,1 mg/dm3) w wodach rowu, do 
którego są spuszczane ścieki komunalne w miejscowości Zagościniec 
(na NE od Wołomina). Wody te (o wartości EC 2,3 mS/cm) zawierają 
ponadto maksymalne ilości wodorowęglanów (1198 mg/dm3), fosforu 
całkowitego (13,82 mg/dm:) i krzemionki (27,5 mg/dm3), podwyższoną 
zawartość sodu (175,4 mg/dm3) i chloru (126 mg/dm3) . 

Corg. CAŁKOWITY WĘGIEL ORGANICZNY 

Gleby: tabl. 22, tab. 4 

Powierzchniowa warstwa gleb w granicach arkusza należy do mało 
zasobnych w węgiel organiczny. Na przeważającym obszarze (75%) za
wartość węgla organicznego nie przekracza 2,2%. Wzbogacenie w ten 
składnik niektórych gleb z terenów miejskich (2-4%) w porównaniu 
z glebami z terenów niezabudowanych może być wynikiem stosowania 
ziemi ogrodniczej na miejskich trawnikach i zieleńcach, a także akumu
lacji w glebach miejskich produktów niepełnego spalania węgla w pali
wach silników samochodowych. 

Najuboższe w węgiel organiczny są piaszczyste gleby pól upraw
nych. Największe jego zawatiości zaobserwowano w glebach na tere
nach leśnych lub łąkowych, w miejscach często podmokłych, gdzie spo
tyka się torfy. W glebach lasów na pograniczu Wawta i gminy Wiązow
na zawartość węgla organicznego wynosi 19,2-47,8%, a w Wesołej 
w okolicach Macierewego Bagna 41 ,0-44,3%. 

Bogate w węgiel organiczny są torfiaste gleby łąkowe na Białołęce 
(do 22%), w dolinie Raszynki (17,5%), w dorzeczu Czarnej (do 17,5%), 
a także w dolinie Długiej powyżej Ossowa (do 14,4%). 

VVody: tabl.22,tab. 7 

W wodach powierzchniowych zawartość węgla organicznego jest 
zróżnicowana. 86% badanych wód spełnia normy dla I klasy jakości 
wód (:S 15 mg/d~n3), a 6% próbek należy do II klasy(> 15-:S 20 mg/dm3). 

Zawartości anomalne mają charakter punktowy i występują głównie 
w wodach terenów niezabudowanych na wschodzie i północnym wscho
dzie arkusza. Największą zawartość węgla organicznego (62,0 mg/dm3

) 

zarejestrowano w wodzie leśnego jeziora z rezerwatu Bagno Jacka 
w Wesołej, gdzie występuje też podwyższone stężenie ołowiu (3,02 
11g/dm3) i cynku (368 )lgl dm3) oraz wysoka wartość ChZT (117 mg/ 
dm3). Bogata w węgiel organiczny jest też woda stawu na terenie Wólki 
Mlądzkiej (57,0 mg/dm3) . 

Ca WAPŃ 

Gleby: tabl. 23-24, tab. 4-5 

W glebach terenów miejskich w obydwu zakresach głębokości za
wartości wapnia są większe w porównaniu z otoczeniem miasta. Naj
wyższymi przeciętnymi zawmiościami wapnia charakteryzują się gleby 



Osady Parametry Ag Al As Ba C a 
Sediments Parameters mg/kg % mg/kg mg/kg % 

Osady wodne (ogółem) a <l 0,05 <3 4 0,01 
Sediments as a whole b 208 3,47 163 807 14,57 
n = 1201 c <l 0,40 5 80 1,00 

d <l 0,31 3 50 0,51 
e <l 0,33 <3 51 0,53 

Wisła a <l 0,13 <3 9 0,11 
Vistuta b 208 1,34 68 437 14,57 
n = 137 c 2 0,40 3 54 1,56 

d <l 0,34 <3 41 1,12 
e <l 0,33 <3 40 1,06 

Zlewnia Czarnej a <l 0,06 <3 4 0,03 
Czarna Stream catchment b 17 2,01 41 748 4,87 
n = 150 c <l 0,38 3 ~ . 63 0,54 

d <l 0,27 <3 37 0,27 
e <l 0,28 <3 42 0,26 

Zlewnia Długiej a <l 0,05 <3 6 0,02 
Długa Stream catchment b 14 0,88 14 302 6,20 
n= 72 c <l 0,24 <3 48 0,47 

d <l 0,19 <3 32 0,23 
e <l 0,20 <3 30 0,20 

Zlewnia Jeziorki a <l 0,09 <3 18 0,10 
Jeziorka Stream catchment b 3 1,78 12 632 4,29 
n= 47 c <l 0,41 <3 110 0,66 

d <l 0,35 <3 76 0,48 
e <l 0,34 <3 71 0,44 

Zlewnia kanałów Nowe Ujście i Nowa Ulga a <l 0,09 <3 4 0,01 
Nowe Ujście and Nowa Ulga canals catchment b 3 1,60 36 274 4,97 
n = 105 c <l 0,38 4 71 0,65 

d < l 0,30 <3 46 0,35 
e <l 0,32 <3 52 0,43 

Zlewnia Kanału Żerańskiego a <l 0,08 <3 11 0,04 
Żerań Canal catchment b 17 1,07 127 637 11,75 
n = 64 c 2 0,47 24 175 2,01 

d <l 0,40 13 126 1,28 
e <l 0,44 17 114 1,35 

Zlewnia Łasicy a <l 0,06 <3 5 0,03 
Łas ica Stream catchment b l 1,11 24 320 6,32 
n = 61 c <1 0,37 4 72 1,07 

d <l 0,30 <3 50 0,62 
e <1 0,34 <3 53 0,59 

Zlewnia Świdra a <l 0,06 <3 7 0,03 
Świder Stream catchment b 114 2,57 47 807 2,76 
n = 100 c 2 0,29 <3 54 0,34 

d <l 0,19 <3 32 0,20 
6 e <l 0,15 <3 28 0,20 

Zlewnia Utraty a <l 0,07 <3 5 0,07 
Utrata Stream catchment b 6 1,06 24 650 8,19 
n= 176 c < l 0,35 3 73 0,88 

d <l 0,30 <3 52 0,57 
e <l 0,33 <3 51 0,57 

Zlewnia Wilanówki a <l 0,09 <3 7 0,08 
Wilanówka Stream catchment b 3 3,47 163 618 7,11 
n = 121 c <l 0,59 6 117 1,29 

d <l 0,48 3 78 0,84 
e <l 0,51 <3 70 0,88 

Jeziora i stawy a <l 0,05 <3 4 0,01 
Lakes and pools b 114 2,13 22 390 10,99 
n= 274 c <l 0,38 <3 53 1,06 

d <l 0,30 <3 37 0,47 
e <l 0,31 <3 40 0,45 

Osady strumieniowe Buropyl e 10,4 6 87,5 2,44 
Stream sediments ofEurope 
n= 794 -

Osady rzeczne i strumieniowe Po1ski 2) e <l <5 54 0,86 
Fluvial sediments ofPoland 
n= 12 778 
Osady zbiorników śródlądowych Poznania i okolic 3l <0,5 0,31 <5 46 1,16 
Fluvial and lacustrine sediments from Poznań area and environs e 
n= 616 
Osady zbiorników śródlądowych Warszawy i okolic 4l e 2 
Fluvial and lacustrine sediments from Warsaw area and environs 
n= 1387 

Parametry statystyczne pierwiastków chemicznych w osadach 

Statistical parameters of chemical elements in sediments 

Cd Co Cr C u Fe 
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % 

<0,5 <l <l <l 0,03 
119,7 49 983 2131 27,03 

l, 1 3 17 30 1,15 
<0,5 2 9 12 0,68 
<0,5 2 8 12 0,67 

<0,5 2 3 2 0,31 
4,1 11 58 363 8,09 
0,9 4 14 16 1,00 
0,6 4 11 10 0,85 
0,7 4 11 lO 0,82 

<0,5 <l <l <l 0,04 
81,3 13 257 135 5,79 
0,9 2 10 16 0,65 

<0,5 l 6 7 0,41 
<0,5 l 5 7 0,40 
<0,5 <l <l 2 0,03 
13,5 6 194 139 5,63 
0,7 l lO 12 0,62 

<0,5 <l 5 7 0,39 
<0,5 < l 5 6 0,33 
<0,5 <l 3 3 0,19 
119,7 12 153 129 2,73 

6,7 3 18 20 0,87 
1,2 2 12 14 0,73 
0,6 2 9 13 0,64 

<0,5 <l l <l 0,04 
5,4 14 144 820 6,07 
0,5 3 11 34 0,82 

<0,5 2 7 13 0,52 
<0,5 2 7 14 0,57 
<0,5 <l 2 2 0,11 
58,9 20 649 321 17,44 
3,3 4 51 55 3,96 
1,0 3 21 29 2,51 
0,8 4 17 31 3,12 

<0,5 <l l l 0,05 
5,0 8 54 502 4,86 
0,6 2 12 39 0,85 

<0,5 2 9 16 0,58 
<0,5 2 8 16 0,60 
<0,5 <l l <l 0,09 

3,3 49 47 49 5,58 
<0,5 2 5 7 0,56 
<0,5 l 4 4 0,38 
<0,5 <l 3 3 0,35 
<0,5 <l 2 <l 0,10 

7,9 22 983 2131 5,74 
<0,5 2 17 56 0,81 
<0,5 2 9 14 0,66 
<0,5 2 8 13 0,70 
<0,5 <l 2 2 0,12 
25,7 15 105 106 27,03 

1,2 4 18 30 2,17 
0,5 4 14 21 1,30 

<0,5 3 13 19 1,12 
<0,5 <l <l <l 0,03 

6,7 22 103 820 5,79 
<0,5 3 9 26 0,72 
<0,5 2 7 11 0,47 
<0,5 2 7 11 0,51 

Tło geochemiczne; geochemical background 

0,29 8 22 15 1,97 

<0,5 3 5 7 0,80 

<l 2 7 7 0,68 

<0,3 2 7 9 0,66 

H g Mg M n Ni 
mg/kg % mg/kg mg/kg 

<0,05 <0,01 4 <l 
3,57 1,12 20120 146 
0,11 0,14 418 lO 
0,06 0,10 179 7 

<0,05 0,11 183 7 
<0,05 0,07 55 5 

0,64 0,58 5861 38 
0,09 0,22 463 14 
0,06 0,20 344 12 
0,07 0,20 319 12 

<0,05 <0,01 5 <l 
0,51 0,56 886 38 
0,06 0,10 150 6 

<0,05 0,06 86 4 
<0,05 0,06 86 4 
<0,05 <0,01 8 <l 

3,08 0,48 1975 28 
0,12 0,08 213 4 

<0,05 0,05 87 3 
<0,05 0,05 83 3 
<0,05 0,03 48 2 

0,65 0,52 3123 41 
0,10 0,14 349 9 

<0,05 0,11 240 7 
<0,05 0,10 208 6 
<0.05 <0,01 4 <l 

0,37 0,83 5860 48 
0,08 0,12 321 9 
0,05 0,07 134 6 

<0,05 0,08 130 7 
<0,05 0,01 12 l 

2,01 0,55 7029 81 
0,23 0,19 1165 18 
0,11 0,15 567 12 
0,12 0,14 642 13 

<0,05 <0,01 5 <l 
0,70 1,06 4081 146 
0,12 0,15 318 10 
0,07 0,09 136 6 
0,08 0,09 149 6 

<0,05 <0,01 12 <l 
0,32 0,54 20120 26 

<0,05 0,07 434 5 
<0,05 0,05 143 3 
<0,05 0,04 155 3 
<0,05 0,02 13 <l 

0,62 0,53 3787 43 
0,07 0,12 293 7 

<0,05 0,10 171 6 
<0,05 0,09 176 6 
<0,05 0,03 18 l 

3,57 1,12 8581 49 
0,16 0,19 775 15 
0,08 0,16 308 12 
0,08 0,17 245 12 

<0,05 <0,01 4 <l 
3,57 1,12 2799 146 
0,10 0,13 159 9 
0,05 0,09 83 6 

<0,05 0,10 89 7 

0,04 0,72 453 17 

0,05 0,11 274 6 

<0,05 0,12 203 5 

0,07 159 6 

a minimum; b maksimum; c średnia arytmetyczna; d średnia geometryczna; e mediana; n liczba próbek I) Salmirren red., 2005; l) Lis, Pasieczna, 1995; 3l Lis, Pasieczna, 2005; 4) Lis, 1992 

minimum maxi mu m arithmetic mean geometrie mean median number o f sampies 

14 

p Pb s Sr 
% mg/kg % mg/kg 
0,003 <2 <0,003 l 
1,447 382 5,031 329 
0,087 25 0,184 25 
0,050 15 0,069 16 
0,045 15 0,066 16 
0,010 2 <0,003 4 
0,655 129 0,212 316 
0,049 18 0,047 40 
0,039 14 0,035 29 
0,036 13 0,034 28 
0,005 2 0,004 l 
0,518 381 2,822 115 
0,055 21 0,135 17 
0,034 11 0,051 10 
0,032 11 0,048 8 
0,003 2 <0,003 l 
0,394 214 1,615 111 
0,064 13 0,129 12 
0,038 8 0,051 8 
0,034 7 0,043 7 
0,022 7 0,007 5 
0,715 300 1,716 133 
0,091 37 0,111 19 
0,068 22 0,049 15 
0,068 17 0,043 14 
0,005 2 0,004 l 
0,331 119 0,490 86 
0,072 21 0,112 18 
0,049 14 0,062 12 
0,050 15 0,066 14 
0,011 3 0,011 2 
1,164 211 5,031 199 
0,241 44 0,580 58 
0,153 29 0,247 40 
0,180 29 0,184 46 
0,005 3 <0,003 l 
0,413 192 1,303 99 
0,078 33 0,196 24 
0,053 20 0,089 17 
0,058 21 0,078 18 
0,008 <2 <0,003 2 
0,190 53 0,800 50 
0,042 10 0,062 lO 
0,031 6 0,028 7 
0,028 6 0,021 6 
0,011 <2 0,004 2 
0,583 382 2,019 142 
0,081 26 0,149 20 
0,057 15 0,074 15 
0,049 14 0,072 15 
0,012 4 0,009 4 
1,477 147 3,251 329 
0,177 34 0,408 33 
0,084 24 0,172 24 
0,063 24 0,155 25 
0,003 2 <0,003 l 
0,440 381 1,790 329 
0,045 26 0,199 22 
0,032 15 0,087 14 
0,034 14 0,093 16 

0,056 14 0,050 124 

0,059 13 0,040 20 

0,054 13 0,096 23 

15 

T i V 
mg/kg mg/kg 

14 <l 
469 214 

73 10 
62 7 
58 8 
23 3 

131 30 
49 9 
48 8 
48 8 
16 <l 

316 214 
75 lO 
63 6 
60 5 
15 <l 

378 18 
59 5 
49 4 
48 4 

30 2 
231 36 
83 9 
74 8 
69 8 
14 <l 

436 40 
77 9 
63 6 
61 8 
17 2 

276 40 
99 16 
82 13 
79 14 
16 <l 

400 33 
83 10 
68 7 
77 8 
19 l 

210 38 
60 6 
52 4 
49 4 
27 l 

280 25 
72 9 
67 7 
67 8 
30 2 

418 44 
90 14 
75 12 
67 12 
15 <l 

418 214 
70 9 
61 7 
61 7 

3800 29 

30 7 

105 9 

Ta bela 6 
Table 

Z n 
mg/kg 

4 
3237 

132 
68 
68 
18 

394 
121 
100 
95 

5 
1147 

92 
37 
29 

7 
372 

63 
39 
32 
24 

1748 
165 
101 
89 
4 

1584 
129 
67 
68 

9 
2361 

310 
151 
127 

5 
1056 

153 
81 
91 
5 

508 
49 
27 
20 

5 
1223 

89 
56 
58 
12 

1054 
193 
114 
100 

4 
1748 

96 
48 
50 

60 

62 

46 

52 
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Wody powierzchniowe a 0,04 4 ,5 <0,5 < 2 < lO 

(ogółem) b 6,91 9,9 4209,6 41 3570 
Surface water as a whole c 0,70 7,5 46,5 2 110 
n= 1209 d 0,61 7,5 11,9 <2 80 
*n= 400 e 0,63 7,6 10,3 < 2 70 

Wisła 
a 0,42 7, 1 1,6 <2 38 

Vistuta 
b 1,07 9,2 30,1 2 162 

n= 139 
c 0,66 8,1 12,6 <2 75 

*n = 45 
d 0,65 8,1 10,6 <2 73 
e 0,65 8,1 12,1 <2 69 

Zlewnia Czarnej 
a 0,09 4 ,6 1,2 <2 < lO 

Czarna Stream catchment 
b 3,93 9,8 4209,6 7 827 

n = 145 
c 0,63 7,5 116,7 <2 107 

*n = 39 
d 0,54 7,5 28,2 <2 71 
e 0,54 7,5 19,9 <2 71 

Zlewnia Długiej 
a 0,04 5,2 1,1 <2 11 

Długa Stream catchment 
b 1,97 8,9 647,0 10 699 

n = 75 
c 0,61 7,6 73,5 <2 94 

*n = 26 
d 0,49 7,6 15,4 <2 68 
e 0,62 7,7 8,0 <2 78 

Zlewnia Jeziorki 
a 0,37 6,3 2,2 <2 20 

Jeziorka Stream catchment b 1,17 8,0 74,3 7 438 

n =47 
c 0,64 7,2 20,8 <2 80 

*n= 16 
d 0,62 7,2 12,4 <2 66 
e 0,61 7,1 11,8 <2 59 

Zlewnia kanałów Nowe 
0,06 4 ,5 0,7 <2 14 

Uj ście i Nowa Ulga 
a 

Nowa Ulga and Nowe Uj ście 
b 1,18 9,9 1287,9 12 300 

canals catchment 
c 0,65 7,5 91 ,9 <2 110 

n= 100 
d 0,55 7,4 25,5 <2 92 

-~<n= 29 e 0,70 7,6 31 ,0 <2 106 

Z lewnia a 0,07 6,8 0,8 <2 <lO 

Kanału Żerań skiego b 1,65 8,5 776 ,6 6 326 
Żerań Canal catchment c 0,68 7,5 17,6 <2 90 
n = 78 d 0,62 7,5 5,4 <2 75 
*n = 26 e 0,67 7,5 5,5 <2 91 

Zlewnia Łasicy 
a 0,12 4,8 0,9 <2 11 

Łasica Stream catchment 
b 2,9 1 8,5 699,8 5 497 

n= 61 
c 0,99 7,5 33,4 <2 179 

*n= 17 
d 0,82 7,5 11 ,3 <2 139 
e 0,85 7,6 11 ,7 <2 181 

Zlewnia Świdra 
a 0,09 5,1 0,7 <2 < lO 

Świder Stream catchment 
b 1,14 8,2 1493,3 26 499 

n = 100 
c 0,44 7,4 64,2 <2 58 

*n= 35 
d 0,40 7,4 20,4 <2 48 
e 0,43 7,5 16,0 <2 49 

Zlewnia Utraty 
a 0,23 6, 1 <0,5 <2 < lO 

Utrata Stream catchment 
b 2,79 8,8 1059,1 41 432 

n= 172 
c 0,76 7,3 20,8 <2 126 

*n= 67 d 0,71 7,3 7,2 <2 98 
c 0,72 7,3 6,8 <2 99 

Zlewnia Wilanówki 
a 0,16 4,8 0,5 <2 < 10 

Wilanówka Stream catchment 
b 2,33 8,7 142,4 10 515 

n = 128 
c 0,72 7,1 14,1 <2 92 

*n = 45 
d 0,68 7,1 6,2 <2 73 
e 0,65 7,0 5,8 <2 71 

a 0,04 4,5 0,5 < 2 < lO 
Jeziora i stawy 

b 6,91 9,9 1493,3 lO 1227 
Lakes and pools 
n= 287 

c 0,71 7,5 64,4 <2 115 

*n = 81 
d 0,54 7,5 11,6 <2 75 
e 0,60 7,6 8,7 <2 83 

Klasa I 1,00 6,0- 8,5 400 50 2000 
Class I 

Klasa II 
1,50 6,0- 9,0 400 50 2000 

C lass 11 

a minimum; b maksimum; c średnia arytmetyczna; 

minimum maximum arithmetic mean 

M-= M 
-= * * H 

c(l:2 '-.O e_oU -i5 cc -- o O ....__ 
OL) OJ) u o en :::1. s 

7 <0,1 <l 
453 16, 1 62 

64 <0,1 8 
54 < 0,1 5 
50 <0,1 5 

27 <0,1 l 
162 0,5 7 
43 0,1 4 
41 <0,1 4 
41 <0,1 4 

9 <0,1 2 
237 16,1 47 
64 0,2 13 
52 <0,1 9 
47 <0,1 9 

11 <0,1 l 
300 <0,1 62 

58 <0,1 9 
44 <0,1 6 
39 <0,1 7 

34 <0,1 2 
125 <0,1 5 
50 <0,1 4 
48 <O ,l 4 
45 <0,1 4 

7 <0,1 l 
179 0,2 40 
60 <0,1 lO 
51 <0,1 7 
54 < 0,1 7 

11 <0,1 l 
204 0,1 16 

83 <0, 1 5 
73 <0,1 4 
67 <0,1 3 

18 <0,1 l 
196 1,6 37 
79 <0,1 11 
70 <0,1 7 
72 <0,1 7 

14 <0, 1 2 
453 0,2 28 
66 <0,1 9 
54 <0,1 7 
45 <0,1 8 

11 <0,1 < l 
244 1,1 39 

60 <0,1 4 
53 <0,1 3 
57 <0,1 3 

17 <0,1 l 
276 0,1 44 

61 <0,1 6 
56 <0,1 5 
55 <0,1 5 

7 <0,1 < l 
333 1,1 62 
73 <0,1 11 
58 <0,1 5 
58 <0,1 5 

Przewodność elektrolityczna właściwa, odczyn oraz parametry statystyczne oznaczonych składników w wodach powierzchniowych 

Conductivity, acidity and statistical paramcters of detennined constituents in surfacewater 

t:..* "'a E "'s "'s '"S ME '1:: "'a *o::r ME N ME 'Os o "'s ;...... ("")E 
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OJ) OL) OL) OL) z OL) OL) z ;:p 

E :::1. U u E E :::1. :::1. :::1. E E E :::1. E :::1. :::1. s s :::1. c 

2,1 <0,05 <2 1,2 <0,05 <3 0,15 <0,1 <0,01 <24 0,1 <0,3 0,4 < l <0,05 0,8 <0,05 <0,5 <0,01 

340,7 0,39 118 1100,0 23 ,72 19 75,93 1,5 40,06 1198 58,3 122;7 62,4 12495 47,37 7 14,2 29,20 41 ,2 11 , 10 

77,1 <0,05 15 70,8 0,51 <3 1,89 <0,1 0,47 216 7,3 6,0 11,0 301 1,32 41,5 0,76 2,1 0,18 

67,1 <0,05 lO 44,9 0,25 <3 1,35 <0,1 0,10 194 5,8 4,3 9,4 109 0,78 27,4 0,20 1,5 0,07 

71,3 <0,05 9 48,3 0,23 <3 1,33 <0,1 0,09 210 5,7 4,7 9,9 123 0,94 30,1 0,18 1,7 0,07 

53,8 <0,05 2 29,4 0,05 <3 0,84 <0, 1 <0,01 128 1,9 5,6 8,6 2 0,40 8,9 <0,05 1,1 0,01 

150,6 <0,05 12 271 ,0 1,08 <3 7,08 0,6 20,60 388 8,4 17,2 19,6 2588 3,17 123,2 0,71 3,6 0,59 

63,8 <0,05 8 81,8 0,15 <3 2,35 <0,1 0,22 178 4,5 9,6 11 ,1 1145 1,16 44,2 0,11 2,1 0,10 

63,0 <0,05 7 73,2 0,13 <3 2,28 <0,1 0,05 175 4,4 9,3 10,9 320 1,12 41,3 0,08 2,0 0,07 

61,6 <0,05 9 63,0 0,13 <3 2,32 <0,1 0,08 171 4,2 8,5 10,5 230 1,05 37,7 0,08 2,1 0,07 

3,6 <0,05 4 3,7 <0,05 <3 0,23 <0,1 <0,01 <24 0,2 <0,3 1,3 < I <0,05 1,9 <0,05 <0,5 <0,01 

224,5 0,23 95 1100,0 23,72 19 14,19 0,4 22,80 1198 58,3 42,6 50,5 2303 8,90 714,2 8,83 40,6 3,27 

70,5 <0,05 27 44,6 0,83 <3 1,45 <0,1 0,70 222 8,4 4,4 9,9 265 1,02 30,4 1,22 2,2 0,13 

58,5 <0,05 19 26,3 0,33 <3 1,10 <0,1 0,20 178 5,6 2,7 8,1 127 0,50 17,7 0,25 1,3 0,03 

70,7 <0,05 19 24,3 0,36 <3 1,03 <0,1 0,15 216 5,4 3,2 8,9 164 0,77 14,6 0,18 1,4 0,03 

2,5 <0,05 3 1,3 <0,05 <3 0,15 <0,1 <0,01 26 1,0 <0,3 0,8 l <0,05 0,8 <0,05 <0,5 <0,01 

134,0 0,29 117 391 ,0 2,56 <3 4,06 0,2 8,51 511 24,8 16,5 24,8 2625 3,46 268,9 13,60 3,6 2,04 

59,3 <0,05 18 46,2 0,37 <3 1,16 <0,1 0,38 206 7,5 4,0 8,3 247 0,72 36,0 1,62 1,2 0,31 

47,1 <0,05 13 28 ,8 0,19 <3 0,94 <0,1 0,13 176 5,8 3,3 6,8 117 0,42 22,6 0,29 0,9 0,09 

70,8 <0,05 13 41 ,8 0,17 <3 1,11 <0,1 0,12 233 7,0 4,1 9,3 126 0,56 33,1 0,23 1,0 0,15 

29,2 <0,05 4 22,1 <0,05 <3 0,49 <0,1 <0,01 139 1,4 0,7 4,4 11 0,28 8,3 <0,05 <0,5 0,01 

145,0 0,08 12 93,5 0,78 5 5,05 0,4 0,32 437 52,7 12,7 24,2 302 7,59 69,3 0,98 3,3 0,44 

81,9 <0,05 8 44,1 0,25 <3 2,12 <0,1 0,10 238 7,5 4,5 11,3 97 1,49 26,1 0,32 1,7 0,20 

78,7 <0,05 7 41 ,3 0,22 <3 1,79 <0,1 0,07 232 6,3 4,0 10,8 76 1,22 23,9 0,24 1,5 0,13 

79,0 <0,05 7 40,3 0,22 <3 1,82 <0,1 0,07 243 5,9 5,0 10,6 78 1,17 24,2 0,26 1,7 0,18 

2,1 <0,05 2 4,0 <0,05 <3 0,19 <0,1 <0,01 <24 0,3 <0,3 0,5 2 <0,05 1,7 <0,05 <0,5 <0,01 

134,5 0,19 72 185,0 5,97 4 9,99 0,6 11,02 382 21 ,8 11 ,9 21 ,8 5622 5,07 107,5 12,40 7,6 3,24 

66,3 <0,05 20 62,2 0,73 <3 1,84 <0,1 0,59 199 8,6 3,8 9,0 320 1,27 40,0 1,06 2,1 0,25 

54,2 <0,05 13 42 ,5 0,42 <3 1,40 <0,1 0,18 173 7,0 3,0 7,3 109 0,73 27,5 0,23 1,8 0,11 

70,0 <0,05 14 57,2 0,43 <3 1,46 <0,1 0,16 210 8,4 3,0 8,9 125 1,21 36,6 0,16 1,9 0,17 

7,2 <0,05 2 3,0 <0,05 <3 0,18 <0,1 0,01 <24 0,7 0,7 0,4 3 0,06 3,3 0,05 <0,5 0,01 

165,4 '<0,05 29 233,0 7,88 <3 2 ,73 0,7 9,79 420 12, 1 25,4 21 ,6 3200 20,68 137,7 1,86 19,4 1,29 

79,2 <0,05 9 57,1 0,55 <3 1,05 <0, 1 0,56 214 5,4 6,8 9,9 433 2 ,91 36,0 0,40 2,4 0,18 

72,1 <0,05 7 45,8 0,27 <3 0,88 <0,1 0,12 196 4,8 5,8 8,8 264 1,54 29,3 0,29 1,7 0,09 

77,5 <0,05 5 49,0 0,25 <3 1,19 <0,1 0,09 218 5,2 5,4 10,0 277 1,48 29,8 0,32 1,6 0,11 

10,4 <0,05 2 1,2 0,06 <3 0,20 <0,1 <0,01 43 1,0 <0,3 2,6 4 <0,05 1,1 <0,05 <0,5 <0,01 

306,2 0,26 66 1010,0 10,24 6 14,82 0,5 4,90 681 54,2 122,7 37,8 6488 47,37 618,3 3,18 17,3 1,06 

100,5 <0,05 20 131 ,9 0,61 <3 2,95 0,1 0,35 268 10,3 8,0 14,2 412 2,96 75,4 0,44 2,7 0,19 

87,7 <0,05 14 69,5 0,34 <3 1,93 <0,1 0,12 236 7,6 4,2 12,1 156 1,22 39,4 0,19 1,8 0,07 

92,6 <0,05 14 72,6 0,32 <3 2,00 <0,1 0,21 267 8,3 4,1 12,6 191 1,43 39,3 0,19 2,4 0,13 

9,2 <0,05 5 1,9 <0,05 <3 0,19 <0,1 <0,01 29 0,1 0,4 1,5 4 <0,05 2,7 <0,05 <0,5 <0,01 

163,0 0,39 63 743,0 4 ,42 <3 5,00 0,2 9,04 503 16,8 25,1 20,6 3817 2,86 420,0 2,62 9,0 0,52 

59,2 < 0,05 19 37,4 0,48 <3 1,25 <0,1 0,66 192 5,9 3,5 7,7 347 0,58 22,9 0,27 1,5 0,09 

53,2 <0,05 14 21,9 0,26 <3 1,01 <0,1 0,21 175 4,8 2 ,9 6,9 148 0,46 14,4 0,14 1,2 0,04 

62,6 <0,05 15 20,0 0,23 <3 0,88 <0,1 0,25 203 4,7 3,5 7,9 115 0,53 13 ,3 0,12 1,4 0,07 

21,1 <0,05 <2 6,6 <0,05 <3 0,31 <0,1 <0,01 82 0,6 <0,3 1,3 2 <0,05 2,7 <0,05 <0,5 <0,01 

186,5 0,17 70 803,0 4,16 <3 75,93 0,4 40,06 540 44,0 38,0 62,4 1743 16,43 490,8 19,60 9,6 11 ,10 

94,1 <0,05 9 74,5 0,38 <3 2,84 <0,1 0,34 240 8,7 6,5 13 ,0 216 1,40 43 ,8 0,89 2,0 0,34 

86,9 <0,05 7 52,1 0,24 <3 1,69 <0,1 0,05 227 7,0 5,3 ll ,6 106 0,98 30,5 0,20 1,5 0,11 

92,7 <0,05 6 52,4 0,28 <3 1,70 <0,1 0,05 239 7,4 5,6 11,8 155 1,07 30,2 0,19 1,9 0,14 

18,3 <0,05 3 3,1 <0,05 <3 0,24 <0,1 <0,01 60 0,6 <0,3 1,1 l <0,05 2,2 <0,05 <0,5 <0,01 

340,7 0,09 74 282,0 15,63 II 12,90 1,5 2,56 988 45 ,6 33,1 60,8 12495 3,33 161 ,4 7,60 5,6 1,27 

83,7 <0,05 12 73,2 0,46 <3 1,77 <0,1 0,18 236 7,9 6,1 12,0 432 1,08 38,7 0,60 1,6 0,12 

76,9 <0,05 9 57,6 0,24 <3 1,20 <0,1 0,08 222 6,0 5,0 10,7 161 0,82 30,4 0,26 1,3 0,05 

82,3 <0,05 8 55,1 0,23 <3 0,96 <0,1 0,08 243 5,5 5,2 11,5 149 0,90 30,3 0,28 1,5 0,06 

2,1 <0,05 <2 1,2 <0,05 <3 0,15 <0,1 <0,01 <24 0,1 <0,3 0,8 < l <0,05 0,8 <0,05 <0,5 <0,01 

276,9 0,29 118 1100,0 5,99 3 14,82 0,6 8,51 656 58,3 42,6 62,4 2985 16,43 714,2 4,41 26,8 1,01 

67,6 <0,05 21 78,7 0,31 <3 1,16 <0,1 0,34 197 9,4 5,8 11 ,5 216 0,86 44,0 0,37 1,4 0,05 

51 ,5 <0,05 11 38,5 0,15 <3 0,85 <0,1 0,07 165 6,3 3,7 8,5 60 0,37 23,2 0,14 0,9 0,02 

61,7 <0,05 9 41,6 0,16 <3 0,82 <0,1 0,06 193 6,3 3,9 9,8 82 0,49 25,2 0,13 1,0 0,01 
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0,01 <0,05 <0,05 
89,50 13 ,82 7,32 

5,56 0,19 0,17 
1,39 0,08 om 
2,24 0,07 0,06 

0,05 <0,05 <0,05 
21,20 0,11 0,48 
4,80 <0,05 0,12 
2,90 <0,05 0,08 
5,15 <0,05 0,10 

0,01 <0,05 <0,05 
38,60 13 ,82 5,13 

2,62 0,28 0,25 
0,43 0,09 0,09 
0,42 0,08 0,07 

0,02 <0,05 <0,05 
60,70 3,62 3,02 

7,56 0,32 0,22 
1,31 0,12 0,08 
3,52 0, 11 0,05 

0,25 <0,05 <0,05 
77,50 1,41 0,91 
14,07 0,17 0,12 
6,96 0,12 0,07 
8,68 0,15 0,06 

0,04 <0,05 <0,05 
34,40 6,56 3,08 

7,01 0,29 0,19 
2 ,33 0,11 0,08 
4 ,51 0,11 0,07 

0,07 <0,05 <0,05 
10,50 1,23 1,58 
2,45 0,07 0,07 
1,28 <0,05 <0,05 
2,00 <0,05 <0,05 

0,04 <0,05 <0,05 
45,30 2,86 4,55 

7,63 0,22 0,29 
1,39 0,10 0,11 
1,44 0,11 0,12 

0,08 <0,05 <0,05 
29,80 0,87 2,35 

3,32 0,14 0,17 
1,47 0,09 0,06 
2,86 0,09 <0,05 

0,02 <0,05 <0,05 
89,50 3,34 7,32 
11,59 0,23 0,14 
3,23 0,12 0,05 
7,87 0,13 <0,05 

0,03 <0,05 <0,05 
53,30 1,93 2,62 

2,72 0,15 0,12 
0,86 0,08 0,06 
1,10 0,09 0,05 

0,01 <0,05 <0,05 
16,10 6,56 7,32 
0,65 0,22 0,26 
0,18 0,08 0,08 
0,15 0,06 0,06 
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<0,05 <0,1 <0,5 lO <0,05 
9,07 27,5 650,0 1269 0,24 
0,46 9,1 59,6 234 <0,05 
0,36 6,7 41 ,9 201 <0,05 
0,34 9,6 47,5 202 <0,05 

0,12 <0,1 29,0 257 <0,05 
0,35 16,1 160,0 545 0,1 1 
0,27 7,2 49,4 342 0,08 
0,26 4,8 47,0 338 0,07 
0,27 8,6 41,8 327 0,08 

0,07 0,1 <0,5 18 <0,05 
9,07 27,5 438,0 1269 0,24 
0,63 9,3 50,3 193 <0,05 
0,45 6,8 27,5 158 <0,05 
0,48 9,5 37,5 155 <0,05 

0,06 <0,1 <0,5 14 <0,05 
2,10 24,7 130,0 401 0,11 
0,42 9,2 36,2 158 <0,05 
0,34 5,4 20,3 128 <0,05 
0,33 11,5 36,4 171 <0,05 

0,14 0,5 2,7 125 <0,05 
0,96 20,4 143,0 392 0,06 
0,40 9,5 50,2 199 <0,05 
0,34 8,5 44,3 193 <0,05 
0,34 9,7 48 ,9 190 <0,05 

<0,05 <0,1 0,9 10 <0,05 
2,22 15 ,7 236,0 331 0,09 
0,51 8,9 49,4 165 <0,05 
0,44 7,3 35,3 143 <0,05 
0,47 9,3 49,1 175 <0,05 

<0,05 1,4 3,1 22 <0,05 
2,51 20,7 170,0 701 0,06 
0,52 11,2 63 ,5 279 <0,05 
0,37 10,3 53 ,4 241 <0,05 
0,46 11 ,8 61,1 230 <0,05 

<0,05 <0,1 2,4 32 <0,05 
2,03 27,0 306,0 1022 0,21 
0,65 10,6 81,9 261 <0,05 
0,49 8,1 63,2 224 <0,05 
0,57 11 ,9 69,0 259 <0,05 

0,07 <0,1 3,1 46 <0,05 
0 ,75 20,1 252,0 469 0,05 
0,28 11 ,0 29,1 154 <0,05 
0,24 9,2 23,9 143 <0,05 
0,24 11 ,8 25,3 155 <0,05 

<0,05 0, 1 2,2 55 <0,05 
2,76 22,0 295,0 1129 0,06 
0,45 9,4 78,6 267 <0,05 
0,36 6,8 62 ,0 239 <0,05 
0,37 10,6 67,2 244 <0,05 

<0,05 0,2 3,3 40 <0,05 
1,84 27,3 650,0 1067 0,06 
0,46 8,4 56,7 228 <0,05 
0,35 6,6 44,1 211 <0,05 
0,33 8,5 49,4 214 <0,05 

<0,05 <0,1 <0,5 lO <0,05 
2,76 23 ,9 650,0 1269 0,21 
0,44. 5,1 56,6 213 <0,05 
0,34 2,7 27,8 164 <0,05 
0,36 3,4 40,6 188 <0,05 
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antropogeniczne, gleby trawników oraz terenów o zabudowie prze
mysłowej i miejskiej wysokiej. Najuboższe w ten pierwiastek są piasz
czyste gleby terenów leśnych. Główną przyczyną wzbogacenia w wapń 
gleb terenów miejskichjest emisja pyłów ze spalania węgla, a dodatko
wo duży udział gruzu. 

Maksymalną zawartość wapnia (8,24%) w glebach warstwy po
wierzchniowej zarejestrowano na terenie już nieczynnej cementowni 
Warszawa na Żeraniu. Obfitują w wapń gleby w otoczeniu likwidowa
nego składowiska odpadów poprodukcyjnych huty ArcelorMittal 
(4,64%) i zakładów Polfa Tarchamin (2,50%). 

Wzbogacone w wapń są gleby na przedmieściach Ożarowa. Wystę
pująca tu anomalia ma większy zasięg na głębokości 0,8- 1,0 m niż na 
powierzchni, a źródłem wapnia są prawdopodobnie utwory eluwialne 
o charakterze lessu. 

Na głębokości 0,8-1,0 m najwyższą (i prawdopodobnie naturalną) 
zawartością wapnia (14,86%) cechują się gleby torfiaste w dolinie Ra
szynki. 

Osady: tabl. 23, tab. 6 

W większości osadów zawartość wapnia nie przekracza l, 19%. Jego 
podwyższone zawartości obserwuje się głównie w zbiornikach wodnych 
terenów zurbanizowanych, co wiąże się niewątpliwie z wpływem czyn
ników antropogenicznych. 

Wyraźnie wzbogacone w wapń są osady zbiomików z terenu Moko
towa (maksymalnie do 9,15% w osadach stawu Promenada, a nieco 
mniej w osadach stawu Arkadia, stawu w Parku Sieleckim, rowu wzdłuż 
ulicy Piaseczyńskiej i fosy fortu Piłsudskiego ). 

Bogate w wap11 są też osady Łachy Potockiej (do 10,99%), kanałów 
Bródnowskiego Gómego (do 7,80%), Henrykowskiego (do 5,28%) 
i Wystawowego (do 4,97%), a lokalnie osady Wisły i cieków na jej tara
sach zalewowych. Najwyższą przeciętną zawartością wapnia cechują 
się osady zlewni Kanah1 Żerańskiego (mediana 1 ,35%) oraz osady Wi
sły (mediana 1,06%). Maksymalną zawartość wapnia (14,57%) zanoto
wano w osadzie Wisły w miejscowości Kępa Falenicka. 

Wysokie zawartości wapnia są zarówno wynikiem drenażu podłoża, 
naturalnie 'wzbogaconego w ten pierwiastek, jak i jego dopływu ze źró
deł antropogenicznych. 

Wody: tabl. 24, tab. 7 

Zdecydowana większość zbadanych wód należy do I i II klasy jako
ści pod względem zawartości wapnia. Jego przeciętna zawartość (me
diana 71 ,3 mg/dm3) jest zbliżona do zawaliości w wodach Polski (me
diana 83 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1995) i znacznie niższa niż w wodach 
strumieniowych Europy (mediana 40 mg/dm3; De Vos, Tarvainen, red. , 
2006). 

Najwiękgze stężenia wapnia zanotowano w wodach rowów na tere
nie leśnym na Paluchu (340,7 mg/dm3) oraz na skraju lasu Bemowo 
(306,2 mg/dm3). 

Anomalne stężenia wapnia (> 127, l mg/dm3) w wodach terenów rol
niczych są zapewne częściowo pochodzenia naturalnego, ale mogą też 
pochodzić ze spływów z wapnowanych gleb. Podwyższona przewod
ność elektrolityczna wód tych rejonów wynika głównie z wysokiej za
wartości wapnia. 

Podobnie jak w przypadku osadów, wysokimi zawartościami wapnia 
na terenie miejskim wyróżniają się wody zbiorników i cieków z obszaru 
Mokotowa (maksymalnie do 272,4 mg/dm3 w rowie wzdh1ż ul. Piase
czyńskiej, a mniej w Bernardyńskiej Wodzie, fosie fortu Piłsudskiego 
i Kanale Sieleckim). 

Bogate w wapń są też wody Rudawki (do 228,7 mg/dm3), Łachy 
Potockiej (do 182,7 mg/dm3), Kanału Henrykowskiego (do 177,3 mg/dm3) 

i Żbikówki (do 167,8 mg/dm3). Podwyższone stężenia wapnia w wo
dach tych zbiorników są spowodowane emisją zanieczyszczeń przemy
słowych, spływem powierzchniowym oraz gromadzeniem odpadów 
gruzu w stawach i gliniankach, a w przypadku Kanału Henrykowskiego 
także dopływem wód z zakładów farmaceutycznych Polfa Tarchomin. 

Rzeka Żbikówka (nazywana też kanałem Konotopy) jest zanieczysz
czana przez zakłady przemysłowe oraz kanalizację burzową Ursusa, 
Piastowa i Proszkowa-Żbikowa oraz spływy z autostrady A2. Jej wody 
cechują się podwyższonymi stężeniami kadmu (do 0,09 j.1g/dm3), mag
nezu (do 24,5 mg/dm3), molibdenu (do 2,86 j.1g/dm3), niklu (do 5,8 j.1g/dm3), 

azotanów (III) (do 0,95 mg/dm3), azotanów (V) (do 40 mg/dm3), siarcza
nów (do 185 mg/dm3), uranu (do 14,01 j.1g/dm3), wanadu (do 3 j.1g/dm3) 

i cynku (do 46 j.1g/dm3 ). 

Cd KADM 

Gleby: tabl. 25-26, tab. 4-5 

Zanieczyszczenie środowisk powierzchniowych Ziemi kadmem 
związane jest przede wszystkim z działalnością człowieka. W glebach 
Warszawy i okolic jego zawaliość w 90% gleb warstwy powierzchnio
wej i 97% gleb z głębokości 0,8- 1 ,O m nie przekracza 0,5 mg/kg - war
tości tła geochemicznego gleb Polski (Pasieczna, 2003). 

Lokalne anomalie zawartości kadmu w wierzchnich warstwach gleb 
związane są z zanieczyszczeniami przemysłowymi i komunikacyjnymi. 
Jego maksymalną zawartość (95,6 mg/kg) zarejestrowano na Jelonkach 
przy ul. Lazurowej. 

Najbardziej zanieczyszczone kadmem są gleby terenów przemysło
wych i poprzemysłowych. W glebach na wschodnim obrzeżu dawnego 
Służewca Przemysłowego zawartości kadmu wynoszą 4- 9 mg/kg. Na 
terenie przemysłowym na Białołęce zanotowano 8,1 mg/kg kadmu, na 
terenie poprzemysiowym na Mokotowie 7,3 mg/kg, w sąsiedztwie elek
trociepłowni i dawnych zakładów FSO na Żeraniu 4,0 mg/kg, na terenie 
huty ArcelorMittal2-3 mg/kg, a w dolinie Wisły w jej sąsiedztwie5-7 
mg/kg. 

Zanieczyszczone przez kadm są gleby części tarasów zalewowych 
Wisły (do 4,8 mg/kg w rejonie Łomianek). 

Poza Warszawą zwiększone zawartości kadmu zarejestrowano w Wo
łominie (3,6 mg/kg) w pobliżu huty szkła Tennisil, a także na łąkach 
w Karczewie (3,0 mg/kg), przez które przepływa Jagodzianka, odbiera
jąca ścieki z oczyszczalni w Otwocku. 

Maksymalną zawartość kadmu (19,6 mg/kg) na głębokości 0,8-1,0 m 
zawierają gleby na Targówku nad Kanałem Bródnowskim Górnym, 
w sąsiedztwie linii kolejowej. W glebie tej stwierdzono także maksy
malną zawartość srebra (20 mg/kg) i kobaltu (20 mg/kg). Zanieczysz
czenia metalami wiążą się prawdopodobnie z rozlewami wód kanału. 

Osady: tabl. 25, tab. 6 

Zanieczyszczenie osadów kadmemjest powodowane przede wszyst
kim zrzutem ścieków przemysłowych. Największą zawaliość kadmu 
( 119,7 mg/kg) zanotowano w osadach Jeziorki na terenie Parku Zdrojo
wego w Konstancinie-Jeziornej . Źródłem zanieczyszczenia mogły być 
zrzuty ścieków z zakładów Thomson Technicolor Polska (dawny Polko
lor) i oczyszczalni ścieków w Piasecznie. 

Anomalnymi zawartościami tego pierwiastka wyróżniają się także 
osady Kanału Bródnowskiego Gómego (do 58,9 mg/kg), Potoku Shlże
wieckiego poniżej lotniska (do 6,9 mg/kg) oraz Strugi Pogorzelskiej (do 
5,6 mg/kg). Za zanieczyszczenie osadów Kanału Bródnowskiego mogą 
odpowiadać nieistniejące już zakłady przemysłowe Targówka, w tym 
Warszawskie Zakłady Telewizyjne ELEMJS, natomiast zanieczyszcze
nie osadów Potoku Służewieckiego zostało prawdopodobnie spowodo
wane w przeszłości przez ścieki z licznych dawnych zakładów przemy
słowych (głównie przemysłu elektronicznego), zlokalizowanych na Słu
żewcu Przemysłowym (Cemi, Elwa, Cerad). Obecnie Potok Służewiee
kijest odbiornikiem ścieków deszczowych z oczyszczalni lotniska Cho
pina oraz ścieków deszczowych nieoczyszczonych z obszarów Ursyno
wa, Mokotowa i Wilanowa. W przypadku Strugi Pogorzelskiej źródło 
zrzutu ścieków jest tmdne do określenia. 

Podwyższone zawartości kadmu (>l ,6 mg/kg) w osadach Wilanów
ki, płynącej przez tereny użytkowane rolniczo, mogą być związane ze 
spływem powierzchniowym z pól, na których stosowano nawozy fos
forowe, będące jego istotnym źródłem (Kabata-Pendias, Mukherjee, 
2007). 

Lokalne zanieczyszczenia kamnem (do 4, l mg/kg) wykazują też osa
dy Wisły (mediana 0,7 mg/kg). 

Wody: tabl. 26, tab. 7 

Zawartość kadmu w 90% próbek wód powierzchniowych nie prze
kracza 0,05 j.1g/dm3 (zatem wszystkie wody zaklasyfikowano do I klasy 
jakości, zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 2013/39/UE). 

Najwyższą jego zawartość (0,39 j.1g/dm3) zanotowano w wodach 
rowu w miejscowości Żanęcin na południowy wschód od Wiązownej. 

Stężeniami kadmu 0,07-0,30 j.1g/dm3 charakteryzują się wody Stmgi 
Pogorzelskiej oraz jej przedłużenia- Kanału Południowego, płynących 

przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego . Wzbogacenie tych 
wód także w glin, miedź, ołów, wanad i cynk wskazuje na lokalny zrzut 
zanieczyszczeń. 

Podobne stężenia kadmu wykryto też w wodach gómego odcinka 
Kanału Henrykowskiego, Żbikówki, Czamej i jej dopływów oraz in
nych drobniejszych cieków. 
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ChZT CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU 

Wody: tabl.27,tab. 7 

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu jest umownym wskaźnikiem za
nieczyszczenia wody i oznacza ilość tlenu pobranego z utleniacza na 
utlenienie obecnych w wodzie związków organicznych i niektórych 
związków nieorganicznych. 

83% badanych próbek spełnia normy dla I klasy jakości wód, a 4% 
dla II klasy jakości wód pod względem wielkości ChZT (odpowiednio 
::;25 mg/dm3 i >25-:S30 mg/dm3). 

Podwyższone wartości ChZT zarejestrowano lokalnie w podrżęd
nych ciekach, głównie po wschodniej stronie Wisły. Dużymi średnimi 
wartościalni ChZT wyróżniają się wody zbiorników zlewni Czarnej 
(mediana 19 mg/dm3) i Świdra (mediana 15 mg/dm3). Największe war
tości ChZT stwierdzono w wodach zbiorników zamkniętych: stawu w 
Wólce Mlądzkiej (118 mg/dm3) i jeziora w obrębie Bagna Jacka (117 
mg/dm3

) w Wesołej. 

CI CHLOR 

Wody: tabl. 28, tab. 7 

Zawartość chloru w wodach powierzchniowych zmienia się od l ,2 
do 1100 mg/dm3, a rozkład jego stężeńjest zbliżony do rozkładu warto
ści EC. Przeciętna zawartość chloru (mediana 48,3 mg/dm3) jest bliska 
przeciętnej zawartości tego pierwiastka w wodach aglomeracji Poznania 
(mediana 49,7 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005). 

Maksymalną zawartość chloru stwierdzono w wodach stawu (rozle
wiska) w miejscowości Pólko (na północ od Marek). 

Dużymi stężeniami chloru charakteryzują się w wody terenów zurba
nizowanych. W wodzie stawu osiedlowegoJeziorzecna Bemowie zano
towano 1010 mg/dm3 chloru oraz EC 2,91 mS/cm, duży udział sodu 
(618,3 mg/dm3), molibdenu (8,66 j.1g/dm3) i antymonu (1,88 j.1g/dm3). 

Anomalnymi stężeniami chloru (>223 mg/dm3) wyróżniają się wody 
zbiorników Mokotowa (Bernardyńska Woda, fosy dwóch fortów: Czer
niakowskiego i Piłsudskiego, Jeziorko Czerniakowskie, Kanał Czemia
kowski, Staw pod Królikarnią). 

Bogate w chlor są też wody Potoku Służewieckiego, Kanąh1 Henry
kawskiego i Łachy Potockiej. Znaczne zawartości chloru obserw11je się 
również w wodach cieków północno-zachodniej części Warszawy oraz 
za jej zachodnią granicą (w Laskach, Mościskach, Lachtorzewie) -
w dopływie Lipkowskiej Wody, płynącym z rejonu Wólki Węglowej 
i huty oraz w prawostronnym dopływie Stmgi prowadzącym wody spod 
Bemowa, a także w innych drobnych ciekach tego rejonu. 

Stężenia chloru osiągające 803 mg/dm3 występują w wodach stru
mieni i rowów zasilających Raszynkę w okolicach Janek. Źródłem chlo
ru jest głównie spływ powierzchniowy soli z dróg. 

94% zbadanych wód należy do I klasy jakości (:S200 mg/dm3 chlor
ków), a 4% to wody II klasy jakości (>200-::;300 mg/dm3 chlorków). 

Wody Wisły na terenie Warszawy w zdecydowanej większości (95%) 
zaliczono do I klasy (mediana zawartości chloru 63 mg/dm3) . Najwyż
szą zawartością chloru cechują się wody zlewni Łasicy (mediana 72,6 
mg/dm3), a najniższą zlewni Świdra (mediana 20 mg/dln3). 

Co KOBALT 

Gleby: tabl. 29-30, tab. 4-5 

Zawartość kobaltu w powierzchniowej warstwie gleb obszaru w gra
nicach arkusza (mediana 2 mg/kg) jest identyczna jak w glebach Polski 
(Lis, Pasieczna, 1995). 

Rozkład zawartości kobaltu w obydwu zakresach głębokości jest po
dobny. Podwyższonymi zawartościami tego pie1wiastka (>4 mg/kg) wy
różniają się gleby doliny Wisły oraz niektórych rejonów w zachodniej 
części miasta utworzone na madach, glinach lodowcowych lub utwo
rach eluwialnych, bogatych w minerały ilaste. Zawartość kobaltu w tych 
glebachjest naturalna. 

Na tle zawartości naturalnych zaznacza się antropogeniczne zanie
czyszczenie kobaltem gleb warstwy powierzchniowej w rejonie huty 
ArcelorMittal (do 38 mg/kg), dawnego Służewca Przemysłowego (do 
17 mg/kg) i zakładów Polfa Tarchamin (8 mg/kg). 

W glebach z głębokości 0,8- 1,0 m największą zawartość kobaltu 
stwierdzono na Targówku oraz nad Kanałem Bródnowskim Górnym, 
gdzie zanotowano też maksymalne zawartości srebra i kadmu. 

Osady: tabl. 29, tab. 6 

W większości osadów zawartość kobaltu nie przekracza l O mg/kg, 
a podwyższenia obserwuje się w osadach Wisły i cieków drenującychjej 
tarasy zalewowe, o podłożu naturalnie wzbogaconym w kobalt. 

Zanieczyszczone kobaltem (do 20 mg/kg) są osady Kanału Bród
nawskiego Górnego, biorącego początek w rejonie ciepłowni Kawęczyn 
i opływającego od wschodu teren Targówka Fabrycznego. W Kanale 
Henrykowskim, odwadniającym rejon zakładów Polfa Tarchomin, osa
dy zawierają do 14mg/kg kobaltu, a w Rowie z Lewandowa na Białołę
ce do 12 mg/kg. Źródłem kobaltu są prawdopodobnie zrzuty ścieków 
przemysłowych w niedalekiej przeszłości. 

Podwyższonymi zawartościami kobaltu cechują się osady Jagodzian
ki (14 mg/kg) poniżej zrzutu z oczyszczalni w Otwocku, a największą 
jego zawartość (49 mg/kg) stwierdzono w osadach rowu bez nazwy na 
terenie leśnym w Wiązownej. 

Wody: tabl. 30, tab. 7 

Zawartość kobaltu w badanych wodach jest generalnie niska, a naj
mniejszym przeciętnym stężeniem (mediana 0,13 j..lg/dm3) charaktery
zują się wody Wisły. Wszystkie analizowane wody można zaliczyć do 
klas liiijakości wód (<50 j.1g/dm3 kobaltu). 

Największa jest zawartość kobaltu (23,72 j.1g/dm 3) w wodach rowu 
w zlewni Czamej, a mniejsza (15,63 j.1g/dm3) w wodach rowu w zlewni 
Potoku Służewieckiego. 

W wodach kanału wpadającego do rzeki Czarnej na terenie Wołomi
na zanotowano 15,33 j.1g/dm3 kobaltu oraz 19 j.1g/dm3 chromu, a także 
podwyższone stężenia litu (30 j.1g/dm3) , niklu (40,6 j..lg/dm3) i jonu amo
nowego (8,83 mg/dm3) . Źródłem zanieczyszczeń są ścieki i odpady 
z działających tu wcześniej zakładów stolarki budowlanej, a obecnie 
z zakładów chemicznych. 

Podwyższone w stosunku do tła geochemicznego zawartości kobaltu 
zarejestrowano ponadto w wodach Kanału Henrykowskiego (do 10,3 
j.1g/dm3), Rowu z Lt;wandowa (do 7,9 j.1gidm3), Rowu Miedzeszyńskie
go (do 6,0 j.1g/dm3), starorzecza Ueziora Łacha) w Józefowie (do 6,0 
j.1g/dm3) , rowu na terenie leśnym w Radzyminie ( 4,39 j.1g/dm3), Kanału 
Zagoździańskiego w Wawrze (do 3,0 j.1g/dm3), kanału Magenta w Rem
bertowie i Zielonce (do 2,6 j.1g/dm3). Ilość tego metalu w wodach po
wierzchniowych pozostaje w ścisłej zależności od zanieczyszczeń ście
kami przemysłowymi . 

Cr CHROM 

Gleby: tabl. 31-32, tab. 4-5 

Rozkład zawartości chromu w obu zakresach głębokości gleb jest 
zbliżony. Jego podwyższonymi zawartościami wyróżniają się gleby do
liny Wisły i terenów miejsko-przemysłowych. Przeciętna zawartość 
chromu w glebach warstwy powierzchniowej (mediana 7 mg/kg) jest 
prawie dwukrotnie większa niż tło geochemiczne chromu w glebach 
Polski (mediana 3 mg/kg; Pasieczna, 2003). Najmniejszymi zawarto
ściami chromu charakteryzują się gleby leśne. 

Zawartości >l O mg/kg chromu w obu zakresach głębokości gleb ta
rasów zalewowych Wisły i w rejonie od zachodnich obrzeży Warszawy 
do Ożarowa wiążą się prawdopodobnie z jego większą obecnością 
w składzie chemicznym skał macierzystych. 

Największe zawartości chromu (do 785 mg/kg), występujące w gle
bach warstwy powierzchniowej z otoczenia huty ArcelorMittal (działa
jącej od 1957 r.), są związane z emisjami jej pyłów. Gleby z terenu huty 
są ponadto zanieczyszczone przez arsen (22 mg/kg), kadm (2,8 mg/kg), 
kobalt (38 mg/kg), miedź (123 mg/kg), nikiel (272 mg/kg), ołów (316 
mg/kg), tytan (337 mg/kg), wanad (63 mg/kg) i cynk (887 mg/kg). Mają 
silnie alkaliczny odczyn i zawierają do 14,06% żelaza, do 5451 mg/kg 
manganu, do 4,64% wapnia i do 1,39% magnezu. Ocena zanieczyszcze
nia powietrza metalami ciężkimi w rejonie huty, przeprowadzona w la
tach 1993- 2008 metodą bioindykacyjną, wykazała wyraźne zmniejsze
nie emisji chromu przez ten zakład w wynikujego współczesnej moder
nizacji (Dmuchowski i in., 2011). 

Anomalne zawartości chromu zarejestrowano także w wierzchnich 
warstwach gleb w pobliżu terenu dawnych Zakładów Ceramiki Radio
wej (93 mg/kg) na Ursynowie, na terenie ciepłowni Kawęczyn (do 84 
mg/kg), w sąsiedztwie dawnych zakładów mechanicznych Ursus (59 
mg/kg) oraz na terenie leśnym w miejscowości Zakręt (168 mg/kg). 

Na głębokości 0,8- 1 ,O m maksymalną zawartość chromu (112 mg/kg), 
a także do 74 mg/kg niklu stwierdzono na terenie przemysłowym na 
Żeraniu. 



Osady: tabl. 31, tab. 6 

Zawartości chromu w osadach większe od tła geochemicznego osa
dów Polski (mediana 5 mg/kg) obse1wuje się przede wszystkim na tere
nach zurbanizowanych, co wskazuje, że ich głównym źródłem są ścieki 
przemysłowe i komunalne. 

Anomalne zawartości chromu (>40 mg/kg) stwierdzono w osadach 
cieków odwadniających obecne i historyczne tereny przemysłowe: Ka
nału Bródnowskiego Górnego, Kanału Henrykowskiego, Potoku Shlże
wieckiego, Jeziorki poniżej Konstancina oraz Rowu Opaczewskiego 
w Raszynie. Największą zawartość chromu (983 mg/kg) zarejestrowano 
w osadzie Żbikówki w sąsiedztwie autostrady A2 w Konotopie, a naj 
mniejszymi jego zawmtościami (4-5 mg/kg) charakteryzują się osady 
zlewni Świdra, Czarnej i Długiej. 

Wody: tabl. 32, tab. 7 

W większości wód powierzchniowych stężenie chromu nie przekra
cza granicy wykrywalności (3 !lg/dm3). W 17 próbkach stwierdzono wię
ksze zawartości, a maksymalne stężenie (19 !lg/dm3) zarejestrowano 
w Wołominie, w kanale odprowadzającym wody z terenu przemysłowego. 

Wszystkie zbadane wody spełniają normy dla I/II klasy jakości wód 
(stężenie chromu <50 !lg/dm3). 

Cu MIEDŹ 

Gleby: tabl. 33-34, tab. 4-5 

Przeciętna zawartość miedzi w glebach warstwy powierzchniowej 
(mediana 9 mg/kg) jest trzykrotnie większa niż na głębokości 0,8-1 ,O m 
(mediana 3 mg/kg), co wskazuje na antropogeniczne źródła tego me
talu. Rozkład anomalnych zawartości w obu zakresach głębokości jest 
bardzo podobny, dowodząc, że zanieczyszczenia z powierzchni łatwo 
migrują w głąb profili glebowych. Gleby z terenów zurbanizowanych 
są wyraźnie wzbogacone w miedź w stosunku do gleb z terenów nieza
budowanych. Najmniejszą przeciętną zawartością miedzi (mediana 3 
mg/kg), identyczną jak tło geochemiczne gleb z obszarów niezabudo
wanych Polski (Pasieczna, 2003), cechują się gleby lasów. 

Anomalnymi stężeniami miedzi (>50 mg/kg) odznaczają się niektóre 
gleby w rejonie Targówka, Pragi, Śródmieścia , Woli, Ochoty, Włoch 
i zachodnich peryferii miasta. Są to tereny położone wzdłuż głównych 
szlaków komunikacyjnych (drogowych i kolejowych), na których po
nadto od połowy XIX w. mieściły się zakłady przemysłowe różnych 
branż. Głównymi źródłami miedzi były pyły emitowane przez zakłady 
przemysłowe, energetyczne oraz środki komunikacji. . . 

W warstwie powierzchniowej maksymalną zawartość m1edz1 (4477 
mg/kg) wykryto na terenie poprzemysiowym Targówka Fabryczne~o. 
Na głębokości 0,8- 1,0 m zawartość miedzi osiąga tu 200 mg/kg. Zame
czyszczenie wiąże się niewątpliwie z działalnością przemysłową. Od 
roku 1879 do lat 50. XX w. działała tu fabryka chemiczna produkująca 
kwas azotowy i siarkowy, nawozy sztuczne, sodę , amoniak, tłuszcze 
garbarskie, tlenki żelaza i polewy do kafli (Encyklopedia Warszawy, 
1975; Targówek Fabryczny ... , 2015). W okresie przedwojen~ym do 
największych zakładów tego rejonu należ<Jły m.in.: stalowma, huta 
szkła, mennica oraz fabryki obrabiarek, lamp, kosmetyków, drutu, 
sprzętu spawalniczego i amunicji. Wiele z tych zakładów ~o~tynuowało 
działalność po wojnie, ale pojawiły się też zakłady telewizyJne oraz fa
bryki urządzeń telefonicznych, maszyn i mebli. 

Bardzo wysokie zawartości miedzi, zanotowane w glebach warstwy 
powierzchniowej na Pradze Południe (do l 489 mg/kg na Koziej Górce 
i 815mg/kg w rejonie Olszynki Grochowskiej), a także w Wawrze (4~6 
mg/kg), na Woli (do 310 mg/kg) i na Bemowie (193 mg/kg), występują 
w pobliżu torów i węzłów kolejowych, co można wiązać ze stosowa
niem środków chwastobójczych na torach i preparatów grzybobójczych 
do nasączania podkładów kolejowych. 

Zanieczyszczone miedzią (827 mg/kg) są gleby warstwy powierzch
niowej przy ul. Kłopotowskiego, gdzie od 1900 r. funkcjonowała fabry
ka maszyn i kamieni młyńskich, a po wojnie zakłady budowy maszyn 
i aparatury badawczej (Portal informacyjny .. . , 2015a). 

z emisjami pyłów przemysłowych można także wiązać zanieczysz
czenie miedzią gleb w rejonie dawnego Centrum Optyki przy ul. Ostro
bramskiej (314 mg/kg), na terenie huty ArcelorMittal (do 123 mg/kg) , 
zakładów Polfa Tarebornin (100 mg/kg) oraz w sąsiedztwie dawnej Fa
bryki Kabli w Ożarowie (187 mg/kg). 

Maksymalną zawartość miedzi w glebie z głębokości 0,8-1 ,O m ( 442 
mg/kg) napotkano na Kamionku, a zanieczyszczenie jest prawdopo?ob
nie związane z wieloletnią działalnością zakładów aparatury porutaro
wej (Encyklopedia Warszawy, 1975). 

Zawartościami miedzi większymi niż w warstwie powierzchnio":'ej 
cechują się gleby na terenie kolejowym w rejonie dawnego FSO na Ze
raniu (279 mg/kg). Zawierają też do 8,27% żelaza, 1524 mg/kg manga
nu, 291 mg/kg strontu i 379 mg/kg tytanu. W głębszej warstwie _gle~ 
w rejonie lotniska Chopina na Okęciu zarejestrowano 198 mg/kg miedzi 
oraz 412 mg/kg ołowiu. 

Osady: tabl. 33, tab. 6 

Zanieczyszczone miedzią są głównie osady cieków i zbiomików na 
terenach zurbanizowanych. Wartość mediany zawartości miedzi (12 
mg/kg) jest nieco większa niż notowana w latach 90. XX w. - 9 mg/kg 
(Lis, 1992). Do najbardziej zanieczyszczonych miedzi~ n~l~żą osady 
zlewni Kanału Żerańskiego (mediana 31 mg/kg), a naJmilleJ - osady 
zlewni Świdra (mediana 3 mg/kg). 

Największe zawartości miedzi (383- 2131 mg/kg) zarejestro':an_o 
w osadach Rowu Opaczewskiego, biorącego początek w sąs1edztw1e h
nii kolejowej WKD w Salomei i zbierającego ścieki deszczowe z części 
terenu dzielnicy Włochy. 

Anomalnymi zawartościami miedzi(> 140 mg/kg) cechują się osady 
Utraty poniżej ujścia Raszynki (do 367 mg/kg), Kanału Bródnowskiego 
Górnego poniżej Targówka Fabrycznego (do 321 mg/kg), Kanah1 Hen
rykowskiego poniżej Polfy Tarchamin (do 225 mg/kg) oraz dopływu 
Lipkowskiej Wody z okolic Wólki Węglowej (do 223 mg/kg). W osa~ 
dach Wilanówki i Potoku Sh1żewieckiego zawartość miedzi dochodzt 
do l 06 mg/kg. . 

Źródłem zanieczyszczenia osadów miedzią są ścieki (główme prze
mysłowe) i spływy powierzclmiowe. 

Wody: tabl. 34, tab. 7 

Zawartość miedzi w badanych wodach powierzchniowych wynosi 
0,15- 75,93 !lg/dm3• Tylko w jednej próbce zawartość miedzi przekro-
czyła 50 !lg/dm3 - wartość graniczną dla klas I/JT jakości wód. . 

Anomalne stężenia (>5,45 !lg/dm3) obserwuje się przede wszystkim 
w ciekach i zbiornikach wodnych zachodniej części analizowanego ob
szaru. Największymi stężeniami tego pierwiastka, podobnie jak w przy
padku osadów, charakteryzują się wody Rowu Opaczewskiego (5,78-
75,93 !lg/dm3), zbierającego odcieki z trasy SS. 

W miedź obfitują też wody dopływów Kanału Grabowskiego na te
renie Ursynowa (do 12,90 !lg/dm3) , Lipkowskiej Wody biorącej począ
tek w okolicy huty ArcelorMittal (do l 1,91 1-1g/dm3) , Strugi i jej dopływu 
z terenu Bemowa (do 8,37 1-1g/dm3) oraz Potoku Służewieckiego poniżej 
ujścia rowu Wolica (do 6,39 !lg/dm3

). . . . . . 

Po wschodniej stronie doliny Wisły podwyższonymi stęzemam1 mle
dzi wyróżniają się wody Strugi Pogorzelskiej i Kanału Południowego , 

Kanału Henrykowskiego oraz lokalnie wody Rowu Miedzeszyńskiego , 

Kanah1 Wawerskiego, rzeki Czarnej i jej kilku drobnych dopływów. 
W wodzie rowu zasilającego Czarną na terenie leśnym w Markach 
stwierdzono l 4,19 ~tg/dm3 miedzi. 

Mediana zawartości miedzi w wodach Wisły (2,32 1-1g/ dm3) jest 
większa w porównaniu z wodami innych cieków. 

F FLUOR 

Wody: tabl. 35, tab. 7 

Zawartość fluoru w większości zbadanych próbek (95%) nie przekra
cza granicy oznaczaluości (0, l mg/dm3) . Większe stężenia fluoru, wy
stępujące w wodach Lipkowskiej Wody i jej dopływów, ~ogą być wy
nikiem emisji przemysłowych fluorków z huty ArcelorMtttal, wprowa
dzanych do atmosfery (a następnie do wód) w wyniku procesów techno
logicznych przy produkcji stali (Dojlido, 1995). Anon~alne stęż~nia flu
oru obserwuje się też w wodach Kanału Henrykawsklego (zameczysz
czonych także szeregiem innych pierwiastków), Portu ~raskiego _i Je~io

ra Kamionkowskiego, stawów w Parku Skaryszewsklm, StareJ Wisły 
i Łachy Kuligowskiej w Wawrze oraz lokalnie w drobnych dop~ach 
Świdra, Mieni, Czarnej i Raszynki. Na terenach użytkowanych rolmczo 
źródłem fluoru może być spływ powierzchniowy z pól, na których sto
sowano nawozy fosforowe. 

Zbadane wody należą do I klasy jakości wód pod względem zawar
tości fluoru (:S1,5 mg/dm3). Maksymalną jego zawartość (l ,5 mg/dm3) 

zarejestrowano w wodach rowu Wolica pod Skarpą Ursynowską . 
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Fe ŻELAZO 

Gleby: tabl. 36-37, tab. 4-5 

Rozkład zawartości żelaza w glebach z obydwu zakresów głębokości 
jest zbliżony. Najmniej żelaza zawierają piaszczyste gleby terenów le-
śnych, a najwięcej gleby terenów miejskich i przemysłowych. . 

Anomalne zawartości tego pierwiastka (>2%) mają prawdopodobme 
dwojaką genezę. Na tarasach zalewowych Wisły, gdzie występują mady 
bogate w minerały ilaste i glin, zawartość żelaza dochodząca do 4,35% 
jest przypuszczalnie naturalna. Naturalnie wzbogacone w żelazo_ (do 
5 98%) są także gleby podmokłych terenów, utworzone na torfach 1 na
~ułach bogatych w substancję organiczną w dolinie Długiej poniżej 
O.kt.miewa oraz na Targówku i Białołęce (do 6,23%). Gleby te są jedno
cześnie wzbogacone w arsen. 

Prawdopodobnie antropogeniczne jest zanieczyszczenie żelazem 
gleb warstwy powierzchniowej na terenie huty Arcelor~it~al (do 
14,06%), na terenie kolejowym na Woli (5 ,55%) oraz w reJome d~w
nych Zakładów Mechanicznych Ursus (3,59%). Raczej antropogemcz
ny charakter mają też punktowe anomalie w Broniszach i w Kajetanach 
na południowym zachodzie arkusza. 

W glebach z głębokości 0,8-1,0 m największą zawartość żelaza 
(20,76%) stwierdzono na terenie Parku Henrykowskiego w Białołęce. 
Punktowe anomalie zawartości żelaza (odpowiednio 8,35% i 8,27%) 
przy Trasie Łazienkowskiej w Śródmieściu i na terenie kolejowyt~ pr~y 
dawnym FSO na Żeraniu występują w glebach nasypowych 1 mają 
z pewnością charakter antropogeniczny. 

Osady: tabl. 36, tab. 6 

Mediana zawartości żelaza w osadach (0,67%) jest identyczna jak 
w badaniach wcześniejszych (Lis, 1992). Maksymalne zawartości tego 
metalu (27,03%) w osadzie organicznym Kanału Wolickiego (Miastecz
ko Wilanów) oraz Rowu z Lewandowa (do 17,44%) mogą być rezulta
tem odprowadzania wód gnmtowych wzbogaconych w żelazo z terenu 
budowanych osiedli do cieków. 

Anomalne zawartości żelaza obserwowane w osadach kanałów 
Bródnowskiego Górnego (do 9,27%) i Henrykowskiego (do 9,51 %) są 
niewątpliwie związane z działalnością zakładów przemysłowych Tar
gówka i Tarchomina, a w osadach kanałów na Białołęce (do 8,55%) 
mają prawdopodobnie charakter naturalny. . 

Wyraźnie podwyższone zawartości żelaza (>3,82%) w osadach cie
ków i zbiorników wodnych na tarasach zalewowych Wisły (powyżej 
Zawad) są związane z drenażem podłoża bogatego w jego związki 
(w osadach Wilanówki zawartość tego pierwiastka dochodzi do 9,25%). 

Wody: tabl. 37, tab. 7 

Zawartość żelaza w wodach powierzchniowych Warszawy i okolic 
mieści się w zakresie <0,01-40,06 mg/dm3, a mediana wynosi 0,09 
mg/dm3. Podobnie jak dla glinu, większymi stężeniami żelaza charakte
ryzują się wody po prawej stronie Wisły. 

Największym stężeniem (40,06 mg/dm3) odznaczają się wody rowu 
w zlewni Raszynki. Znaczne są też zawartości żelaza w wodach rowów 
terenów leśnych w Józefowie (35,30 mg/dm3) i w Radzyminie (22,8 
mg/dm3). W Radzyminie stwierdzono też maksymalną dla całego ob
szam arkusza zawartość glinu (4209,6 !lg/dm3) i podwyższoną kobaltu 
-4,39 !lg/dm3

. 

Podwyższone stężenia(> l ,60 mg/dm3) obserwuje się w wodach nie
których dopływów Czarnej, Mieni, Świdra, Kanału Wawerskiego, kana
łów na terenie Białołęki, Rowu z Lewandowa oraz Kanału Bródnow
skiego Dolnego, Kanału Zagoździańskiego i Rowu Miedzeszyńskiego. 

W wodach starorzecza Wisły w Łęgu k. Konstancina zawartość żela
za wynosi 20,60 mg/dm3, a w wodach rowu w Wawrze 17,83 mg/?m3._ 

Najmniejszym przeciętnym stężeniem żelaza charakteryzują stę 

wody zlewni Utraty (mediana 0,05 mg/dm3), a największym - wody 
zlewni Świdra (mediana 0,25 mg/dm3). 

HC03 WODOROWĘGLANY 

Wody: tabl. 38, tab. 7 

Na przeważającym obszarze w granicach arkusza zawartość wodoro
węglanów wynosi 12- 325 mg/dm3. Największą przeciętną zawartością 
wodorowęglanów charakteryzują się wody zlewni Łasicy (mediana 267 
mg/dm3) , a najmniejszą wody Wisły (mediana 171 mg/dm3). Mediana 
zawartości wód stawów i jezior wynosi 193 mg/dm3. 

Maksymalne stężenie HC03 (1198 mg/dm3) zarejestrowano w wo
dach rowu przyjmującego ścieki komunalne w miejscowości Zagości-

niec.(na NE od Wołomina). Woda tego rowu (o wartościEC 2,3 mS/cm) 
wzbogacona jest także w fosfor, krzemionkę, sód i chlor. 

Zwiększonymi stężeniami wodorowęglanów wyróżniają się wody 
niektórych cieków i zbiorników, charakteryzujące się równocześnie 

dużą wartością EC i wysokimi zawartościami bom, baru, wapnia, chlo
m, litu, magnezu, sodu, siarczanów, krzemionki , strontu i uranu. Na te
renie Mokotowa są to wody fosy fortu Piłsudskiego i Fortu Czerniako
wskiego, Bemardyńskiej Wody, Kanału Sieleckiego, stawu Arkadia i je
ziora w Parku Sieleckim. 

Bogate w wodorowęglany (a także w bm·, wapń, chlor, lit, magnez, 
sód i siarczany) są wody Łachy Potockiej oraz wody Kanału Henrykow
skiego. 

Wyraźnie anomalne stężenia wodorowęglanów (>378 mg/dm3) ob
seiwuje się także w wodach Lipkowskiej Wody i Strugi wraz z dopływa
mi (do 681 mg/dm3) na zachodzie arkusza, w wodach Raszynki i jej 
dopływów (do 540 mg/dm3) na poh1dniu oraz w wodach zlewni Czarnej 
na północnym wschodzie. 

Hg RTĘĆ 

Gleby: tabl. 39-40, tab. 4-5 

Zawartość rtęci jest zróżnicowana; dla 50% zbadanych gleb warstwy 
powierzchniowej nie przekracza wartości tła geochemicznego gleb Pol
ski (mediana <0,05 mg/kg; Pasieczna, 2003). 

Zwiększone zawartości rtęci (o charakterze antropogenicznym) wy
stępują głównie w ścisłym centmm Warszawy: w Śródmieściu, na Woli, 
na Żoliborzu (Marymont), w północnej części Ochoty oraz na Pradze 
Północ (Szmulki, Stara Praga, Nowa Praga) i na Pradze Południe (Ka
mionek). Obszar anomalii w obu badanych zakresach głębokościowych 
gleb jest bardzo podobny, co wskazuje na łatwą migrację rtęci w głąb 
profili glebowych. 

Do najbardziej zanieczy,szczonych w centrum Warszawy należą 
wierzchnie warstwy gleb parków (<0,05- 2,74 mg/kg; mediana 0,11 
mg/kg). Podobnym przeciętnym stężeniem rtęci charakteryzują się gle
by w parkach Poznania (mediana O, 13 mg/kg; Lis, Pasieczna, 2005). 

Maksymalne zawartości rtęci: 3,83 mg/kg w glebach warstwy po
wierzchniowej oraz 4,98 mg/kg na głębokości 0,8-1 ,0 m stwierdzono 
w pobliżu dworca Warszawa W schodnia. Źródłerp zanieczyszczenia 
gleb pod torowiskami kolejowymi mogły być zarówno emisje pyłów ze 
spalania węgla, który zawiera średnio 0,06-0,39 mg/kg rtęci (Bojakow
ska, Sokołowska, 2001), jak i stosowanie środków zawierających rtęć 
do konserwacji podkładów na torach. 

Zanieczyszczone rtęcią są gleby skarpy warszawskiej (odpowiednio 
2,93 mg/kg przy powierzchni i 4,01 mg/kg w poziomie głębszym) w re
jonie Starego Miasta. Do l ,27 mg/kg rtęci zanotowano w glebach war
stwy powierzchniowej na terenie Pm·ku Kazimierzowskiego i l ,42 mg/kg 
na Marymoncie. Są to gleby na nasypach antropogenicznych złożonych 
z różnorodnego materiału odpadowego, które w obrębie Starego i No-
wego Miasta pojawiały się już w średniowieczu. . 

Wyraźnie anomalne zawartości rtęci napotkano w glebach warstwy 
powierzchniowej na terenie parku Moczydło (2,74 mg/kg), Parku Le
śnego Bemowo (2,49 mg/kg), ogródków działkowych na Targówku 
(2,07 mg/kg) , w sąsiedztwie dawnej elektrociepłowni na Powiślu (1 ,79 
mg/kg), na terenie ciepłowni Kawęczyn (1,52 mg/kg) , przy ul. Koszy
kowej w Śródmieściu (l ,31 mg/kg) i na osiedlu Augustówek na Białołę
ce (1,17 mg/kg). 

Poza Warszawą niewielkie lokalne anomalie rtęci zanotowano w po
bliżu linii kolejowej w Duczkach k. Wolomina (2,49 mg/kg). 

Zanieczyszczone rtęcią są też gleby pól uprawnych w miejscowo
ściach Zamieniewgminie Lesznowola (1,98 mg/kg) i Jaworowa na po
łudniowy wschód .od Raszyna (1 ,01 mg/kg) oraz w pobliżu oczy?zczalni 
ścieków pomiędzy Karczewem a Otwockiem (0,42 mg/kg). Zródłem 
rtęci w glebach użytkowanych rolniczo mogły być stosowane w prze
szłości środki do zapraw nasiennych oraz preparaty ochrony roślin . 

Osady: tabl. 39, tab. 6 

Zawartość rtęci w osadach zmienia się w zakresie od <0,05 do 3,57 
mg/kg. Anomalnymi zawartościami tego metalu wyróżniają się osady 
Kanału Bródnowskiego Górnego, który był przez lata odbiornikiem 
ścieków z zakładów przemysłowych Targówka (do 2,01 mg/kg) , Kanału 
Henrykawski ego poniżej zakładów Polfa Tarebornin (do l , 11 mg/kg) 
oraz Wilanówki, w przypadku której źródłem rtęci (do 0,55 mg/kg) 
mógł być spływ powierzchniowy z pól, na których stosowano rtęciowe 
preparaty ochrony roślin. 

Anomalne zawartości rtęci stwierdzono lokalnie w osadach Rudawki 
na terenie Lasu Bielańskiego, kanału Magenta w Rembertowie i Jago-



dzianki (poniżej oczyszczalni ścieków), a także niektórych zbiorników 
bezodpływowych: Stawu pod Królikamią (3,46 mg/kg) i fosy fortu Ra
diowo (0, 70 mg/kg). 

Maksymalną zawartość rtęci (3,57 mg/kg) zanotowano w osadzie or
ganicznym Jeziorka Wilanowskiego, który obfituje też w kadm (6,7 mg/kg), 
kobalt (10 mg/kg), miedź (105 mg/kg) i cynk (640 mg/kg). Wcześniej
sze badania osadów tego jeziorka, które od lat jest zanieczyszczane wo
dami Potoku Służewieckiego, wykazały zawartość rtęci do 1,870 mg/kg 
oraz duży udział kadmu, miedzi, ołowiu i cynku (Tomassi-Morawiec 
i in., 2007). 

K POTAS 

Wody: tabl. 41, tab. 7 

Zawartość potasu w badanych wodach waha się od 0,1 do 58,3 
mg/dm3. Mediana stężenia tego pierwiastka (5,7 mg/dm3) jest mniejsza 
niż w wodach Polski (mediana 6,5 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1995) czy 
w wodach aglomeracji Poznania (mediana 7,9 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 
2005) i zbliżona do stężenia w wodach Szczecina i okolic (mediana 
5 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1998a). 

Po zachodniej stronie Wisły anomalnymi zawartościami potasu 
(> 17,0 mg/dm3) wyróżniają się wody Strugi oraz jej dopływu z okolic 
Bemowa (do 22,4 mg/dm3), cieków w zlewni Lipkowskiej Wody (54,2 
mg/dm3) oraz rowu opaskawego składowiska w Radiowie (20,1 mg/dm3). 

Bogate w potas są też zbiorniki wód stojących z obszaru miejskiego, 
takich jak: staw Sadurka (45,6 mg/dm3), staw Łużek (44,3 mg/dm3), gli
nianki Jelonek (44,0 mg/dm3), Jezioro Imielińskie (26,6 mg/dm3), fosa 
fortu Zbarż (23, l mg/dm3), fosa fortu Blizne (22,8 mg/dm3), Stawy Mło
cińskie (19,3 mg/dm3) oraz licznych stawów bez nazwy na terenach 
użytkowanych rolniczo w zlewni Raszynki (do 28,5 mg/dm3). 

Po wschodniej stronie Wisły anomalne stężenia potasu występują 
w wodach Kanału Wawerskiego (do 19,8 mg/dm3), w wodach licznych 
dopływów Czarnej (do 44 mg/dm3) oraz stawów w jej zlewni. 

Maksymalne stężenie potasu (58,3 mg/dm3) i podwyższoną zawar
tość litu ( 42,4 jlg/dm3) stwierdzono w wodach stawu w Kobyłce, który 
jest dawną glinianką zasypywaną gruzem. 

Największą przeciętną zawartością potasu (mediana 8,4 mg/dm3) 

charakteryzują się wody zlewni kanałów Nowa Ulga i Nowe Ujście oraz 
zlewni Łasicy (mediana 8,3 mg/dm3), a najmniejszą wody Wisły (me
diana 4,2 mg/dm3). 

Koncentracja potasu w wodach powodowana jest lokalnymi zrzuta
mi ścieków, a także spływem powierzchniowym. Na terenach rolniczych 
źródłem potasu są nawozy, na terenach miejskich - środki zimowego 
utrzymania dróg. 

Li LIT . 
Wody: tabl. 42, tab. 7 

Zawartość litu w wodach analizowanego obszaru jest bardzo zróżnico
wana; waha się od <0,3 do 122,7 jlg/dm3. Wartość mediany (4,7jlg/dm3) 

jest mniejsza niż w wodach Szczecina i okolic czy Poznania i okolic 
(mediana 6 jlg/dm3; Lis, Pasieczną, 1998a, 2005). 

Podwyższonymi stężeniami litu (5,6- 17,3 jlg/dm3; mediana: 8,5 
jlg/dm3

) wyróżniają się przede wszystkim wody Wisły. Jego źródłem, 
podobnie jak talu, są przypuszczalnie słone wody kopalniane z obszaru 
Górnego Śląska. 

Wyraźnie anomalnymi zawartościami litu(> 13,7 jlg/dm3) odznacza
ją się wody licznych zbiorników i rowów miejskiego obszaru lewo
brzeżnej Warszawy, cechujące się zazwyczaj także wysoką przewodno
ścią elektrolityczną właściwą, wskazującą na znaczną mineralizację. 

Maksymalną zawartość litu (122,7 )lg/dm3) stwierdzono w wodzie 
rowu wypływającego z rejonu huty ArcelorMittal. 

Wysokimi stężeniami litu wyróżniają się wody rowu na Paluchu 
(33,1 )lg/dm3), stawu Morskie Oko (31,3 )lg/dm3) i rowu opaskawego 
składowiska Radiowo (16,9 jlg/dm3). 

Do wzbogaconych w lit należą wody stawów w Łazienkach, Stawu 
Belwederskiego, stawu Promenada, Jeziorka Czemiakowskiego, fosy 
Fortu Czerniakowski ego, fosy fortu Piłsudskiego, Bernardyńskiej Wody, 
Kanału Sieleckiego, Kanału Czerniakowskiego, stawu Arkadia, stawu 
pod Królikarnią, rowu wzdłuż ul. Piaseczyńskiej, stawu w pobliżu 
ul. Dolnej, stawu w Parku Ujazdowskim, glinianek Szczęśliwiekich 
i Fajansowych, glinianek Jelonki, fosy fortów Okęcie i Blizne, stawu 
Jeziorzecna Bemowie, a także Łachy Potockiej, Rudawki oraz lokalnie 
Kanału Bródnowskiego Górnego. 

Poza obszarem Warszawy anomalne zawartości litu napotkano 
w wodach dopływu Strugi spod Bemowa, bogatych też w inne składniki 
(miedź, potas, magnez, molibden, sód, uran, cynk, chlor, fluor, wodoro-

węglany). Lokalnie bogate w lit są wody Kanału Ożarowskiego, Żbi
kówki iRaszynki oraz cieków w zlewni Czarnej. Wysokie stężenia litu 
zanotowano w wodach dwóch stawów w Kobyłce : 42,6 )lg/dm3 i 42,4 
)lgldm3 (w których występuje także maksymalna zawartość potasu 58,3 
mg/ dm3). 

Podwyższona zawartość litu w wodach badanych zbiorników może 
być związana ze spływem powierzchniowym i zrzutami ścieków. 

Mg MAGNEZ 

Gleby: tabl. 43-44, tab. 4-5 

Rozkład zawartości magnezu w glebach przypomina rozkład zawar
tości żelaza, co wskazuje na współwystępowanie tych pierwiastków 
w minerałach ich skał macierzystych. Parametry statystyczne zawarto
ści magnezu w obydwu badanych poziomach gleb są bardzo zbliżone, 
świadcząc o braku istotnego wzbogacenia gleb warstwy powierzchnio
wej w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Mediana 
zawartości magnezu w glebach warstwy powierzchniowej (0,07%) nie
znacznie przekracza wartość tła geochemicznego gleb Polski (0,04%; 
Pasieczna, 2003). Najmniejszymi zawartościami magnezu w granicach 
arkusza charakteryzują się gleby terenów leśnych (mediana 0,02%). 

Zawartość magnezu w badanych glebach w większości ma związek 
z chemizmem skał macierzystych. Podwyższone zawartości (>0,12%) 
obserwuje się na obszarach, gdzie w podłożu występują skały bogate 
w minerały ilaste i węglany- gliny lodowcowe (w lewobrzeżnej części 
Warszawy), mady (na tarasach zalewowych Wisły), a także lessopodob
ne utwory eluwialne (w pasie od zachodnich granic Warszawy do Oża
rowa). 

W wierzchnich warstwach gleb Warszawy zauważalne są też anoma
lie magnezu, spowodowane opadem pyłów przemysłowych i energe
tycznych. Maksymalną zawartość tego pierwiastka (1,39%) napotkano 
w glebie na terenie huty ArcelorMittal. Gleby obfitujące w magnez wy
stępują w sąsiedztwie składowisk odpadów paleniskowych na Żeraniu 
(0,78%) i na Zawadach (0,48%) oraz w rejonie elektrociepłowni Sie
kierki (do 0,56%). 

Rozpraszanie pyłów bogatych w magnez zaznacza się też w otocze
niu cegielni: 0,56% magnezu w glebie powierzchniowej w Markach 
oraz 1,23% magnezu na głębokości 0,8- 1,0 m w miejscowości Nowe 
Słupno na północy arkusza. Wysokie zawartości magnezu występują 
także na terenie dawnej Fabryki Domów przy ul. Świderskiej (0,76%). 

Na głębokości 0,8-1,0 m maksymalną zawartość magnezu (1,57%) 
stwierdzono w bezpośrednim sąsiedztwie kompostowni Radiowo i wy
sypiska, na które do 1991 r. przyjmowano odpady komunalne. Anomalia 
ta wskazuje na migrację tego ·pierwiastka w głąb profilu. Wzbogacenie 
w magnez (do 0,62%) gleb między Wiemchowem a Ożarowem jest 
prawdopodobnie związane z litologią skał macierzystych. 

Osady: tabl. 43, tab. 6 

W osadach zawartość magnezu zmienia się w granicach od <0,01 do 
1,12%, a najbogatsze w ten pierwiastek są osady Wisły (mediana 0,20%) 
i osady zlewni Wilanówki (mediana 0,17%). Osady Wisły są naturalnie 
wzbogacone w magnez wypłukiwany z gleb tarasów oraz dostarczany 
z południowej części zlewni, gdzie odsłaniają się na powierzchni wie
trzejące skały węglanowe. Drenaż utworów podłoża wzbogaconego 
w magnez przyczynia się też do jego gromadzenia w osadach zbiorni
ków położonych na tarasach zalewowych Wisły i w rejonie Ożarowa. 
Maksymalną zawartość magnezu (1,12%) stwierdzono w osadzie orga
nicznym stawu w miejscowości Opacz. Znacznie wzbogacone w ma
gnez są też osady rowu w Starych Babieach (1,06%), Kanału Bródnow
skiego Dolnego w Kątach Węgierskich (0,89%), Rowu Miedzeszyń
skiego (0,83%) oraz glinianki w Nowym Słupnie w pobliżu zlikwidowa
nej cegielni (0,68%). 

Anomalne zawartości magnezu obserwowane w osadach kanałów 
Bródnowskiego Górnego (do 0,55%) i Hentykowskiego (do 0,71%) są 
prawdopodobnie spowodowane zrzutem ścieków przemysłowych. 

Wody: tabl. 44, tab. 7 

Zawartość magnezu w badanych wodach jest bardzo zróżnicowana. 
Podwyższone stężenia (> 18,2 mg/dm3) obserwuje się zarówno w wo
dach na terenach rolniczych, jak i na obszarach miejskich. Przeciętna 
zawartość magnezu w wodach Warszawy i okolic (mediana 9,9 mg/dm3) 

jest zbliżona jak w wodach Szczecina (mediana 11,2 mg/dm3; Lis, Fa
sieczna, 1998a) i znacznie niższa niż w wodach Poznania (mediana 
17,54 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005). Najmniejszym średnim stężeniem 
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magnezu charakteryzują się wody zlewni Świdra (mediana 7,9 mg/dm3), 

a największym wody zlewni Łasicy (mediana 12,6 mg/dm3). 

Na terenach miejskich anomalne stężenia magnezu (>21,6 mg/dm3) 

zanotowano w wodach Łachy Potockiej, Rudawki w obrębie rezerwatu 
Las Bielański, a także w wodach cieków i zbiorników Mokotowa (Kanał 
Czemiakowski, Bemardyńska Woda, fosa fortu Piłsudskiego, stawy: 
pod Królikarnią, Arkadia i Promenada oraz Kanał Sielecki). Na terenie 
Ochoty i Włoch bogate w magnez są wody stawu Sadurka, glinianek 
Fajansowych i Szczęśliwiekich oraz Żbikówki. 

Poza Warszawą w magnez obfitują wody stawów na terenie Łomia
nek, wody Strugi i jej dopływów oraz cieków w zlewni Lipkowskiej 
Wody i Czarnej. Źródłem magnezu w wodach terenów użytkowanych 
rolniczo może być spływ powierzchniowy z pól, na których stosowano 
nawozy magnezowe lub wykonywano zabiegi wapnowania. 

Maksymalne stężenie magnezu (62,4 mg/dm3
) stwierdzono w wo

dach stawu na terenie leśnym w miejscowości Piotrkówek Duży (gmina 
Ożarów Maz.). 

Wody rowu w lesie w pobliżu lotniska Chopina na Okęciu zawierają 
60,8 mg/dm3 magnezu, a także 340,7 mg/dm3 wapnia. Są również bogate 
w potas (27,2 mg/dm3), lit (33,1jlg/dm3), wodorowęglany (988 mg/dm3), 

siarczany (293 mg/dm3), krzemionkę (27,3 mg/dm3), stront (1067 jlg/dm3) 

i uran (19,55 jlg/dm3). Zanieczyszczenie spowodowane jest przypusz
czalnie odciekami z nielegalnego wysypiska odpadów. 

Ze względu na zawartość magnezu analizowane wody należą do I lub 
II klasy jakości (odpowiednio ~50 mg/dm3 i >50- ~100 mg/dm3). 

Mn MANGAN 

Gleby: tabl. 45-46, tab. 4-5 

Zakresy i rozkłady zawartości manganu w glebach warstwy po
wierzchniowej i głębszej są bardzo podobne. Najwięcej manganu za
wierają gleby doliny Wisły oraz części lewobrzeżnej Warszawy wraz 
z jej południowo-zachodnimi peryferiami, a najmniej tego pierwiastka 
stwierdzono w glebach piaszczystych i torfiastych terenów leśnych. 

Zawartość manganu w glebach terenów miejskich jest uzależniona 
głównie od jego obecności w skale macierzystej (Czarnowska i in., 
1983, 1992; Czamowska, Walczak, 1988; Lis, Pasieczna, 1998b). Za 
naturalne należy uznać anomalie manganu (>500 mg/kg) w madach na 
tarasach zalewowych doliny Wisły. Na Siekierkach i na Zawadach 
w wierzchnich warstwach gleb zawartości manganu dochodzą do 1350 
mg/kg, a w rejonie Powsinkaw warstwie głębszej gleb - do 4920 mg/kg. 

Naturalnie wzbogacone w mangan są w warstwie powierzchniowej 
gleby łąkowe, utworzone na torfach oraz namułach i piaskach humuso
wych w dolinie Długiej (do 2443 mg/kg) oraz w dawnym zakolu Wisły 
w W a wrze (do 1128 mg/kg). Gleby te są też bogate w żelazo i arsen. 

Gleby wykształcone na utworach eluwialnych (piaskach, pyłach 
i mułkach lessopodobnych) pomiędzy Bemowem a Ożarowem Mazo
wieckim zawierają do l 050 mg/kg manganu w warstwach z obydwu 
głębokości. 

Maksymalną zawmtość manganu (5451 mg/kg) zarejestrowano 
w warstwie powierzchniowej gleby antropogenicznej w pobliżu składo

wiska odpadów huty ArcelorMittal. Źródłem manganu jest prawdopo
dobnie emisja pyłów huty. 

Do antropogenicznych należy zaliczyć także niewielką lokalną ano
malię w rejonie Karczewa nad Wisłą (1161 mg/kg manganu). Wskazują 
na to wyraźnie zwiększone zawartości także arsenu, kadmu, kobaltu, 
rtęci i niklu w tych glebach okresowo zalewanych przez Jagodziankę, do 
której zrzucane są ścieki z pobliskiej oczyszczalni. 

W mangan obfitują gleby warstwy powierzchniowej w Dziekanawie 
Leśnym i Łomiankach (do 1501 mg/kg) przy trasie wylotowej na Gdańsk 
oraz w Ożarowie przy szosie poznańskiej (do l O 18 mg/kg), co wiąże się 
prawdopodobnie z emisjami silników samochodowych zawierających 
trikarbonylek manganowy dodawany do benzyny jako środek przeciw
stukowy (Kabata-Pendias, Szteke, 2012). 

Na głębokości 0,8-1,0 m najwięcej manganu (5452 mg/kg) napotka
no w glebach naGocławiu przy Trasie Łazienkowskiej oraz w rejonie 
Rembielszczyzny po obu stronach Kanału Żerańskiego (3000-4920 
mg/kg). Są to prawdopodobnie anomalie litogeniczne. 

Gleby nasypowe na terenie kolejowym w okolicy dawnego FSO za
wierają do 2013 mg/kg manganu i innych metali, być może ze źródeł 
antropogenicznych. Duża zawartość manganu (1524 mg/kg) w glebie 
z głębszego poziomu na terenie Parku Henrykowskiego na Tarchaminie 
wydaje się też mieć pochodzenie antropogeniczne. 

Osady: tabl. 45, tab. 6 

Analizowane osady Warszawy charakteryzują się bardzo szerokim 
zakresem zawartości manganu od 4 do 20120 mg/kg. Przeciętna zawar
tość tego pierwiastka w analizowanych osadach (mediana 183 mg/kg) 
jest mniejsza niż w osadach rzek i strumieni Polski i w osadach okolic 
Poznania (mediany odpowiednio 274 i 203 mg/kg mg/kg; Lis, Pasiecz
na, 1995, 2005), ale większa niż we wcześniejszych badaniach osadów 
tego obszaru (mediana 159 mg/kg; Lis, 1992). 

Najbogatsze w mangan są osady zlewni Kanału Żerańskiego (media
na 642 mg/kg), najuboższe osady zlewni Długiej (mediana 83 mg/kg). 
Maksymalną zawartość manganu (20 120 mg/kg) zanotowano w osa
dach rowu na terenie leśnym w Wiązownej, zawierających też dużo ko
baltu ( 49 mg/kg). 

Anomalnymi zawartościami manganu(> 1422 mg/kg) wyróżniają się 
osady cieków na tarasach zalewowych doliny Wisły: Wilanów ki (do 
8581 mg/kg) i Rowu Powsi11kowego (do 2407 mg/kg), drenujących pod
łoże wzbogacone w ten pierwiastek. 

Obfite w mangan są też osady Rowu z Lewandowa (do 7029 mg/kg), 
kanałów Hentykowskiego (do 651 O mg/kg), Bródnowskiego Górnego 
i Dolnego (do 5043 mg/kg), dolnego odcinka kanału Nowa Ulga (do 
2402 mg/kg) oraz Kanału Żerańskiego poniżej elektrociepłowni (do 
2061 mg/kg) . Anomalne zawartości manganu w tych osadach należy 
wiązać głównie ze zrzutem ścieków przemysłowych (także historycz
nym). 

VVody:tabl46,tab. 7 

Zakres zawartości manganu w wodach z różnych rejonów świata wy
nosi od 0,02 do 130 )lgldm3, ale w rzekach zanieczyszczonych może 
przekraczać 1000 jlg/dm3 (Kabata-Pendias, Szteke, 2012). W analizo
wanych wodach stężenie manganu jest bardzo zróżnicowane, podobnie 
jak w osadach, i zmienia się od <l do 12 495 jlg/dm3• Dla zdecydowanej 
większości wód (75%) zawartość tego pierwiastka nie przekracza 278 
)lgldm3• Zawartość przeciętna manganu (mediana 123 )lg/dm3) jest po
dobna jak w wodach aglomeracji Szczecina (mediana 120 jlg/dm3; Lis, 
Pasieczna, 1998a). 

Maksymalną zawartość manganu (12 495 jlg/dm3) zarejestrowano 
w wodach rowu biegnącego przez pola uprawne równolegle do Kanału 
Habdzińskiego na terenie miejscowości Habdzin (gmina Konstancin-Je
ziorna). Największą przeciętną zawartością manganu odznaczają się 

wody zlewni Kanału Żerańskiego (mediana 277 jlg/dm3) , a najmniejszą 
wody Wisły (mediana 230 jlg/dm3). 

Wysokomanganowe są wody Kanału Hentykowskiego (1498- 5578 
jlg/dm3), silnie zanieczyszczone innymi pierwiastkami, oraz rowu w miej
scowości Klaudyn w gminie Izabelin (6488 jlg/dm3). 

Anomalne stężenie manganu ( 4065 )lg/dm3) stwierdzono w wodach 
rowu odwadniającego rejon huty ArcelorMittal (zawierających też do 
47,37 )lgldm3 molibdenu). 

Wody rowu opaskawego składowiska w Radiowie zawierają 1280 
jlg/dm3 manganu. 

Anomalnymi stężeniami manganu charakteryzują się niewielkie do
pływy Lipkowskiej Wody oraz licznych drobnych cieków i zbiorników 
w zlewni Czarnej , Świdra i Kanału Wawerskiego. Znaczne zawartości 
manganu obserwuje się również w wodach stawów na terenie Łomia
nek, Kanału Bródnowskiego, rowów zasilających Kanał Żerański, wo
dach Rowu z Lewand owa, Wilanówki, a lokalnie Wisły i jej starorzeczy. 

Mo MOLIBDEN 

Wody: tabl. 47, tab. 7 

Molibden w badanych wodach wykrywano w zakresie od <0,05 do 
47,37 jlg/dm3; w 90% próbekjego stężenie nie przekracza 2,41 ).1g/dm3. 

Poza próbką o maksymalnej zawartości tego pierwiastka wszystkie po
zostałe należą do I/II klasy jakości wód pod względem udziału molibde
nu (~40 jlg/dm3

). 

Podwyższone (>2,41 )lg/dm3) i anomalne (>3,50 ).1g/dm3) zawartości 
molibdenu obserwuje się głównie w ciekach i zbiornikach terenów zur
banizowanych. 

Maksymalne stężenie molibdenu zarejestrowano w wodach rowu od
wadniającego teren huty ArcelorMittal. Wysokimi stężeniami molibde
nu (a także ołowiu) charakteryzują się wody dwóch rowów zasilających 
Lipkowską Wodę, co prowadzi do zanieczyszczenia także jej wód (do 
9,67 jlg/dm3). 7,62 )lg/dm3 molibdenu zawierają wody rowu w rejonie 
Wólki Węglowej, a do 5,21 )lg/dm3 wody Kanału Henrykowskiego. 

Anomalnymi stężeniami molibdenu (3,52- 20,68 jlg/dm3) wyróżniają 
się wody Kanału Bródnowskiego Górnego. Źródłem ich zanieczyszcze
nia są prawdopodobnie emisje ze spalania węgla w ciepłowni Kawęczyn 



oraz emisje Zakładów Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych przy 
ul. Gwarków. Wskazują na to zbliżone wartości stężeń molibdenu w wo
dach pobliskiego Kanału Kawęczyrl.skiego (4,19- 5,07 f.!g/dm3) oraz sta
wu Kozia Górka ( 4,06 f.!g/dm3), gdzie dodatkowym czynnikiem zanie
czyszczeń mogą być ścieki z warsztatów naprawy taboru kolejowego 
Warszawa Grochów. 

Wyraźnie anomalne zawartości molibdenu zarejestrowano w wodach 
kilku zbiorników na Bemowie: w stawie Glinianki Jelonek 16,43 f.!g/dm3, 

w stawie Jeziorzec 8,66 f.!g/dm3 i w fosie fortu Blizne 6,30 f.!g/dm3. 

Zanieczyszczone molibdenem są też wody strumienia Górznik, do
pływu Czarnej (6,63-8,16 f.!g/dm3), cechujące się także dużym udziałem 
antymonu (do 7,88 f.!g/dm3). 

Wśród mniejszych cieków stwierdzono duże zawartości molibdenu 
w wodach rowu zasilającego Jeziorko Dziekanowskie w Łomiankach 
(do 6,09 f.!g/dm3), w wodach cieków odwadniających Blizne Łaszczyń
skiego i Wieruchów (do 4,91 ~Lg/dm3) oraz w wodach Rudawki (do 4,74 
f.!g/dm3). 

Podwyższonymi stężeniami molibdenu wyróżniają się także lokalnie 
wody dopływów Raszynki, rowu Jeziorki, Rowu Miedzeszyńskiego, 
Kanału Żerańskiego, Żbikówki, rowu i kanału Wolica oraz niektórych 
zbiorników (Stawów Kaczych w Parku Skaryszewskim, Jeziorka ~zer
niakowskiego i fosy Fortu Czerniakowskiego). 

Na SÓD 

Wody: tabl. 48, tab. 7 

Zawartość sodu w wodach arkusza zmienia się od 0,8 do 714, l mg/dm3, 

a jego rozkład jest zbliżony do rozkładu chloru. Mediana zawartości 
sodu (30,1 mg/dm3) jest dwukrotnie większa niż w wodach powierzch
niowych Polski (mediana 14 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1995) i zbliżona 
do odpowiedniej wartości dla wód aglomeracji Poznania (mediana 26,6 
mg/dm3

; Lis, Pasieczna, 2005). Najmniejszą zawartością sodu charakte
ryzują się wody zlewni Świdra (mediana 13,3 mg/dm3), a największą 
zlewni Łasicy (mediana 39,3 mg/dm3). 

W wodach Wisły zawartość sodu waha się w zakresie 8,9-123,2 
mg/dm3 i jest nieco mniejsza niż w badaniach z 1992 r. ( 40-156 mg/dm3; 

Dojlido, 1995). Źródłem sodu jest zarówno jego dopływ z wodami rzek 
Górnego Śląska, zanieczyszczanych zrzutami słonych wód kopalnia
nych (Pasieczna, red., 20 l Ob), jak i spływy powierzchniowe chlorku 
sodu stosowanego w zimowym utrzymaniu dróg. 

Anomalne stężenia sodu (>l 11,7 mg/dm3) występują głównie w wo
dach lewobrzeżnej Warszawy, a szczególnie w bezodpływowych zbior
nikach terenów miejskich. Są związane ze zrzutem ścieków lub spły
wem powierzchniowym. 

Silnie zanieczyszczone sodem są wody zbiorników sąsiadujących 
z Trasą AK. W stawie osiedlowym Jeziorzec (na Bemowie) zarejestrowa
no 618,3 mg/dm3 sodu, a w fosie fortu Blizne 395,7 mg/dm3. Wody obu 
zbiorników zawierają też znaczne ilości chloru, potasu, litu i molibdenu. 

Zawartości sodu >111,7 mg/dm3 (oraz wysokie EC i duży udział in
nych składników) zanotowano też w zbiornikach: Bernardyńska Woda, 
fosa Fortu Czerniakowskiego i fortu Piłsudskiego, Jeziorko Czernia
kowskie, glinianki Jelonek i Sznajdra, staw Koziorożca, Kanał Czernia
kowski i Łacha Potocka. 

Dużymi zawartościami sodu odznaczają się wody cieków w zlewni 
Lipkowskiej Wody. W wodach rowu płynącego z rejonu Wólki Węglo
wej stwierdzono 281,5 mg/dm3 sodu, a w strumieniu płynącym z Bemo
wa- 266,7 mg/dm3. 

W potoku w zlewni Strugi (w rejonie Lachtorzewa) stężenie sodu osią
ga 190,7 mg/dm3, a w wodach Kanału Henrykowskiego- 218,1 mg/dm3. 

Lokalnie zwiększone stężenia sodu zanotowano w wodach Regułki, 
strumieni zasilających Raszynkę i dolnego odcinka Czarnej Strugi. 

Maksymalne stężenie sodu 714,2 mg/dm3 (a także l 100 mg/dm3chlo
ru) zarejestrowano w wodach stawu (rozlewiska) w miejscowości Pól
ko, przy drodze Warszawa- Wyszków. 

NH4 JON AMONOWY 

Wody: tabl. 49, tab. 7 

Zawartość jonu amonowego zmienia się od <0,05 do 29,2 mg/dm3 . 

56% zbadanych wód spełnia normy jakości dla wód klasy I (:SO, 78 
mg/dm3), a 35% dla wód klasy II (>0,78- :S1,56 mg/dm3). 

Maksymalną zawartość jonu amonowego zarejestrowano w wodach 
Kanału Henrykowskiego, poniżej miejsca okresowego zrzutu ścieków 
z Jabłonny. 

Nieliczne anomalie mają charakter punktowy. Podwyższone stężenia 
jonu amonowego stwierdzono w wodach rowu w Pęcicach (19,6 mg/dm3), 

kanału Magenta poniżej oczyszczalni ścieków w Rembertowie (13,6 

mg/dm3), rowu w Michałówku (12,4 mg/dm3) i rowu w Wolominie (11 ,8 
mg/dm3). Zawartość 5,5 mg/dm3 jonu amonowego w wodach Jagodzian
kijest zapewne związana ze zrzutem ścieków z oczyszczalni w Otwocku. 

Zwiększone zawartości jonu amonowego w ciekach w obrębie zlew
ni Czarnej i Utraty mogą pochodzić ze spływów nawozów azotowych 
z pól. 

Na terenie Warszawy podwyższone stężenia jonu NH4 zarejestrowa
no w wodach kanałów Kamionkowskiego (5,26 mg/dm3) i Gocławskie
go (2, 15 mg/dm3) oraz lokalnie w wodach rowu zasilającego Kanał Gra
bowski w Pyrach, w wodach kanałów Nowa Ulga i Nowe Ujście, Kana
łu Kawęczyńskiego, Kanału Żerańskiego, Rowu Miedzeszyńskiego, 
Rowu Natolińskiego, fosy przy forcie Radiowo. 

Podwyższone stężenia jonu NH4 wskazują na świeże zanieczyszcze
nie wód ściekami bytowo-gospodarczymi lub przemysłowymi. W zbior
nikach zamkniętych bądż o słabym przepływie obfitość jonu amonowe
go może wskazywać na rozkład nagromadzonej substancji organicznej 
w warunkach beztlenowych. 

Ni NIKIEL 

Gleby: tabl. 50-51, tab. 4-5 

Rozkład zawartości niklu w badanych glebach przypomina rozkład 
stężeń żelaza, magnezu i manganu - pierwiastków, których obecność 
jest w znacznym stopniu uzależniona od chemizmu skał podłoża. W ni
kiel obfitują mady doliny Wisły oraz gleby rozwinięte na utworach bo
gatych w minerały ilaste - glinach lodowcowych i utworach eluwial
nych lewobrzeżnej Warszawy. 

Mediana zawartości niklu w wierzchnich warstwach gleb (5 mg/kg) 
jest nieco większa od tła geochemicznego gleb Polski (3 mg/kg; Fa
sieczna, 2003), mapy jego rozkładu w obu poziomach glebowych są bar
dzo podobne, a zawartości w warstwie powierzchniowej tylko nieznacz
nie większe niż w warstwie głębszej , co świadczy o niewielkim wpływie 
czynnika antropogenicznego w jego rozpraszaniu. 

Najbogatsze w nikiel są mady tarasów zalewowych Wisły powyżej 
Siekierek. W warstwie powierzchniowej zawierają 37- 38 mg/kg niklu, 
a w warstwie głębszej do 53 mg/kg. Wzbogacenie w ten pierwiastek 
można wiązać z osadzaniem drobnoziarnistego materiału z wyżej poło
żonych obszarów zlewni w dawnych meandrach rzeki. 

W glebach warstwy powierzchniowej występują lokalne anomalie 
antropogeniczne. Największa z nich (32- 272 mg/kg niklu) znajduje się 
na terenie huty ArcelorMittal. Między Wisłostradą a doliną Wisły na 
Marymoncie zanotowano 152 mg/kg niklu, w sąsiedztwie nieczynnych 
już Zakładów PZL Wola 127 mg/kg, a obok ciepłowni Kawęczyn 55 
mg/kg. 

Trudna do wyjaśnienia jest punktowa anomalia niklu w glebie osie
dlowego trawnika w Mysiadle (165 mg/kg) . 

Na głębokości 0,8- 1,0 m maksymalną zawartość niklu (74 mg/kg, 
a także 112 mg/kg chromu) zanotowano na terenie przemysłowym po
między elektrociepłownią Żerań a dawnym FSO. 

Osady: tabl. 50, tab. 6 

Mediana zawartości niklu w osadach (7 mg/kg) jest prawie identycz
na z wartością tła geochemicznego osadów rzek i strumieni Polski 
(6 mg/kg; Lis, Pasieczna, 1995) oraz wynikami wcześniejszych badań 
osadów Warszawy i okolic (mediana 6 mg/kg; Lis, 1992). 

Rozkład zawartości niklu jest zbliżony do rozkładu zawartości żelaza 
i manganu w osadach, co może wskazywać na wiązanie jego części 
przez wodorotlenki tych metali. 

Największą przeciętną zawartością niklu cechują się osady Kanału 
Żerańskiego (mediana 13 mg/kg), a najmniejszą-osady Dhrgiej i Świ
dra (mediana 3 mg/kg). Maksymalna zawartość (146 mg/kg) została 
stwierdzona w osadach fosy fortu Radiowo na Bemowie. 

Anomalnymi zawartościami niklu wyróżniają się osady cieków pły
nących po tarasach zalewowych doliny Wisły i drenujących podłoże 
wzbogacone w ten pierwiastek: Wilanówki (do 36 mg/kg), Rowu Po
wsinkowego (do 32 mg/kg), Jeziorki (do 38 mg/kg), kanału Nowa Ulga 
(do 48 mg/kg), a także innych niewielkich cieków i zbiorników bezod
pływowych. 

Ze współczesnym i historycznym zrzutem ścieków wiążą się zwięk
szone zawartości niklu w osadach kanałów Bródnowskiego Górnego 
(do 69 mg/kg) i Henrykowskiego (do 35 mg/kg) oraz Jagodzianki (do 71 
mg/kg). Prawdopodobnie ze zrzutem ścieków wiąże się też zanieczysz
czenie niektórych osadów Wisły (lokalnie zawierają do 20-30 mg/kg 
niklu). 
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Wody: tabl. 51,tab. 7 

Zawartość niklu w wodach na obszarze arkusza zmienia się od <0,5 
do 41,2 f.!g/dm3• Wattość mediany (1,7 f.!g/dm3) jest zbliżona do wartości 
tła geochemicznego niklu w wodach Europy (1,91 f.!g/dm3

; De Vos, Ta
rvainen, red. , 2006). Tylko w dwóch badanych próbkach zawartość tego 
pierwiastka przekracza maksymalne dopuszczalne stężenie (34 f.!g/dm3), 

określone w Dyrektywie 2013/39/UE. 
75% badanych wód cechuje się stężeniem niklu <2,3 f.!g/dm3, a jego 

maksymalną zawartość zarejestrowano w wodzie rowu w Miedzeszy
nie, obfitującej także w mangan, żelazo, kobalt i miedź. 

Podwyższonymi stężeniami niklu wyróżniają się wody Czarnej i jej 
dopływów - do 40,6 f.!g/dm3 w wodzie kanału z terenu przemysłowego 
w Wołominie; zanieczyszczonej także przez jony amonowe, lit, kobalt 
i chrom. 

W wodach jeziora (starorzecza) Łacha w Józefowie stwierdzono od 
7,5 do 26,8 f.!g/dm3 niklu, prawdopodobnie pochodzącego ze zrzutu ście
ków. Stężenia 4,9- 12, l f.!g/dm3 niklu w wodach Kanału Henrykowskie
go oraz 5,7 f.!g/dm3 w wodach niewielkiego rowu zasilającego kanał są 
przypuszczalnie spowodowane okresowym zrzucaniem ścieków z osie
dla w Dąbrówce Szlacheckiej . 

Po prawej stronie Wisły zanieczyszczenia niklem występują ponadto 
w wodach Rowu z Lewandowa (9,6-19,4 f.!g/dm3), bogatych też w żelazo 
i kobalt, kanałów Bródnowskiego Górnego (11,0 f.!g/dm3) i Zagoździań
skiego, Rowu Miedzeszyńskiego i kanału Nowe Ujście (do 8,0 f.!g/dm3). 

W lewostronnej części zlewni Wisły znacznymi zawartościami niklu 
charakteryzują się wody Stmgi i jej dopływów, cieków w zlewni Lip
kowskiej Wody, Żbikówki, a lokalnie także dopływy Raszynki i Utraty. 

W wodach Kanału Młocińskiego zarejestrowano 20,1 f.!g/dm3 niklu, 
a w wodach rowu na terenie Łomianek Dolnych (zawierającej także 474 
mg/dm3 siarczanów) -19,1 f.!g/dm3. 

Źródłem niklu w wielu badanych wodach są przede wszystkim zrzu
ty ścieków przemysłowych (Kabata-Pendias, Szteke, 2012). 

N02 AZOTANY (III) 

Wody: tabl. 52, tab. 7 

Zawartość jonów N02 w badanych wodach arkusza zmienia się 

w granicach od <0,0 l do 11, l O mg/dm3. Przeciętne stężenie tego skład
nika (mediana 0,07 mg/dm3) jest zbliżone do zawartości w wodach aglo
meracji poznańskiej (mediana 0,05 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005). 

Podwyższone i anomalne zawartościjonów N02 występują przeważ

nie na terenach użytkowanych rolniczo: w wodach Utraty, Raszynki, 
rowu Jeziorki i ich dopływów oraz Strugi i Czarnej (wraz dopływami). 
Związane są głównie ze spływem powierzchniowym i lokalnymi zrzuta
mi ścieków bytowo-gospodarczych. 

Maksymalną zawartość jonów N02 (11 ,10 mg/dm3) zarejestrowano 
w miejscowości Dawidy w wodach cieku zasilającego Raszynkę, do 
którego_zrzucane są ścieki z oczyszczalni w Zamieniu. 

Na terenach miejskich podwyższone zawartości jonów N02 występu

ją w wodach, do których zrzucane są ścieki komunalne i przemysłowe. 
Takie jest przypuszczalnie źródło stężeń 0,94- 2,04 mg/dm3 jonów N02 

w wodach kanału Magenta, przyjmującego ścieki z oczyszczalni w Rem
bertowie. Wody kanału zawierają też znaczne ilości glinu (do 647 f.!g/dm3), 

kobaltu (do 2,6 f.!g/dm3) , azotanów (V) (do 40,50 mg/dm3), fosfom (do 
3,62 mg/dm3), wanadu (do 2 f.!g/dm3) i jonu amonowego (13,60 mg/dm3). 

Anomalne zawartościjonów N02 (do 1,29 mg/dm3) są obecne w wo
dach Kanału Bródnowskiego Górnego, do którego spływają odcieki 
deszczowe z Trasy AK i z pobliskich ogródków działkowych. 

Zanieczyszczenia jonami N02 zaobserwowane w wodach Jeziora 
Gocławskiego i Kanału Wystawowego (do 1 ,O l mg/dm3) można wiązać 
ze spływem powierzchniowym z ogródków działkowych, a w wodach 
Żbików ki (do 0,95 mg/dm3) - z odciekami z autostrady. 

Podwyższonymi zawartościamijonów N02 cechują się też wody Ka
nahl Żerańskiego oraz Długiej poniżej Ossowa. 

N03 AZOTANY (V) 

Wody: tabl. 53, tab. 7 

W analizowanych wodach zanotowano stężenie jonów N03 w zakre
sie 0,01- 89,50 mg/dm3 i ich rozkład zbliżony do zawartości jonów N02• 

Przeciętna zawartość jonów N03 (mediana 2,24 mg/dm3) jest mniejsza 
niż w wodach Poznania i okolic (mediana 3,21 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 
2005) oraz w wodach Europy (mediana 2,82 mg/dm3; De Vos, Tarva
inen, red., 2006). Połowa badanych próbek spełnia wymogi jakości dla 
wód I klasy (:S2,2 mg/dm3 N03), a ok. 17% to wody II klasy (>2,2-:S5 
mg/dm3 N03). 

Wyraźnie anomalnymi stężeniami jonów N03 charakteryzują się 

wody terenów użytkowanych rolniczo w zlewniach: Łasicy (Struga 
wraz z dopływami), Utraty (Żbikówka, Kanał Ożarowski, Raszynka 
wraz z dopływami) i Jeziorki (rów Jeziorki). 

Najwięcej jonów N03 zarejestrowano w wodach cieków gminy 
Lesznowola, w rejonie Dawidów, Nowych Jeziorek i Nowej Woli (mak
symalnie do 89,5 mg/dm3 w dopływie Raszynki). Do 56 mg/dm3 docho
dzi zawmtość jonów N03 wodach rowu Jeziorki, do 45,3 mg/dm3 w wo
dach Strugi, do 40 mg/dm3 w wodach Żbikówlei i 29,8 mg/dm3 w wo
dach Kanału Ożarowskiego w rejonie Centrum Bronisze. 

W otoczeniuFalent zawartość jonów N03 w wodach niewielkich cie
ków dochodzi do 42,5 mg/dm3 . 

W prawostronnej części zlewni Wisły anomalne zawartości jonów 
N03 występują punktowo. W cieku zasilającym Długą na terenie Sule
jówka zanotowano 60,7 mg/dm3 jonów N03, a ich znacznymi zawarto
ściami odznaczają się też wody kanałów: Wawerskiego, Nowe Ujście, 
Nowa Ulga i Magenta. 

P FOSFOR 

Gleby: tabl. 54-55, tab. 4- 5 

Tło geochemiczne fosforu w analizowanych glebach warstwy po
wierzchniowej mieści się w granicach od 0,003 do 0,106%. Zawartość 
przeciętna tego pierwiastka (mediana 0,036%) jest zbliżona do jego 
średniego udziału w glebach Polski (mediana 0,034%; Lis, Pasieczna, 
1995) i aglomeracji Poznania (mediana 0,039%; Lis, Pasieczna, 2005). 
Porównanie median zawartości fosforu w obu badanych poziomach gle
bowych wskazuje najego prawie dwukrotnie większe zawartości w war
stwie powierzchniowej. 

Najmniej fosforu zawierają gleby leśne (mediana 0,017%), więcej 

gleby pól uprawnych (mediana 0,046%), a najwięcej gleby terenów 
miejskich (mediana 0,053%). 

Na zawartość fosforu w glebach w sposób bardzo istotny wpływa ich 
geneza. Jego rozmieszczenie przestrzenne w glebach z obydwu analizo
wanych zakresów głębokości jest wyraźnie zależne od składu chemicz
nego skał macierzystych. Najwięcej fosforu zawierają gleby rozwinięte 
z glin lodowcowych w zachodniej części Warszawy, z utworów lessopo
dobnych rejonu Ożarowa oraz mady doliny Wisły, a najmniejszą jego 
ilością charakteryzują się gleby utworzone na osadach piaszczystych. 
Potwierdzają tę obserwację wartości median: 0,0)2% w glebach glinia
stych, 0,050% w glebach torfiastych i 0,026% w glebach piaszczystych. 

Maksymalną zawartość fosforu (0,500%) stwierdzono w powierzch
niowej warstwie gleby torfiastej w Rembertowie w pobliżu terenów ko
lejowych i zakładu utylizacji odpadów komunalnych, a 0,492%- w gle
bie podmokłego rejonu na Białołęce. 

Anomalie fosforu w glebach typu torfiastego (bogatych też w arsen, 
żelazo i mangan), występują w dolinach Długiej (do 0,429%) i Utraty 
(do 0,264%). Żródłem fosforu był prawdopodobnie spływ powierz
chniowy z pól, na któ1ych stosowano nawozy fosforowe. 

Antropogeniczna anomalia fosforu występuje w dolinie Jeziorki 
w Konstancinie, w rejonie zrzutu do rzeki ścieków ż dawnych zakładów 
papierniczych (0,344% w poziomie powierzchniowym i 0,127% w war
stwie głębszej). 

Maksymalną zawartość fosfam w glebach z głębokości 0,8-1 ,O m 
(0,880%) stwierdzono w Parku Henrykowskim na Tarchominie, gdzie 
występuje też maksymalna zawartość żelaza (20,76%) oraz 39 mg/kg 
arsenu, 1524 mg/kg manganu i 0,429% siarki. 

Osady: tabl. 54, tab. 6 

Przeciętna zawartość fosforu w badanych osadach (wartość media
ny) wynosi 0,045%, a jego największy udział zanotowano w osadach 
o charakterze szlamu organicznego. Największą przeciętną zawartością 
fosforu cechują się osady zlewni Kanału Żerańskiego (mediana O, 180%), 
a najmniejszą osady zlewni Świdra (mediana 0,028%). 

Wyraźnie podwyższone zawartości fosforu (>0,301 %) występują 
w osadach cieków i zbiorników wodnych na tarasach zalewowych Wi
sły w rejonie Konstancin-Jeziorna-Zawady, pokrytych glebami bogaty
mi w ten pierwiastek. Osady Wilanówki (zawierające do 1,133% fosfo
ru) mogły być dodatkowo wzbogacone przez spływ powierzchniowy 
z okolicznych pól oraz ścieki z nieistniejących już zakładów papierni
czych i oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Konstancinie
-Jeziornie. 

Osady o dużych zawartościach fosfom (do 1,164%) występują też 
przy granicy Warszawy w rejonie Targówka, szczególnie w ciekach 
przepływających przez łąki z wystąpieniami rud darniowych. Anomalne 
zawartości fosforu w osadach kanałów Bródnawski ego Górnego (do 



0,627%) i Henrykowskiego (do 0,60 l%) są dodatkowo spowodowane 
zrzutem ścieków komunalnych i przemysłowych . 

Podwyższone zawartości fosforu (0,601 %) zanotowano też w osa
dach Rudawki na terenie rezerwatu Las Bielański. 

Zrzuty ścieków z oczyszczalni w Otwocku są przyczyną akumulacji 
fosforu w osadach Jagodzianki (do 0,491%) i Utraty (do 0,564%). 

Wody: tabl. 55, tab. 7 

Zawartość fosforu w wodach arkusza jest zróżnicowana ( <0,05-
13,82 mg/dm3) , choć w połowie badanych próbek nie przekracza 0,07 
mg/dm3. 80% wód spełnia nonny dla I klasy jakości wód (::S0,2 mg/dm3), 

a l 0% dla klasy II (>0,2- ::::;0,4 mg/dm3). Mediana stężenia fosforu (0,07 
mg/dm3

) jest mniejsza niż w wodach aglomeracji poznańskiej (mediana 
0,10 mg/dm3 ; Lis, Pasieczna, 2005) i w wodach Polski (mediana 0,16 
mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1995). Najmniejszą zawartością fosforu cha
rakteryzują się wody Wisły i zlewni Kanału Żerańskiego (mediana <0,05 
mg/dm3), a największą wody zlewni Jeziorki (mediana 0,15 mg/dm3) 

i Utraty (mediana O, 13 mg/dm3). 

Anomalne zawartości fosforu (>0,67 mg/dm3) występują przede 
wszystkim w wodach terenów użytkowanych rolniczo - w zlewniach 
Raszynki, Mieni, Czarnej i Długiej. Jego źródłemjest tu prawdopodob
nie spływ powierzchniowy nadmiaru nawozów fosforowych z pól. 

Największe stężenia fosforu są jednak spowodowane przede wszyst
kim zrzutem różnego rodzaju ścieków. Maksymalną zawartość fosforu 
(13,82 mg/dm3) zarejestrowano w miejscowości Zagościniec (gmina 
Wołomin) w wodzie rowu, do którego są spuszczane ścieki komunalne. 

W ciekach odbierających ścieki bytowo-komunalne z lokalnych 
oczyszczalni zawartości fosforu są największe : 4,17 mg/dm3 w wodach 
rowu w miejscowości Janina (gmina Wołomin), 3,62 mg/dm3 w wodach 
kanału Magenta w Rembertowie, 1,40 mg/dm3 w wodach Kanah1 Wa
werskiego w Starej Miłosnej , 1,23 mg/dm3 w wodach kanału zbierające
go ścieki z Trasy Toruńskiej i 0,76 mg/dm3 w wodach Kanału Ożarow
skiego. 

Podwyższonymi zawartościami fosforu wyróżniają się wody stawów 
i jezior o~bierających lokalne ścieki : 2,06 mg/dm3 w stawie w Dobczy
nie (gmina Klembów), 1,93 mg/dm3 w stawie Łużek (Dawidy), 1,62 
mg/dm3 na bagnach Śmiardki w Wesołej , 1,39 mg/dm3 w Jeziorze Imie
lińskim, 0,90 mg/dm3 w jeziorze Torfowisko w Powsinie i 0,83 mg/dm3 

w fosie Fortu Czemiakowskiego. 
W wodach stawu utworzonego w miejscu po wybranym torfie w miej

scowości Duchów w gminie Wiązowna zawartość fosforu dochodzi do 
6,56 mg/dm3 . 

Pb OŁÓW 

Gleby: ta~l. 56-57, tab. 4-5 

W glebach z obydwu głębokości zakres zawartości ołowiu jest po
dobny (od <2 do 2784 mg/kg), ale na wyraźne zanieczyszczenie antro
pogeniczne wskazuje prawie czterokrotnie większa wartość mediany 
w warstwie powierzchniowej w porównaniu z warstwą głębszą ( odpo
wiednio 15 i 4 mg/kg) oraz z wartością tła geochemicznego w obszarach 
niezabudowanych Polski - lO mg/kg (Pasieczna, 2003). 

Zanieczyszczenie gleb przez ołów występuje na obszarze całej War
szawy, ale przede wszystkim na obszarach zurbanizowanych, położo
nych wzdłuż głównych tras drogowych i kolejowych. 

Najsilniejsze anomalie ołowiu(> 100 mg/kg) grupują się na terenach, 
gdzie od połowy XIX w. lokowany był przemysł (Śródmieście, Wola 
oraz pogranicze Targówka, Pragi Północ i Pragi Południe) oraz w rejo
nie huty ArcelorMittal. 

Największą zawartość ołowiu (2784 mg/kg) stwierdzono na terenach 
poprzemysłowych w glebie antropogenicznej na Kamionku. Potencjal
nymi źródłami zanieczyszczeń ołowiem gleb w tym rejonie mogły być 
już nieistniejące zakłady wyrobów ołowianych i cynowych, działające 
w okresie przedwojennym (Krasucki, 2009), zakłady urządzeń telefo
nicznych oraz drukarnia, zbudowana w miejscu przedwojennej fabryki 
samochodów (Portal informacyjny .. . , 20 15b ). 

Emisje pyłów z huty żelaza ArcelorMittal spowodowały silne zanie
czyszczenie gleb w jej okolicy: na terenie klubu sportowego "Hutnik" 
na Bielanach zanotowano 1196 mg/kg ołowiu w warstwie powierzch
niowej i 2574 mg/kg w warstwie głębszej . W sąsiedztwie składowiska 
odpadów huty w wierzchnich warstwach gleb zawartość ołowiu docho
dzi do 316mg/kg, a w nieco dalszej odległości wynosi 140- 200 mg/kg. 

Silnie zanieczyszczone ołowiem są gleby w rejonie mostu średnico
wego przy Wybrzeżu Szczecińskim (675 mg/kg), w Śródmieściu (do 
370 mg/kg), a także na terenach parków Skaryszewskiego (332 mg/kg) 
i Wilanowskiego (325 mg/kg). 

Niewielka obszarowo anomalia ołowiu (do 229 mg/kg) na skraju 
dawnego Służewca Przemysłowego występuje w glebach zanieczysz
czonych też przez bar i kadm. Zanieczyszczenie metalamijest przypusz
czalnie związane z działalnością licznych zakładów elektronicznych, 
zlokalizowanych tu w przeszłości. 

Wysokie zawartości ołowiu zanotowano także w glebach pól upraw
nych we Włochach na osiedlu Salomea (513 mg/kg) . 

Poza obszarem Warszawy anomalne zawartości ołowiu występują 
w Jabłonnie (334 mg/kg), między Ożarowem a Bemowem (do 319 
mg/kg) oraz w Piastowie (do 256 mg/kg) . Zanieczyszczenia są prawdo
podobnie spowodowane bliskością ruchliwych tras komunikacyjnych 
(emisjami z okresu, gdy do benzyny dodawano przeciwstukowe związki 
ołowiu) i rozpraszaniem pyłów z zakładów zlokalizowanych obecnie 
i w przeszłości w Ożarowie Mazowieckim (dawna fabryka kabli), Pias
towie (zakłady akumulatorowe) i Pruszkowie (elektrociepłownia i daw
na fabryka obrabiarek). 

W glebach z głębokości 0,8- 1 ,O m zasięg anomalii jest podobny jak 
w warstwie powierzchniowej, a najsilniej zaznaczają się one w centrum 
Warszawy i w okolicy łiuty na Bielanach, co wskazuje na ich pochodze
nie antropogeniczne. Na peryferiach miasta i w jego otoczeniu zawar
tość ołowiu nie przekracza l O mg/kg. 

Osady: tabl. 56, tab. 6 

W osadach Warszawy i okolic zawartość ołowiu waha się od <2 do 
382 mg/kg. Największąjego zawartością charakteryzują się osady zlew
ni Kanału Żerańskiego (mediana 29 mg/kg), a najmniejszą zlewni Świ
dra (mediana 6 mg/kg). 

Maksymalną zawartość ołowiu (382 mg/kg) zanotowano w osadzie 
Żbikówki, w miejscu spływu ścieków z autostrady w Konotopie. 

Na południu arkusza anomalne zawartości ołowiu występują w osa
dach Jeziorki poniżej Konstancina (do 300 mg/kg) i w osadach Wila
nówki (do 122 mg/kg). Mimo rozdzielenia tych rzek w latach 50. XX w. 
miały one stałe połączenia poprzez rowy i kanały, a źródłem metalu były 
prawdopodobnie ścieki z oczyszczalni zakładów papierniczych. 

Dużą ilością ołowiu charakteryzują się osady kanałów Henrykaw
skiego (do 263 mg/kg) i Bródnowskiego Górnego (do 166 mg/kg), za
nieczyszczane ściekami przemysłowymi. 

Podwyższone zawartości ołowiu obserwuje się także w osadach Ka
nału Młocińskiego (do 164 mg/kg) oraz dopływów Lipkowskiej Wody, 
płynących z rejonu Wólki Węglowej (do 102 mg/kg) i z okolic huty 
ArcelorMittal (97 mg/kg) . 

Do silnie zanieczyszczonych w ołów należą też osady zbiorników 
zamkniętych: stawu w miejscowości Duczki (3 81 mg/kg), stawu w Mar
kach (214 mg/kg), fosy przy forcie Radiowo (192 mg/kg), stawu Gli
nianki Fajansowe (185 mg/kg) we Włochach oraz stawu w Pruszkowie 
(160 mg/kg) , zlokalizowanego między Alejami Jerozolimskimi a linią 
kolejki WKD. 

Zanieczyszczenie osadów ołowiem jest związane przede wszystkim 
ze zrzutem ścieków przemysłowych oraz ze spływem powierzchnio
wym. Osady wód niezanieczyszczonych najczęściej zawierają ołów 
w zakresie 30-45 mg/kg, ale osady wód zanieczyszczonych mogą za
wierać do kilku tysięcy mg/kg ołowiu (Pasieczna, red., 201 Ob; Kabata
-Pendias, Szteke, 2012). 

Wody: tabl. 57, tab. 7 

Zakres zawartości ołowiu w badanych wodach ( <0,05- 7,32 j..lg/dm3) 

jest podobny jak w wodach Europy (<0,005- 6,37 j..lg/dm3; De Vos, Ta
rvainen, red., 2006), a odpowiednie wartości median wynoszą 0,06 
j..lg/dm3 i 0,093 j..lg/dm3. Analizowane wody nie są zanieczyszczone oło
wiem. W żadnej z pobranych próbek nie stwierdzono przekroczenia do
puszczalnego stężenia ołowiu w wodach śródlądowych, określonego 
w Dyrektywie 2013/39/UE - 14 j..lg/dm3, ani jego dopuszczalnej zawar
tości w wodzie pitnej w Polsce- lO j..lg/dm3 (Rozporządzenie, 2010). 

Wyraźnie podwyższonymi stężeniami ołowiu wyróżniają się wody 
zbiorników zamkniętych. Maksymalną jego zawartość (7,32 j..lg/dm3) 

stwierdzono w wodach stawu położonego wśród nieużytków w Babi
each N owych. 

Anomalne zawartości tego metalu (4,55 ~tg/dm3) zarejestrowano 
w fosie fortu Radiowo na Bemowie, w sąsiedztwie ogródków działko
wych, gdzie wody obfitują również w miedź. 

Zanieczyszczone ołowiem są wody stawu/rozlewiska na terenie leś
nym w Zagórzu gmina Wiązowna (3,08 j..lg/dm3), wody jeziora Bagno 
Jacka (3 ,02 j..lg/dm3) i bagna Biały Ług (2,09 j..lg/dm3) w Wesołej , wody 
stawu Kądziołeczka (2,62 11g/dm3) na Ursynowie, fosy fortu Bema (l ,50 
j..lg/dm3) oraz stawu w Lesie Młocińskim (1,39 ~tg/dm3). 
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W wodach dwóch stawów w rejonie miejscowości Zabraniec stwier
dzono 0,90 j..lg/dm3 i 0,86 j..lg/dm3 ołowiu. 

Podwyższone stężenia ołowiu (>0,61 j..lg/dm3) występują lokalnie 
w wodach rzeki Czarnej i jej dopływów. W kwaśnych wodach (pH 4,62) 
rowu odwadniającego Horowe Bagno (jezioro torfowe) na terenie leś
nym w Markach zarejestrowano zawartość 5,13 j..lg/dm3 ołowiu, a w wo
dach rowu w Radzyminie (zanieczyszczonych też przez glin, żelazo i ko
balt) - 3,51 j..lg/dm3. 

Zanieczyszczenia wód ołowiem występują ponadto w wodach drob
nych cieków zasilających Mienię i Świder (do 2,35 j..lg/dm3) oraz Utratę 
(do 1,07 j..lg/dm3), w wodach Rowu Miedzeszyńskiego (do 0,65 j..lg/dm3) 

oraz Strugi Pogorzelskiej (do 0,92 11g/dm3), charakteryzujących się tak
że podwyższonymi stężeniami glinu, kadmu, miedzi, wanadu i cynku. 

Zawartość ołowiu 1,29 j..lg/dm3 zanotowano w wodzie rowu płynące
go z rejonu huty ArcelorMittal. 

Podwyższonymi stężeniami ołowiu charakteryzują się też wody Wi
sły poniżej ujścia Kanah1 Młocińskiego. 

Największymi zawartościami ołowiu cechują się wody zlewni Łasicy 
(mediana 0,12 j..lg/dm3) i Wisły (mediana O, l O j..lg/dm3) , a najmniejszymi 
-zlewni Utraty, Świdra i Kanału Żerańskiego (mediana <0,05 j..lg/dm3). 

S SIARKA 

Gleby: tabl. 58-59, tab. 4- 5 

Zawartość siarki w glebach warstwy powierzchniowej waha się w za
kresie od <0,003 do 0,565%, a w glebach z głębokości 0,8- 1 ,O m od 
<0,003 do 0,616%. Porównanie wartości median wskazuje na cztero
krotnie większą zawartość przeciętną siarki w glebach warstwy po
wierzchniowej w porównaniu do warstwy głębszej (odpowiednio 
0,016% i 0,004%). Najmniej siarki (w obu zakresach głębokości) zawie
rają gleby piaszczyste, a najwięcej gleby torfiaste. Wartość mediany za
wartości siarki w wierzchnich warstwach gleb arkusza jest większa od 
tła geochemicznego gleb Polski (0,009%; Pasieczna, 2003) . 

Porównanie map rozkładu zawartości siarki w warstwie powierzch
niowej gleb i warstwie głębszej wskazuje, że pochodzi ona głównie ze 
żródeł antropogenicznych - najwięcej siarki zawierają gleby obszarów 
zurbanizowanych i przemysłowych. Siarka rozpraszana jest w postaci 
emisji dwutlenku siarki podczas spalania paliw kopalnych, głównie wę
gla, który może zawierać nawet do 5% tego pierwiastka (Bojakowska, 
1994; Szuflicki i in., red., 2014). 

Za naturalne można uznać wzbogacenie w siarkę gleb aluwialnych 
doliny Wisły. Główne anomalie siarki na badanym obszarze są związane 
z miejscami występowania gleb utworzonych na torfach i namułach, bo
gatych w materię organiczną. 

Największą zawartością siarki (0,566%) cechują się gleby torfiaste 
z obu badanych warstw w dolinie Raszynki, wyróżniające się także wy
sokim udziałem strontu (do 203 mg/kg). Dnże ilości siarki stwierdzono 
również w powierzchniowej warstwie gleb torfiastych na terenach łąko
wych w Białołęce (do 0,255%), w dolinie Długiej (do 0,149%) i na 
wschód od Wolomina (do 0,093%). 

W glebach podmokłych terenów leśnych dużą zawartość siarki zano
towano na Bemowie (do 0,222%), w Góraszce (do 0,162%) i w Wesołej 
(do 0,159%). 

Obecność 0,224% siarki w warstwie powierzchniowej i 0,247% 
w warstwie głębszej na terenie nieczynnej od 2004 r. cementowni na 
Tarchaminie wiąże się prawdopodobnie z jej rozpraszaniem podczas 
niedawnej działalności tego zakładu. Zawartość 0,073% siarki w gle
bach warstwy powierzchniowej obok zakładów Polfa Tarebornin rów
nież może wiązać się z ich produkcją. 

Powierzchniowe anomalie siarki spowodowane antropopresją wy
stępują między Pruszkowem a Piastowem (do O, 177%) oraz w Konstan
cinie-Jeziornej, na terenie nieistniejących już zakładów papierniczych 
(0,075%) 

W glebach z głębokości 0,8- 1,0 m największą zawartość siarki 
(0,616%) stwierdzono w rejonie elektrociepłowni Siekierki. 

Wysoką jej zawartość zanotowano także w glebie antropogenicznej · 
na terenie Parku Henrykowskiego (0,429 %), gdzie stwierdzono także 
podwyższone zawartości arsenu (39 mg/kg), manganu (1524 mg/kg) 
oraz maksymalne na arkuszu zawartości żelaza (20,76%) i fosforu 
(0,880%) . 

Osady: tabl. 58, tab. 6 

Zawartość siarki w badanych osadach jest bardzo zróżnicowana (od 
<0,003 do 5,031 %), choć w 75% osadów jej ilość nie przekracza O, 163%. 
Mediana zawartości siarki w osadach Warszawy i okolic (0,066%) jest 

wyraźnie mniejsza niż w aglomeracji Poznania (mediana 0,096%; Lis, 
Pasieczna, 2005) i większa niż w aglomeracji Szczecina (mediana 
0,040%; Lis, Pasieczna, 1998a). 

W północnej części obszaru arkusza najwięcej siarki zawierają osady 
zlewni Kanału Żerańskiego (mediana 0,184%). Maksymalną jej ilość 
(5,031 %) stwierdzono w osadzie tego kanału na Białołęce, a w osadach 
zasilającego go Kanału Bródnowskiego- do 2,583%. Zanieczyszczenie 
siarką osadów tego rejonujest najprawdopodobniej spowodowane zrzu
tem ścieków z zakładów przemysłowych Targówka, a także spływem 
powierzchniowym z ruchliwej Trasy AK. Kumulacja siarki (do 1,904%) 
w osadach zlewni Kanału Markowskiego (przy północno-wschodniej 
granicy Warszawy) ma przypuszczalnie charakter naturalny - wiąże się 

z drenażem podmokłego terenu, gdzie gleby zawierają dużo tego pier
wiastka. 

Ścieki komunalne są przyczyną dużej ilości siarki w osadach rowu 
w miejscowościZagościniecna północny wschód od Wolomina (2,822%) 
oraz w osadach Jagodzianki (2 ,794%) i Kanału Henrykowskiego 
(1,456%) poniżej miejsc zrzutu. 

Kumulacja siarki, charakterystyczna dla osadów cieków i zbiorni
ków wodnych tarasu zalewowego Wisły w południowej części arkusza, 
jest związana z drenażem podłoża wzbogaconego w ten pierwiastek 
(mad rzecznych). Największe zawartości siarki stwierdzono tu w osa
dzie organicznym rowu zasilającego Kanał Habdzil':tski w miejscowości 
Opacz (3,251 %), w osadach Wilanówki (2,283%) i Rowu Powsinkowe
go (1 ,560%). 

Anomalne zawartości siarki w osadach Raszynki (do 1,261 %) mają 
również naturę litologiczną. 

Dużą zawartością siarki charakteryzują się osady niektórych zbiorni
ków zamkniętych: stawów Kellera (l ,493%) i Łachy Potockiej (0,81 0%) 
w pobliżu Trasy AK, jeziora Łosice w Natolinie (1,426%),jeziora Łacha 
w Józefowie (l ,340%) i fosy fortu Piłsudskiego na Mokotowie (l ,327% ). 

Przypuszczalnie naturalne są podwyższone zawartości siarki, wystę
pujące lokalnie w ciekach i zbiornikach na terenie Kampinosu. Więk
szość tych osadów to szlamy organiczne. 

Wody: tabl. 59, tab. 7 

Zawartość siarczanów w wodach powierzchniowych Warszawy 
waha się od <0,5 do 650,0 mg/dm3. Mediana zawartości tego składnika 
(47,5 mg/dm3) jest znacznie nmiejsza niż w wodach aglomeracji Szcze
cina (mediana 92 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1998a) i Poznania (mediana 
116 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005), za to zbliżona do mediany zawar
tości w wodach Polski - 56 mg/dm3 (Lis, Pasieczna, 1 995) . W wodach 
powi erzchniowych Europy zawartość siarczanów zmienia się od <0,3 
do 1400 mg/dm3 (mediana 16 mg/dm3; De Vos, Tarvainen, red. , 2006). 

94,4% zbadanych wód z terenu aglomeracji warszawskiej spełnia 
normy dla I klasy jakości wód, 4,3% dla II klasy pod względem zawar
tości siarczanów, a dla 16 próbek wód normy te są przekroczone. 

Rozkład zawartości siarczanów w wodach powierzchniowych obsza
ru arkusza jest zbliżony do rozkładu zawartości wapnia. Podwyższone 
zawartości siarczanów (> 111 ,0 mg/dm3) obserwuje się głównie w wo
dach cieków lewobrzeżnej części Warszawy, a najmniej zanieczyszczo
ne są wody Wisły. 

Maksymalną zawartość siarczanów (650,0 mg/dm3) zarejestrowano 
w wodach stawu w zlewni Wilanówki na terenie miejscowości Łęg. 
W lewobrzeżnej części Warszawy wyrażnie anomalne stężenia siarcza
nów obserwuje się też w wodach: Stmgi (do 246,0 mg/dm3) i jej dopły
wu z Bemowa (do 205,0 mg/dm3) , Rudawki (do 235,0 mg/dm3) , Łachy 

Potockiej (do 215,0 mg/dm3) iRaszynki (do 223,0 mg/dm3). 

Na terenie Łomianek w wodach rowu pod ul. Wiślaną zawartość siar
czanów dochodzi do 474,0 mg/dm3, a w wodzie jednego ze stawów wy
nosi 222,0 mg/dm3 . 

Znaczne stężenia siarczanów stwierdzono w wodach Żbikówki 
(185,0 mg/dm3), Kanału Ożarowskiego (183,0 mg/dm3) i Rowu Opa
czewskiego (165,0 mg/dm3). 

Zanieczyszczone siarczanami są także wody glinianek Jelonek, sta
wów Kellera, Jeziora Powsinkowskiego, rowu na Paluchu w pobliżu 
lotniska Chopina oraz zbiomików i cieków Mokotowa (do 214,0 mg/dm3 

w wodach stawu w pobliżu ul. Dolnej). 
W prawobrzeżnej części zlewni Wisły anomalnymi stężeniami siar

czanów cechują się wody zbiorników w zlewni Czarnej (do 438,0 mg/dm3 

w dawnej gliniance na terenie Kobyłki) , Kanału Henrykowskiego (do 
278,0 mg/dm3), Rowu z Lewandowa (do 170,0 mg/dm3), a lokalnie Ka
nału Zagoździańskiego (do 236,0 mg/dm3). 

Zanieczyszczenie wód siarczanami jest spowodowane dopływem 
różnego rodzaju ścieków, spływem powierzchniowym, a także opadem 
pyłów z elektrociepłowni i zakładów przemysłowych. 



Sb ANTYMON 

Wody: tabl. 60, tab. 7 

Zawartość antymonu w analizowanych wodach jest bardzo zróżnico

wana: waha się od <0,05 do 9,07 ).lg/dm3, a mediana jego zawartości 

(0,34 ).lg/dm3) znacznie przewyższa przeciętną dla wód Europy (media

na 0,07 )J,g/dm3; De Vos, Tarvainen, red. , 2006). 

Zawartość antymonu w wodach rzecznych jest zwykle < l ).lg/dm3 , 

a na terenach zakładów przetwórstwa metali, spalania węgla i odpadów 

komunalnych może dochodzić do kilku ).lg/dm3 tego pierwiastka (Nie

dzielski i in., 2015). 
Najllli1iejszą zawartością antymonu cechują się wody zlewni Świdra 

(mediana 0,24 ).lg/dm3), a największą zlewni Łasicy (mediana 0,57 ~tg/dm3). 

Nieznaczne jest zanieczyszczenie wód Wisły (0, 12- 0,35 !J,g/dm3). 

Bardzo wysokimi stężeniami antymonu (2,08-4,05 ).lg/dm3) charak

teryzują się wody rowu w Łomiankach Fabrycznych, w pobliżu oczysz

czalni ścieków, a lokalne anomalie zanotowano w wodach Kanału Mło

cińskiego (1,63 ).lg/dm3) , zlewni Lipkowskiej Wody (do 1,26 ).lg/dm3) 

i Potoku Służewieckiego (do 1,84 ).lg/dm3). 

W wodach Kanału Bródnowskiego Górnego, gdzie zawartość anty

monu dochodzi do 1,19 ).lg/dm3, potencjalnym źródłem zanieczyszcze

nia mogą być pyły ze spalania węgla w ciepłowni Kawęczyn i odpadów 

w pobliskim zakładzie ich utylizacji. Węgiel kamiem1y z polskich złóż 

zawiera do 4,1 mg/kg antymonu (Bojakowska i in., 2007). 

Anomalne zawartości antymonu zanotowano w wodach Rowu Mie

dzeszyńskiego (do 2,21 ).lg/dm3) i Kanału Henrykowskiego (do 1,97 

).lg/dm3) . 

Zanieczyszczenia antymonem stwierdzono też w wodach zbiorni

ków bezodpływowych na terenie Bemowa (glinianki Jelonek - 2,76 

).lg/dm3, stawJeziorzec - l ,88 ).lg/dm3, fosa fortu Blizne - 1,05 ).lg/dm3) 

oraz w wodach Stawu na Kosku (1,89 ~tg/dm3) i Stawów Kaczych (1,80 

).lg/dm3) w Parku Skaryszewskim. 

Poza granicami Warszawy anomalnymi stężeniami antymonu wyróż

niają się wody dopływów Czarnej- do 9,07 ).lg/dm3 w potoku Górznik, 

2,94 ~tg/dm3 w rowie na terenie Kobyłki i l ,97 ).lg/dm3 w rowie w pół

nocnej części Marek. 
Anomalne stężenia antymonu napotkano też wodach stawów należą

cych do zlewni Czarnej Strugi (do 2,10 ).lg/dm3) oraz w wodach dopły

wu Strugi (do 2,03 ).lg/dm3) o wysokiej przewodności, zawierających 

podwyższone stężenia sodu , litu, potasu, magnezu, molibdenu, strontu, 

uranu, chloru, azotanów i siarczanów. 

Duże stężenie antymonu zanotowano w wodach Rowu Opaczew

skiego, zasilającego Raszynkę: do 1,27 ).lg/dm3 w rejonie węzła Opacz 

południowej obwodnicy Warszawy. 

Podwyższonymi zawartościami antymonu (>0,56 ).lg/dm3) cechują 

się lokalnie wody Kanału Wawerskiego, rowu Jeziorki, Kanału Grabow

skiego, Wilanówki i Regułki. 

W wielu lokalizacjach podwyższone stężenia antymonu występują 

w wodach zanieczyszczonych także przez molibden i inne metale, co 

wskazuje najego antropogeniczne pochodzenie. 

Si02 KRZEMIONKA 

Wody: tabl. 61, tab. 7 

Zakres zawartości krzemionki w wodach Warszawy i okolic wynosi 

od <0,1 do 27,1 mg/dm3 . Mediana zawartości (9,6 mg/dm3) jest nieco 

mniejsza w porównaniu do wód Polski (mediana 12,5 mg/dm3; Lis, Fa

sieczna, 1995) i aglomeracji Poznania (mediana 10,6 mg/dm3; Lis, Fa

sieczna, 2005). W wodach Europy wartość mediany zawartości krze

mionki wynosi 8 mg/dm3 (De Vos, Tarvainen, red., 2006). 

Podwyższone i anomalne stężenia Si02 w wodach występują na ob

szarach o różnym użytkowaniu i mogą być związane z drenowaniem 

piaszczystego podłoża, które występuje na znacznej części obszaru ar

kusza, ale też ze zrzutami ścieków. 

Największą zawartością krzemionki odznaczają się wody zlewni Ła

sicy (mediana 11,9 mg/dm3), a najmniejszą wody jezior i stawów (3,4 

mg/dm3). Mediana zawartości krzemionki w wodach Wisły wynosi 8,6 

mg/dm3. 

Maksymalną zawartością krzemionki (i podwyższonymi stężeniami 

szeregu innych składników) charakteryzują się wody rowu w miejsco

wości Zagościniec, do którego spuszczane są ścieki komunalne. 

Stężeniem 27,3 mg/dm3 krzemionki (i wielu innych składników) wy

różniają się wody zaśmieconego rowu na Paluchu oraz rowu opaskowe

go składowiska Radiowo (27,0 mg/dm3). 

Wody rowów na terenie leśnym w Markach zawierają 26,7 mg/dm3 

krzemionki, a w rejonie Parku Natolińskiego - 25,9 mg/dm3. 

W lewobrzeżnej części zlewni Wisły podwyższonymi(> 14,3 mg/dm3) 

i anomalnymi (> 16,2 mg/dm3) zawartościami krzemionki cechują się 

wody Strugi, Lipkowskiej Wody i Raszynki wraz z ich dopływami, 

wody Rudawki, a lokalnie wody cieków w zlewni Utraty, Potoku Służe

wieckiego, Wilanówki i Jeziorki. 
Po wschodniej stronie doliny Wisły bogate w Si02 są wody Rowu 

z Lewandowa (do 19,2 mg/dm3) oraz licznych dopływów Czarnej (do 

20,4 mg/dm3 w wodach rowu w miejscowości Krym, poniżej oczysz

czalni ścieków). 
W krzemionkę obfitują też wody Kanału Henrykowskiego, kanałów 

zasilających Nowy Kanał na Białołęce, a lokalnie dopływów Mieni 

i Świdra. 

Sr STRONT 

Gleby: tabl. 62-63, tab. 4-5 

Zawartość strontu w glebach warstwy powierzchniowej zmienia się 

od <l do 556 mg/kg. Wzbogacenie w stront warstwy powierzchniowej 

w stoslmku do gleb z głębokości 0,8- 1 ,O m jest prawie trzykrotne (war

tość median odpowiednio 11 i 4 mg/kg), co świadczy, że jego ważnym 

źródłem są czynniki antropogeniczne. Fotwierdza to również fakt naj

mniejszych zawartości strontu (w obu badanych zakresach głębokości) 

w glebach obszarów leśnych, a największych - na terenach przemysło

wych i miejskich. Źródłem rozpraszania strontu na terenach miejskich 

jest spalanie węgla, a w dzielnicach centralnych Warszawy także udział 

gruzu węglanowego w nasypach antropogenicznych. 

Przestrzenny rozkład zawartości strontu jest podobny w glebach 

z obydwu zakresów głębokości. Bogatsze w ten pierwiastek są gleby 

zachodniej części miasta i tarasów zalewowych doliny Wisły. Jego 

zwiększoną obecność można wiązać z wystąpieniami glin lodowcowych 

i utworów zwietrzelinowo-eolicznych oraz mad . 

Anomalie strontu w glebach mają zazwyczaj niewielki zasięg po

wierzchniowy, ale często występują w obu badanych poziomach gleb. 

Największą jego zawartość (556 mg/kg w glebach powierzchniowych 

i 182 mg/kg w warstwie głębszej) zaobserwowano w rejonie Kobyłki, 

w sąsiedztwie kilku cegielni. 
Koncentracja strontu w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego (312 

mg/kg) wiąże się prawdopodobnie z opadaniem pyłów z elektrocie

płowni Siekierki. 
Podwyższonymi zawartościami strontu (>200 mg/kg w obu war

stwach głębokościowych) charakteryzują się gleby z terenów przemy

słowych Tarebornina (zawierające też 8,24% wapnia). 

W pobliżu składowisk odpadów paleniskowych gleby warstwy po

wierzchniowej i głębszej zawierają odpowiednio 196 i 173mg/kg stron

tu na Zawadach oraz 159 i 235 mg/kg na Żeraniu. 

Lokalnie wzbogacone w stront są gleby przy trasach kolejowych (do 

180 mg/kg w glebach warstwy powierzchniowej na Bemowie i 291 

mg/kg w warstwie głębszej na Żeraniu), co jest prawdopodobnie spowo

dowane spalaniem węgla w dawnych parowozach. 

Podwyższone zawartości strontu zanotowano też na terenach prze

mysłowych: 178 mg/kg na Służewcu Przemysłowym oraz 254 mg/kg 

w Mysiadle, gdzie stwierdzono także 165 mg/kg niklu. 

Osady: tabl. 62, tab. 6 

W osadach zawartość strontu zmienia się w granicach od l do 329 

mg/kg, a najbogatsze są osady zlewni Kanału Żerańskiego (mediana 46 

mg/kg) i Wisły (mediana 28 mg/kg). W większości badanych próbek 

(75%) zawartość strontu nie przekracza 32 mg/kg. Przeciętna zawmtość 

strontu w osadach w obrębie arkusza (mediana 16 mg/kg) jest nieco 

11IDiejsza niż w osadach Polski (mediana 20 mg/kg; Lis, Pasieczna, 

1995). Osady Wisły są naturalnie wzbogacone w stront wypłukiwany 

z gleb tarasów oraz dostarczany z południowej części zlewni, gdzie od

słaniają się na powierzchni wietrzejące skały węglanowe. 

W stront obfitują osady niektórych cieków w zlewni Wilanówki. 

W osadach rowów i kanałów w rejonie oczyszczalni ścieków dawnej 

fabryki papieru w Konstancinie-Jeziornej stwierdzono 230-329 mg/kg 

strontu, pochodzącego niewątpliwie ze zrzutu ścieków. 

Anomalne zawartości strontu, związane ze zrzutem różnego rodzaju 

ścieków, występują w osadach kanałów: Bródnowskiego Górnego (199 

mg/kg w rejonie Trasy Toruńskiej), Henrykowskiego (120 mg/kg) i Że

rańskiego (154mg/kg) oraz w osadach Rowu z Lewandowa (138 mg/kg). 

Lokalnie podwyższone zawartości strontu obserwuje się w osadach 

cieków w zlewniach Czarnej (do 111 mg/kg), Łachy Potockiej (do l O l 

mg/kg), Rudawki (79 mg/kg) iRaszynki (96 mg/kg) . 

Podwyższone zawartości stronh1 w osadach są w wielu przypadkach 

związane ze zrzutami ścieków lub gruzu do cieków i zbiorników za-
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mkniętych. Na terenach zurbanizowanych wzbogacenie wód i osadów 

w stront może być też efektem spływu powierzchniowego środków sto

sowanych do zimowego odmrażania dróg, a na terenach rolniczych -

spływu powierzchniowego po zabiegach wapnowania gleb. 

Wody: tabl. 63, tab. 7 

Zawartość strontu w wodach powierzchniowych waha się od l O do 

1269 ).lg/dm3 (mediana 202 ).lg/dm3). Dla wód całej Polski mediana za

wartości strontu wynosi 243 ).lg/dm 3 (Lis, Pasieczna, 1995). 

Największą zawartością tego pierwiastka cechują się wody Wisły 

(mediana 327 ).lg/dm3), a dwukrotnie mniejszą- wody zlewni Czarnej 

i Świdra (155 ).lg/dm3). Wody Warszawy i okolic są uboższe w stront 

w porównaniu z wodami aglomeracji Szczecina (mediana 311 ).lg/dm3; 

Lis, Pasieczna, 1998a) i Poznania (mediana 276 )J,g/dm3; Lis, Pasieczna, 

2005). 
W prawostronnej części zlewni Wisły anomalnymi stężeniami stron

tu (>438 ).lg/dm3) wyróżniają się zanieczyszczone ściekami wody Kana

łu Henrykowskiego na Tarchominie, Kanału Bródnowskiego Górnego, 

Rowu z Lawendowa na Białołęce, a lokalnie wody cieków i zbiorników 

w zlewni Czarnej. 
W lewostronnej części zlewni Wisły wyraźnie wzbogacone w stront 

są wody rowów i stawów na terenie Łomianek, wody Rudawki, Raszynki, 

Kanału Ożarowskiego oraz niektórych cieków i zbiorników Mokotowa. 

Największe stężenia strontu zanotowano w wodach dawnej glinianki 

po działalności cegielni w Kobyłce (1269 )J,g/dm3) oraz w wodach Kat1a

łu Ożarowskiego w Broniszach (1129 ).lg/dm3). 

Anomalne zawartości stronhl (>l 000 ).lg/dm3) zarejestrowano po

nadto w wodach rowu na skraju lasu Bemowo w Lachtorzewie (l 022 

)J,g/dm3), w wodach Kanału Henrykowskiego (l 025 ).lg/dm3), zbiornika 

na terenie Kolonii Opacz (1410 ).lg/dm3) oraz rowu na Paluchu w pobli

żu lotniska Chopina (1067 ).lg/dm3). 

Ti TYTAN 

Gleby: tabl. 64- 65, tab. 4- 5 

Kattograficzny obraz rozkładu zawartości tytanu w obydwu bada

nych zakresach głębokości jest bardzo zbliżony. Prawie identyczne są 

talcże parametry statystyczne jego zawmtości dla obu zakresów, podob

nie jak w glebach Europy, gdzie stosunek median zawartości tytanu 

w glebach warstwy powierzchniowej i glebach z głębszego poziomu 

wynosi 1,021 mg/kg (De Vos, Tarvainen, red., 2006). 

Bogatsze w tytan są gleby rozwinięte na glinach lodowcowych oraz 

na utworach eluwialnych, a także nasypy antropogeniczne. Gleby antro

pogeniczne z obydwu zakresów głębokości charakteryzują się najwyż

szymi zawartościami tytanu (mediany odpowiednio 79 i 80 mg/kg) , 

a zawartości anomalne występują niejednokrotnie w obu badanych war

stwach. 
Maksymalną zawartość tytanu w glebach warstwy powierzchniowej 

zidentyfikowano na terenie zakładów Polfa Tarebornin (736 mg/kg) , 

gdzie był on używany w produkcji leków. 

Źródłem tytanu są odpady paleniskowe i emisje elektrociepłowni. 

W warstwie powierzchniowej i głębszej w sąsiedztwie składowisk zano

towano odpowiednio 569 i 751 mg/kg na Żeraniu oraz 430 i 353mg/kg 

na Zawadach. Gleby w sąsiedztwie elektrociepłowni Siekierki zawierają 

535 i 490 mg/kg tytanu, 516 mg/kg na terenie magazynowym na Sie

kierkach i 478 mg/kg nad Jeziorkiem Czerniakowskim. 

Zanieczyszczenie tytanem związane jest też z działalnością dawnej 

cementowni Warszawa (328 i 258mg/kg tytanu w warstwie powierzch

niowej i głębszej). 
Antropogeniczne zanieczyszczenie tytanem obserwuje się także na 

terenie huty ArcelorMittal (337 i 275 mg/kg w obu warstwach), daw

nych zakładów mechanicznych Ursus (279 mg/kg) oraz terenów maga

zynowo-przemysłowych na Ursynowie (do 252 mg/kg). Ten ostatni ob

szar został prawdopodobnie zanieczyszczony tytanem (a także barem 

i ołowiem) w wyniku długoletniej działalności Zakładów Ceramiki Ra

diowej, gdzie do produkcji piezoelektrycznych materiałów ceramicz

nych stosowano tytanian ołowiu. 
Podwyższone zawattości tytanu występują w glebach położonych 

przy liniach kolejowych (do 276mg/kg przy bocznicy kolejowej na Be

mowie). 
Odpowiednio289mg/kg w glebie warstwy powierzchniowej i 351 

mg/kg w warstwie głębszej zarejestrowano w Jm1kach w sąsiedztwie 

licznych magazynów, a 244 mg/kg w Otwocku. 

Na głębokości 0,8-1,0 m 472 mg/kg tytanu zawierają gleby rozwi

nięte z utworów eolicznych w rejonie Kobyłki, 325 mg/kg w dolinie 

Raszynki (na podłożu piasków kemowych) oraz do 207 mg/kg między 

Ursusem a Ożarowem (na utworach lessopodobnych). W tych przypad

kach-pochodzenie tytanu jest przypuszczalnie litogeniczne. 

Za antropogeniczną należy uznać kumulację tytanu w głębszej war

stwie gleb (214 mg/kg) w rejonie zbiegu ulic Wolskiej, Kasprzaka i Pry

masa Tysiąclecia. Obszar ten stanowi miejsce o dużym natężeniu mchu 

drogowego i kolejowego. W glebie antropogenicznej z terenu kolejowego 

w sąsiedztwie dawnych zakładów FSO, charakteryzującej się podwyż

szoną zawartością także innych metali, zanotowano379mg/kg tytanu. 

Osady: tabl. 64, tab. 6 

W większości zbadanych osadów (75%) zawartość tytanu nie prze

kracza 84 mg/kg. Podwyższone zawartości występują w różnych rejo

nach arkusza, natomiast wattości wyraźnie anomalne (> 170 mg/kg) 

związane są głównie z obszarami zurbanizowanymi. Mediana zawarto

ści tytanu w osadach Warszawy i okolic (58 mg/kg) jest ponaddwukrot

nie większa niż w osadach aglomeracji Szczecina (mediana 24 mg/kg; 

Lis, Pasieczna, 1998a) i mniejsza niż w osadach Poznania (mediana 105 

mg/kg; Lis, Pasieczna, 2005). 

Najmniej tytanu zawierają osady Wisły i zlewni Dh1giej (mediana 48 

mg/kg), a najwięcej zlewni Kanału Żerańskiego (mediana 79 mg/kg). 

Maksymalną zawa1tość tytanu ( 469 mg/kg) stwierdzono w osadzie 

cieku na terenie Łomianek. 
Wzbogacone w tytan są osady Rowu Miedzeszyńskiego w Wawrze 

(do 436 mg/kg), a Kanału Henrykowskiego w rejonie ulicy Mehoffera 

(310 mg/kg). 
Anomalnymi zawartościami tytanu charakteryzują się osady Potoku 

Służewieckiego i rowu W o lica (do 390 mg/kg). Rów W o lica jest odbior

nikiem nieoczyszczonych ścieków z Ursynowa i Natolina, a do Potoku 

Służewieckiego spływają ścieki deszczowe z lotniska Chopina. Część 

zanieczyszczeń może też pochodzić z zakładów działających w prze

szłości na terenie Służewca Przemysłowego. 

Silne zanieczyszczenie tytanem osadów kanałów Bródnowskiego 

Górnego (198-276 mg/kg) i Żerańskiego (191- 257 mg/kg) może być 

powodowane spływem powierzchniowym z okolicznych terenów prze

mysłowych, kolejowych i budowanych osiedli . 

Anomalne zawartości tytanu zarejestrowano lokalnie w osadzie or

ganicznym stawu w miejscowości Opacz ( 418 mg/kg), rowu w zlewni 

Lipkowskiej Wody ( 400 mg/kg) , w osadzie dopływów Czarnej (316 

mg/kg) i Jeziorki (2llmg/kg). 

Tl TAL 

Wody: tabl. 66, tab. 7 

Tło geochemiczne talu w wodach powierzchniowych Polski zostało 

określone na 0,006 )J,g/dm3 (Salminen red., 2005), a w badanych wodach 

zmienia s ię od <0,05 do 0,24 ).lg/dm3 (mediana <0,05 ).lg/dm3). 

Stężenie talu we wszystkich pobranych próbkach jest znacznie niż

sze od granicznej wartości dla klas I/II jakości wód (2 ).lg/dm3) . W 90% 

wód w obrębie arkusza zawartość talu jest llli1iejsza od 0,06 ).lgldm 3• 

Wyraźnie podwyższoną zawartością talu w sto~unku do tła wyróż
niają się wody Wisły o stężeniach >0,06 ).lgl dm3 (mediana 0,08 )J,g/dm3). 

Jego prawdopodobnym źródłem jest górnośląski obszar eksploatacji 

i przetwórstwa rud Zn-Pb, z którego został przetransportowany wodami 

Wisły i jej dopływów. Silnie zanieczyszczona talemjest Biała Przemsza, 

którą zasilają Biała i Sztoła, dostarczające wody dołowe z kopalni rud 

Zn-Pb Pomorzany, oraz ścieki z ZGH Bolesław w Bukownie i z oczysz

czalni ścieków w Olkuszu. Wody Białej Przemszy zasilają z kolei Prze

mszę, która jest dopływem Wisły. Zawartość talu w wodach Białej Prze

mszywynosi 8,73-17,89 ).lg/dm3, a w wodach Przemszy dochodzi do 3,81 

).lgldm3 (Pasieczna red., 2010a, c). Wody Wisły w obrębie Warszawy są 

już wielokrotnie rozcieńczone pod względem zawartości tego pie1wiastka. 

Zanieczyszczenie talem napotkano poza tym tylko w 16 próbkach 

wód pobranych z innych zbiorników. Jego maksymalną zawartość (0,24 

).lg/dm3) stwierdzono w wodach rowu drenującego Horowe Bagno na 

terenie leśnym w Markach. 

U URAN 

Wody: tabl. 67, tab. 7 

Stężenie uranu w wodach rzecznych w różnych regionach świata 

mieści się w zakresie od 0,02 do 5,0 ).lgl dm3, a średnia wynosi 0,37 ).lg/dm3 

(Gaillardet i in., 2003 w: Kabata-Pendias, Szteke, 2012). W wodach Eu

ropy zakres zawartości uranu wynosi <0,002- 11 , l 00 ).lgldm3, a mediana 

0,320 ).lg/dm3 (De Vos, Tarvainen, red. , 2006). 

W wodach Warszawy i okolic zanotowano od <0,05 do 19,55 ).lg/dm3 

uranu (mediana 0,53 ).lg/dm3). 
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0,3 
0,2 
0,2 

<0,1 
7,2 
0,3 
0,1 
0,1 

<0,1 
38,3 

0,3 
0,1 

<0,1 

Parametry statystyczne polichtorowanych bifenyli i pestycydów chloroorganicznych w glebach (0,0-0,3 m) 

Statistical parameters ofpo1ych1orinated bipheny1s and organoch1orine pesticides in topsoi1s (0.0- 0.3 m) 

<0,7 
221,8 

2,9 
0,8 

<0,7 

<0,7 
191 ,'5 

1,8 
<0,7 
<0,7 

<0,7 
11,1 
1 ,l 

<0,7 
<0,7 

<0,7 
221 ,8 

3,5 
0,9 

<0,7 

<0,7 
180,6 

4,4 
1,2 
1,1 

<0,7 
12S,2 

6,2 
1,6 
1,3 

<0,7 
39,7 
2,0 

<0,7 
<0,7 

<0,7 
221 ,8 

2,0 
<0,7 
<0,7 

<0,7 
12,7 

1,4 
0,7 

<0,7 

<0,7 
191,3 

3,2 
0,9 

<0,7 

<0,7 
5,8 
1,6 
1,1 
1,0 

<0,7 
6,5 
1,8 
1,2 
1,0 

<0,7 
180,6 

3,8 
1,2 
0,9 

<0,7 
221,8 

2,5 
0,7 

<0,7 

<0,5 
2,7 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
0,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,7 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
0,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
0,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<O,S 
<O,S 

<0,5 
1,0 

<0,5 
<O,S 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2 ,7 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,9 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,3 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,3 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,1 

<O,S 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<O,S 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<O,S 
1,7 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,3 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<O,S 
<O,S 

<0,5 
2,1 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0.5 
2,1 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,3 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
4,0 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
3,3 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
4,0 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
0,6 

<0,5 
<0,5 
<O,S 

<0,5 
1,0 

<0,5 
<0,5 
<O,S 

<0,5 
0,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,0 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
4,0 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,2 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<O,S 
<O,S 
<0,5 
<O,S 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<2 
5 

<2 
<2 
<2 

<2 
4 

<2 
<2 
<2 

<2 
2 

<2 
<2 
<2 

<2 
2 

<2 
<2 
<2 

<2 
5 

<2 
<2 
<2 

<2 
3 

<2 
<2 
<2 

<2 
2 

<2 
<2 
<2 

<2 
4 

<2 
<2 
<2 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

<2 
4 

<2 
<2 
<2 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

<2 
2 

<2 
<2 
<2 

<2 
5 

<2 
<2 
<2 

<2 
4 

<2 
<2 
<2 

<0,8 
39,7 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
39,7 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
3,0 

<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
4,6 

<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
39,7 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
3,0 

<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
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<0,1 
0,4 

<0,1 
<O ,l 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
<O ,l 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 

<0,1 
0,4 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,4 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,4 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,4 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<O ,l 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,5 
23,6 
0,5 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
23,6 
0,5 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
0,8 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
7,2 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
5,2 
0,6 

<0,5 
<O,S 

<0,5 
19,4 
1,0 

<0,5 
<O,S 

<0,5 
4,4 
0,5 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
5,2 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
19,4 
0,6 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,0 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
23,6 

1,7 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
6,7 
0,5 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
5,2 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
41,0 
0,6 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
24,8 

0,4 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,3 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
32,4 

0,6 
0,1 

<O ,l 
<0,1 
41 ,0 

1,1 
0,2 

<0,1 

<0,1 
36,4 

1,2 
O .l 

<0,1 

<O ,l 
32,4 

2,5 
0,1 

<0,1 

<O ,l 
4,4 
0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
6,6 
0,3 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
36,4 

0,5 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
10,2 
0,9 
0,2 
0,2 

<0,1 
2,0 
0,2 
0,1 

<0,1 

<0,1 
41 ,0 

0,7 
0,1 

<0,1 

<0,1 
9,2 
0,2 

<0,1 
<0,1 

<O ,l 
1700,0 

22,5 
4,4 
3,9 

<0,1 
600,0 

18,3 
3,1 
2,3 

0,5 
146,0 
20,0 

3,9 
2,3 

0,1 
673,0 
24,3 

7,0 
6,2 

0,5 
219,0 

15,9 
7,3 
7,8 

<0,1 
1700,0 

SS ,9 
3,4 

2 

0,6 
490,3 

64,5 
28,3 
36,3 

<0,1 
390,0 

7,4 
1,7 
1,5 

0,3 
155,8 

17,5 
3,7 
2,0 

<0,1 
1700,0 

33,2 
5,2 
4,9 

0,1 
78,6 
12 ,0 

5,0 
5,0 

1,0 
600,0 

55,5 
8,5 
6,8 

0,2 
673,0 

16,0 
5,6 
5,5 

<0,1 
390,0 

15,4 
3,5 
3,1 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,1 
800,0 

9,2 
1,6 
1,7 

<0,1 
800,0 

7,5 
l , l 
1,0 

0,1 
40,5 

5,4 
1,4 
1,0 

<0,1 
475,0 

9,3 
2,6 
2,4 

<0,1 
20S,3 

9,9 
3,5 
4,3 

<0,1 
440,0 

20,4 
1,4 
1,0 

<0,1 
47,6 
11 ,3 
4,9 
5,9 

<0,1 
166,8 

3,1 
0,7 
0,6 

0,1 
96,1 

6,3 
1,2 
1,2 

<0,1 
475,0 

12,3 
2,0 
2,1 

<0,1 
22,9 

3,9 
1,6 
1,8 

0,4 
800,0 

S0,5 
2,4 
1,8 

<O ,l 
224,8 

8,2 
2,4 
2,6 

<0,1 
166,8 

5,0 
1,2 
1,2 

<0,1 
1,8 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
1,8 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
0,1 
0,1 
0,1 

<0,1 

<0,1 
1,8 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<O,S 

<0,5 
<0,5 
<O,S 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<O,S 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

E-o Ol) 

o~ 
' O/l 

O. :::i. 
0:. 

<0,5 
4000,0 

26,0 
3,5 
3,0 

<0,5 
4000,0 

28,2 
2,5 
1,7 

<0,5 
153,7 
12,7 
2,2 
1,7 

<0,5 
521,0 

21 ,5 
5,6 
6,3 

<0,5 
246,0 

22,4 
7,5 
6,S 

<0,5 
1070,0 

39,0 
2,4 
1,9 

<0,5 
153,7 
41 ,0 
19,0 
18,6 

<0,5 
680,0 

9,3 
1,2 
l, l 

<0,5 
67,1 
13,1 
3,8 
3,1 

<0,5 
1070,0 

32,2 
4,5 
4,3 

<0,5 
94,2 
12,5 
4,2 
5,7 

<0,5 
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5,8 
5,1 

<0,5 
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4,9 
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<0,5 
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<0,7 
5400,0 

57,6 
10,9 
10,2 

<0,7 
5400,0 

54,0 
7,6 
5,4 

0,9 
312,7 
38,0 
8,4 
5,8 

<0,7 
1302,0 

55,1 
17,3 
15,9 

1,1 
S30,0 
48,2 
21,1 
22,8 

<0,7 
2S80,0 

115,2 
8,3 
5,4 

0,9 
690,4 
116,8 
59,5 
73,0 

<0,7 
1109,9 

19,8 
4,1 
3,4 

1,0 
210,2 
36,9 

9,6 
6,3 

<0,7 
2580,0 

77,7 
13,6 
12 ,7 

<0,7 
135,4 
28,4 
12,0 
11 ,0 

2,1 
5400,0 

352,8 
19,3 
15,0 

<0,7 
1140,8 

40,0 
14,5 
15,5 

<0,7 
1109,9 

38,8 
8,4 
6,5 



Gleby piaszczysto
-gliniaste 
Sandy-clay soils 
n= 59 

Gleby gliniaste 
Clay soi ls 
n= 28 

Gleby torfiaste 
Peaty soils 
n =9 

Gleby antropogeniczne 
Man-made soi1s 
n = 188 

A -Obszary chronione 
Protected areas 

B - Obszary użytków 
rolnych, lasów i zabudo-
wy mieszkaniowej 
Agricultural, forest and 
residentia1 areas 

C - Obszary przemysłowe 
Industrial areas 

a 
b 
c 
d 
e 

a 
b 
c 
d 
e 

a 
b 
c 
d 
e 

a 
b 
c 
d 
e 

<0,1 
1,0 
0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,8 
0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,2 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
90,5 

0,8 
0,1 

<0,1 

<0,1 
5,5 
0,2 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
4,3 
0,3 
0,1 

<0,1 

<0,1 
0,9 
0,2 
0,1 

<0,1 

<0,1 
42,4 

0,5 
0,1 

<0,1 

<0,1 
7,8 
0,4 
0,1 
0,1 

<0,1 
5,9 
0,4 
0,1 

<0,1 

<0,1 
1,3 
0,3 
0,1 
0,1 

<0,1 
20,1 

0,7 
0,2 
0,2 

< 0,1 
7,2 
0,3 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
5,5 
0,3 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
l ,l 
0,2 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
13,1 
0,3 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
8,2 
0,4 
0,2 
0,2 

<0,1 
5,2 
0,4 
0,1 
0,1 

<0,1 
1;4 
0,4 
0,3 
0,4 

<0,1 
42 ,4 

0,7 
0,3 
0,3 

<0,1 
7,2 
0,4 
0,1 

<0,1 

<0,1 
4,7 
0,3 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
1,2 
0,2 
0,1 

<0,1 

<0,1 
39,5 
0,6 
0,2 
0,2 

<0,1 
2,8 
0,3 
0,1 

<0,1 

<0,1 
1,8 
0,2 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,5 
0,2 
0,2 
0,2 

<0,1 
33,1 
0,5 
0,2 
0,2 

<0,7 
39,7 
2,1 
0,9 
0,7 

<0,7 
28,2 

1,9 
0,7 

<0,7 

<0,7 
6,5 
1,6 
1,0 
1,1 

<0,7 
191 ,3 

4,1 
1,3 
1,3 

20 
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<0,5 
0,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
0,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,7 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

2,5 

25 

250 

<0,5 
2,1 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,1 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
0,9 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
0,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
4,0 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<2 
4 

<2 
<2 
<2 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

<2 
<2 
<2 
<2 
<2 

<2 
5 

<2 
<2 
<2 

<0,8 
39,7 

1,1 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,8 
4,6 

<0,8 
<0,8 
<0,8 

<0,1 
0,4 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<O ,l 
<O ,l 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<O, l 

<O ,l 
0,1 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,5 
23,6 

1,1 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
6,0 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
19,4 
0,7 

<0,5 
<0,5 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
41,0 
2,8 
0,1 

<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
36,4 

0,7 
0.1 

<0,1 

Wartości dopuszczalne stężeń w glebie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.) 

Permissible limit values in soil (Decree ofthe Polish Ministry ofthe Environment of9'" Septernber 2002) 

l 0,005 2,5 0,5 
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0: 

<0,1 
600,0 

45,5 
9,9 

13,6 

0,1 
142,3 
20,7 

4,7 
3,9 

0,5 
13,2 
3,9 
2,1 
2,0 

<0,1 
1700,0 

31,8 
5,7 
5,1 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
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a minimum; b maksimum; c średnia arytmetyczna; d średn ia geometryczna; e mediana; n liczba próbek 

number of sampies minimum max1mum arithmetic mean geometrie mean median 

Wody lewobrzeżnej części zlewni Wisły są znacznie bogatsze w uran 
w porównaniu z wodami terenu po wschodniej stronie rzeki, co jest za
pewne spowodowane różnicami w budowie geologicznej podłoża. Po 
zachodniej stronie cieki drenują gliny lodowcowe, lessopodobne utwory 
zwietrzelinowo-eoliczne i namuły bogate w minerały ilaste wiążące 
uran, a po stronie wschodniej przeważają osady piaszczyste, bogate je
dynie w krzemionkę. 

Zanieczyszczone uranem są wody zlewni Utraty (mediana 1,77 
]lg/dm3) , a najmniej tego pierwiastka zawierają wody jezior i stawów 
(mediana 0,27 ]lg/dm3). Wody Wisły charakteryzują się pośrednimi stę
żeniami 0,26-0,98 ]lg/dm3 (mediana 0,50 ]lg/dm3) . 

Maksymalną zawartość uranu ( 19,55 ).tg/dm3) stwierdzono w wodzie 
rowu na terenie leśnym na Paluchu. Wody te cechują się także wysoką 
przewodnością elektrolityczną oraz podwyższonymi stężeniami wielu 
innych składników. 

Zanieczyszczone uranem (>2,49 ]lg/dm3) są wody Strugi i Lipkow
skiej Wody oraz ich dopływów, wody Rudawki, Kanału Ożarowskiego , 

Żbikówki, Raszynki, Rowu Opaczewskiego, zlewni Utraty, Regułki, 
rowu Jeziorki, Kanału Wolickiego i Potoku Służewieckiego oraz niektó
rych zbiorników i cieków z obszaru Mokotowa. 

W ""odzie dopływu Lipkowskiej Wody zanotowano 18,63 ).tg/dm3 

uranu, w wodach Żbikówki 14,01 ]lg/dm3, a w wodzie rowu płynącego 
wzdłuż ul. Piaseczyńskiej na Mokotowie do 13,41 ).tg/dm3. 

Po prawej stronie doliny Wisły podwyższonymi stężeniami uranu 
(> 1,17 ).tg/dm3) wyróżniają się wody kanałów: Henrykowskiego, Wysta
wowego, Gocławskiego i Nowa Ulga oraz lokalnie wody Czarnej i jej 
dopływów. 

V WANAD 

Gleby: tabl. 68-69, tab. 4-5 

Parametry statystyczne zawartości i rozkłady przestrzenne wanadu 
w glebach z obu zakresów głębokości są bardzo podobne. Mediana za
wartości wanadu w wierzchnich warstwach gleb (8 mg/kg) jest podobna 
jak wartość tła geochemicznego Polski (7 mg/kg; Lis, Pasieczna, 1995). 
W grupach użytkowania warstwy powierzclmiowej największą zawar
tością wanadu charakteryzują się gleby parków (mediana 11 mg/kg), 
a najnmiejszą gleby leśne (mediana 3 mg/kg). 

Zawartość wanadu w glebach z obydwu zakresów głębokości jest 
wyraźnie związana ze składem chemicznym skał macierzystych. Bogat
sze w wanad są glebyrozwinięte z utworów aluwialnych (mady tarasów 
zalewowych Wisły), utworów zwietrzelinowo-eolicznych, glin lodow
cowych, a lokalnie także z namułów. 

W obydwu zakresach głębokości gleb w obrazie rozkładu zawartości 
wanadu pojawiają się anomalie (>20 mg/kg). 

W warstwie powierzchniowej maksymalną zawartość wanadu (119 
mg/kg) zanotowano w glebach łąkowych. Białołęki, wzbogaconych tak
że w żelazo, arsen i siarkę. Wanad jest tu prawdopodobnie związany 
z tlenkami żelaza. Podobne wzbogacenia litogeniczne występują w gle
bach łąkowych, utworzonych na namułach, na terenie dawnego mean
dru Wisły w Wawrze (32--42 mg/kg) , w dolinie Długiej - w Okuniewie 
(43 mg/kg) i w Ossowie (26 mg/kg). Do naturalnych można zaliczyć 
także zwiększenia zawartości wanadu w glebach tarasów zalewowych 
Wisły (30- 50 mg/kg). 

Zanieczyszczenie antropogeniczne gleb wanadem (63 mg/kg) zareje
strowano na terenie huty ArcelorMittal, gdzie jest on stosowany jest do 
produkcji stali. 

Anomalie w rejonie Augustówki (do 80 mg/kg) oraz na Siekierkach 
( 49 mg/kg) i nad Jeziorkiem Czerniakowskim (36 mg/kg) są prawdopo
dobnie spowodowane emisjami z elektrociepłowni Siekierki . 

23 

Podwyższone zawartości wanadu w obu zakresach głębokości gleb 
zanotowano w pobliżu składowisk popiołów paleniskowych na Żeraniu 
(50-60 Ipg/kg) i na Zawadach (30-70 mg/kg). 

Anomalie wanadu występujące w sąsiedztwie torów kolejowych są 
prawdopodobnie wynikiem emisji pyłów z dawnych parowozów. 

Lokalne anomalie antropogeniczne występują obok zakładów Polfa 
Tarchamin (23 mg/kg), dawnych zakładów mechanicznych Ursus (29 
mg/kg) i w rejonie nieczynnej huty szkła w Ożarowie (24 mg/kg). 

Maksymalną zawartość wanadu (84 mg/kg) w glebach z głębokości 
0,8-1 ,O m zaobserwowano w sąsiedztwie kilku cegielni w pobliżu Ko
byłki, gdzie występują też podwyższone zawartości tytanu (472 mg/kg) 
i strontu (182 mg/kg). 

Osady: tabl. 68, tab. 6 

Zakres zawartości wanadu w osadach jest bardzo podobny do zakre
su zawartości tego pierwiastka w glebach warstwy powierzchniowej , 
a wartość mediany (8 mg/kg) jest identyczna jak w glebach. W zdecydo
wanej większości osadów zawartość wanadu nie przekracza 25 mg/kg. 
Zawartości anomalne (>25 mg/kg) występują przede wszystkim w osa
dach cieków i zbiorników drenujących wzbogacone w wanad mady i na
muły rzeczne. 

Do obfitych w wanad należą osadyWilanówki (do 44 mg/kg) i stawu 
w miejscowości Opacz (38 mg/kg). 

W osadach cieków zasilających Kanał Markowski na Białołęce zare
jestrowano maksymalnie32mg/kg wanadu, a w kanale Nowa Ulga 29 
mg/kg. 

Podwyższone zawartości wanadu w osadach kanałów Bródnowskie
go Górnego (do 40 mg/kg) i Henrykowskiego (do 39 mg/kg) są prawdo
podobnie wynikiem zrzutu ścieków z zakładów przemysłowych Tar
gówka i Tarchomina, zarówno współczesnych, jak i działających w prze
szłości. 
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Zanieczyszczenie wanadem osadów Rowu Miedzeszyńskiego w Waw
rze (do 40 mg/kg) jest zapewne antropogeniczne. Osady te cechują się też 
dużymi zawartościami tytanu (do 436 mg/kg) i cynku (do 1171 mg/kg). 

Podwyższone zawartości wanadu występują lokalnie w osadach cie
ków i zbiorników na obszarze zlewni Czarnej. Maksymalna zawartość 
(214 mg/kg) wanadu została zaobserwowana w osadzie stawu na terenie 
leśnym w miejscowości Stanisławów Pierwszy (gmina Nieporęt). Duże 
ilości wanadu zarejestrowano ponadto w osadzie stawu Krzewiny w Dą
brówce k. Mysiadła (36 mg/kg), Stawu Młocińskiego (33 mg/kg) na te
renie zamkniętego osiedla oraz w osadzie niewielkiej odnogi Wisły (do 
30 mg/kg) na Młocinach. 

Wody: tabl. 69, tab. 7 

Zawartość wanadu w wodach powierzchniowych Warszawy i okolic 
zmienia się od < l do 15 ).tg/dm3 (mediana< l ]lg/dm3). W wodach Polski 
notowano stężenie wanadu <8- 1848 ]lg/dm3 (Lis, Pasieczna, 1995), a w 
wodach Europy <0,05- 19,5 ).tg/dm3; mediana 0,46 ).tg/dm3 (De Vos, Ta
rvainen, red., 2006). 

Wszystkie przebadane próbki wód spełniają normy dla klas I/II ja
kości wód pod względem zawartości tego pierwiastka (::S50 ]lg/dm3) . 

Rozkład zawartości wanadu wskazuje, że jego podwyższonymi za
wartościami (>l ]lg/dm3) w stosunku do tła charakteryzują się przede 
wszystkim wody obszaru położonego po zachodniej stronie Wisły, co 
jest prawdopodobnie związane z występującym tu podłożem bardziej 
zasobnym w składniki ilaste. Wzbogacone w wanad są wody Kanału 
Młocińskiego, Strugi i Lipkowskiej Wody wraz z dopływami, Żbików
ki, Raszynki i Utraty z dopływami, rowu Jeziorki i Potoku Służewiec
kiego z dopływami. 

Po wschodniej stronie Wisły anomalnymi stężeniami wanadu wyróż
niają się wody kanałów: Henrykowskiego, lokalnie Żerańskiego i Mar-



kowskiego, Magenta, Wawerskiego, Nowe Ujście, Zagoździańskiego , 

a także wody Stmgi Pogorzelskiej, zlewni Mieni i Czarnej. 
Wzbogacone w wanad są też na pewnych odcinkach wody Wisły. 
Największą zawartość wanadu stwierdzono w wodzie Kanału Mło

cińskiego na terenie Lasu Młocińskiego (15 f!g/dm3), cechującej się tak
że wysoką zawartością arsenu (13 f!g/dm3), antymonu (1 ,63 llg/dm3) 

i talu (0,10 llg/dm 3). 

Anomalną zawartość wanadu zaobserwowano też w wodach rowu na 
terenie leśnym gminy Radzymin. Wody te wyróżniają się także dużym 
udziałem innych składników, przytoczonych przy charakterystyce glinu. 
Dużym stężeniem wanadu (8 f!g/dm3

) cechują się także wody stawu po
łożonego na terenie leśnym w Stanisławowie Pierwszym. 

Anomalne zawartości wanadu stwierdzono ponadto w wodach dopły
wu Raszynlei (6 f!g/dm3) , stawu Pozytywka na Ursynowie (5 f!g/dm3), 

rowu zasilającego rów Jeziorlei w Dąbrówce k. Mysiadla (4 f!g/dm3), 

stawu Glinianki Jelonek ( 4 f!g/dm3), Rowu Opaczewskiego ( 4 f!g/dm3) 

oraz Regułki (4 llg/dm3). 

ZAWIESINA 

Wody: tabl. 70, tab. 7 

Zawartość zawiesiny ogóh1ej jestjednym z podstawowych wskaźni
ków jakości wód powierzchniowych. Zawiesina transportuje zanie
czyszczenia, a ich zawartość w niej jest często większa niż w osadach 
dennych (Barbusiński i in. , 2012). W wodach powierzchniowych War
szawy i okolic zawartość zawiesiny oznaczono w jednej trzeciej pobra
nych próbek. Jej zawartość w badanych wodach zmienia się od <5 do 
194 mg/dm3. 16% zbadanych próbek spełnia norn1y przewidziane dla I 
klasy jakości wód pod względem zawartości zawiesiny (::S25 mg/dm3), 

38,5% dla II klasy (>25 mg/dm3- ::S 50 mg/dm3) , a dla 45,5% normy te są 
przekroczone. Największą zawartością zawiesiny cechują się wody 
zlewni Czamej (mediana 68 mg/dm3) , a najmniejszą - wody zlewni 
Utraty (mediana 38 mg/dm3). 

Większe ilości zawiesiny notowano w wodach poza Warszawą, często 
w lasach po wschodniej stronie Wisły. Największe stężenie zawiesiny 
(194 mg/dm3) zaobserwowano w wodach rowu na łąkach w miejsco
wości Stare Grabie (gmina Wołomin). Wyraźnie anomalnymi zawartoś
ciami charakteryzują s i ę wody rowu zasilającego rzekę Rządza w miej
scowości Pasek (190 mg/dm3 ) oraz stawu Białe Błota w Wolominie 
(186 mg/dm3). 

Po zachodniej stronie Wisły najwięcej zawiesiny zarejestrowano 
w wodzie rowu zasilającego Kanał Grabowski w Pyrach (178 mg/dm3) 

oraz w wodach Raszynki, drenującej pola uprawne w miejscowości 
Lesznowola (166 mg/dm3) . 

Zn CYNK 

Gleby: tabl. 71-72, tab. 4-5 

Zawartość cynku w analizowanych glebach zmienia się w bardzo 
szerokim zakresie: od 2 do 7019 mg/kg w glebach warstwy powierz
chniowej i od 2 do 4290 mg/kg w glebach z głębokości 0,8-1 ,0 m. Po
równanie median zawartości cynku w obu warstwach głębokościowych 
(44 i 12 mg/kg) wskazuje na antropogeniczne wzbogacenie wierzchnich 
warstw gleb w ten pierwiastek, choć tylko nieznacznie przekroczona jest 
wartość tła geochemicznego cynku w glebach warstwy powierzchnio
wej Polski- 35mg/kg (Lis, Pasieczna, 1995). Porównanie z badaniami 
gleb Warszawy i okolic sprzed 25 lat (Lis, 1992) wskazuje, że wierzch
nie warstwy gleb były wówczas mniej zanieczyszczone cynkiem (me
diana 34 mg/kg). 

W gmpach użytkowania gleb warstwy powierzchniowej najmniej
szymi przeciętnymi zawartościami cynku charakteryzują się gleby la
sów (mediana 10 mg/kg), a największymi gleby ogródków (mediana 
102 mg/kg) i parków (mediana 91 mg/kg) . Wzbogacenie w cynk gleb 
miejskich terenów zielonych jest prawdopodobnie spowodowane stoso
waniem preparatów ochrony roślin zawierających ten pierwiastek. 

W otoczeniu miasta i na jego wschodnich krańcach przeważają gleby 
o zawartości cynku w granicach tła geochemicznego (70- 90 mg/kg). 
W zachodnich dzielnicach peryferyjnych i na tarasach zalewowych Wi
sły gleby rozwinięte z glin lodowcowych i utworów lessopodobnych 
oraz mady rzeczne zawierają więcej cynku (100- 200 mg/kg). 

Wyraźnie anomalne zawartości cynku (> 348 mg/kg w warstwie po
wierzchniowej i > 171 mg/kg w warstwie 0,8- 1 ,O m) występują w ści
słym centmm miasta (Śródmieście, Wola, pogranicze Targówka, Pragi 
Północ i Pragi Południe). Podobny zasięg anomalii i zawartości cynku 
wyznaczono na terenie Warszawy pod koniec lat 70. ubiegłego wieku 
(Czarnowska, Gworek, 1991), co prowadzi do wniosku o powornym 
tempie zanieczyszczania gleb miejskich. 

Maksymalną zawartość cynku w glebach warstwy powierzchniowej 
(7016 mg/kg) stwierdzono na Białołęce w sąsiedztwie zakładów Polfa 
Tarchomin, których historia sięga I połowy XIX w. Istniejące w miejscu 
obecnych zakłady chemiczne, od 1849 r. produkowały ocet, nawozy 
sztuczne, przetwory chemiczne, farby, wyroby kosmetyczne i farmaceu
tyczne, stosując w produkcji związki zawierające cynk (Historia zakła
dów Polfy Tarchomin ... , 20 15). Potencjalnym źródłem zanieczyszcze
nia cynkiem mogła być też nieistniejąca obecnie fabryka tworzyw 
sztucznych. Związki cynku stosowane są zarówno do produkcji nawo
zów, farmaceutyków, kosmetyków, farb, jak i tworzyw sztucznych (Ka
bata-Pendias, Pendias, 1999). 

Silnie zanieczyszczone cynkiem (w obu zakresach głębokości) są 
gleby w rejonie Augustówki: 3961 mg/kg w warstwie powierzchniowej 
i 3768 mg/kg w warstwie głębszej oraz 677 mg/kg cynku w glebie po
wierzchniowej w pobliżu Jeziorka Czerniakowskiego. Stwierdzone kon
centracje cynku są porównywalne z zawartościami tego metalu w gle
bach na terenach eksploatacji i przetwórstwa złóż Zn-Pb (Pasieczna 
red., 2010a, b) i tmdnę do wyjaśnienia. Część cynku może pochodzić 
z emisji pyłów ze spalania węgla w elektrociepłowni Siekierki, ale 
główne źródło z pewnością jest inne. 

W warstwie powierzchniowej intensywna anomalia cynku rozciąga 
się na terenie si lnie uprzemysłowionym już w II połowie XIX w. (od 
Kamionka przez Szmullei po Nową Pragę). Największą zawartość cynku 
na obszarze tej anomalii (2005 mg/kg) zarejestrowano na terenie byłych 
zakładów aparatury wysokiego napięcia, kontynuujących produkcję za
kładu aparatów elektrycznych (od 1921 r.). W warstwie z głębokości 
0,8-1,0 m zawartość cynku jest także anomalna (556 mg/kg), a gleby 
zawierają ponadto 442 mg/kg miedzi. W obrębie tej samej anomalii za
notowano 1296 mg/kg cynku w warstwie powierzclmiowej w sąsiedz
twie dawnej fabryki kosmetyków oraz w sąsiedztwie lub na terenie po
bliskich ogródków działkowych (1132 mg/kg na Koziej Górce na Gro
chowie) i przy trasach kolejowych (977 mg/kg przy dworcu Warszawa 
Wschodnia). 

Gleby są zanieczyszczone przez cynk na terenie huty ArcelorMittal 
(476mg/kg) oraz w sąsiedztwie składowiskajej odpadów (887 mg/kg). 
Aktualnie w tym zakładzie stosowane są technologie stopniowo ograni
czające emisje pyłów metali , w tym cynku (Dmuchowski i in. , 2011). 

Antropogeniczna anomalia cynku (552 mg/kg) występuje w rejonie 
dawnego Służewca Przemysłowego, w miejscu gdzie zaobserwowano 
też wysokie zawartośc i baru, ołowiu i tytanu. 

Poza Warszawą zanieczyszczenia gleb cynkiem napotkano w glebach 
Piaseczna: 808 mg/kg w warstwie powierzchniowej oraz l 099 mg/kg 
w warstwie z głębokości 0,8- 1,0 m. 

Na głębokości 0,8- 1,0 m gleby najbogatsze w cynk (>171 mg/kg) 
występują na nieco bardziej zwartym i mniejszym obszarze w porówna
niu z warstwą powierzchniową. Największą zawartość cynku (4290 
mg/kg) stwierdzono w glebie antropogenicznej nasypu przy Wybrzeżu 
Gdańskim w Śródmieściu. 

Osady: tabl. 71, tab. 6 

Zawartość cynku w osadach waha się w przedziale od 4 do 323 7 
mg/kg. Zanieczyszczone tym pierwiastkiem są głównie osady cieków 
odwadniających tereny zurbanizowane. 

Silnie zanieczyszczone cynkiem są osady Kanału Henrykowskiego 
(3237 mg/kg) poniżej zakładów Polfa Tarchomin, przyjmującego przez 
wiele lat ich ścieki (Encyklopedia Warszawy, 1975). 

Intensywnie anomalnymi zawartościami cynku (2361 mg/kg) cechu
ją się osady Kanału Bródnowskiego Górnego, który od XIX w. był od
biornikiem ścieków z zakładów przemysłowych Targówka Fabrycznego. 

Zanieczyszczone są osady rowu prowadzącego wody z rejonu Wólki 
Węglowej do Lipkowskiej Wody (999- 1056 mg/kg). 

Anomalne stężenia cynku (>474 mg/kg) występują także w osadach 
Jeziorlei poniżej Konstancina-Jeziorny (623 mg/kg) i Wilanówlei (1054 
mg/kg). Zanieczyszczenie osadów obu rzek może pochodzić jeszcze 
z okresu, gdy stanowiły jeden ciek i odbierały ścieki komunalne i prze
mysłowe z obszam Konstancina-Jeziorny. 

Wysokimi zawartościami cynku charakteryzują się lokalnie osady 
rowu Wolica (739 mg/kg) i kanału Wolica (778 mg/kg), które zasilają 
Potok Służewiecki, a także osady samego potoku (544 mg/kg w rejonie 
lotniska) oraz Jeziorka Wilanowskiego (640 mg/kg), do którego potok 
wpada. Nieco mniejsze zawartości cynku (do 458 mg/kg) w osadach 
Potoku Służewieckiego notowano w latach 2009-20 l O (Boj akowska 
i in., 2012). 

Punktowe anomalie cynku napotkano także m.in. w osadach Rowu 
Opaczewskiego, Rowu Miedzeszyńskiego, Łachy Potockiej, fosy fortu 
Piłsudskiego i kanału Nowa Ulga. Poza Warszawą zwraca uwagę bardzo 
duża ilość cynku (1584 mg/kg) w osadzie stawu w Hipolitowie oraz 
w osadach dopływów Czarnej na terenie Nadmy, Kobyłki i Wołomina. 
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Wody: tabl. 72, tab. 7 

Zawartość cynku w wodach powierzchniowych Warszawy jest bar
dzo zróżnicowana, waha się od <3 do 544 f!g/dm3 (mediana <3 f!g/dm3) 

i w żadnej próbce nie przekracza wartości granicznej przewidzianej dla 
I/II klasy jakości wód (1000 f!g/dm3) . W wodach aglomeracji Poznania 
stwierdzono bardzo podobny zakres stężeń cynku <3-539 f!g/dm3 (Lis, 
Pasieczna,· 2005). Znacznie większa jest wartość tła geochemicznego 
w wodach Polski (33 f!g/dm3), spowodowana głównie jego anomalnymi 
stężeniami w ciekach Górnego Śląska (Lis, Pasieczna, 1995). 

Podwyższonymi stężeniami cynku (>9 f!g/dm3) cechują się wody 
Kanału Młocińskiego, Lipkowskiej Wody i Strugi wraz z dopływami, 
Kanału Ożarowskiego, Żbikówki, Rowu Opaczewskiego, Potoku Służe
wieckiego wraz z dopływami (Kanał Grabowski i kanał Wolica), dopły
wów Czarnej, kanału Magenta, Kanału Wawerskiego (poniżej oczysz
czalni w Starej Miłosnej) , dopływów Mieni i Świdra, Strugi Pogorzel
skiej i Rowu Miedzeszyńskiego. 

Anomalne stężenia cynku (>59 f!g/dm3) stwierdzono w zanieczysz
czonych wodach Kanału Henrykowskiego (378 llg/dm3) , Potoku Służe
wieckiego (95 f!g/dm3) oraz lokalnie w wielu drobnych ciekach lub 
zbiornikach zamkniętych w zlewni Czarnej, Długiej, Kanału Wawer
skiego, Świdra, Stmgi i Łasicy. 

Największą zawartość cynku (544 f!g/dm3
) zarejestrowano w wo

dach Strugi w rejonie Starych Babie. Wysokim stężeniem cynku (368 
!lgl dm3) charakteryzują się wody jeziora Bagno Jacka w Wesołej, wy
różniające się także maksymalną zawartością węgla organicznego (62 
mg/dm3) i wysokim udziałem ołowiu (3,02 llg/dm3) . 

Największą zawartością cynku charakteryzują się wody zlewni Łasi
cy (mediana 11 llg/dm3), a najmniejszą wody Wisły ( <3 f!g/dm3). 

TRWAŁE ZANIECZYSZCZENIA ORGANICZNE 

W GLEBACH I OSADACH 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne są związkami organicznymi 
charakteryzującymi się wysoką opornością na degradację chemiczną, 
biologiczną i fotolityczną w środowisku. Związki te ze względu na ich 
trwałość, właściwości lipofi.lne oraz łatwość bioakumulacji mogą nega
tywnie oddziaływać na biosferę, w tym na zdrowie ludzi. Większość 
związków zaliczanych do TZO, wytwarzanych przez człowieka, jest lub 
było w przeszłości wykorzystywane jako pestycydy, rozpuszczalniki, 
farmaceutyki i chemikalia przemysłowe. Niektóre ze związków zalicza
nych do TZO mogą powstawać w sposób naturamy, np. podczas emisji 
wulkanów i na drodze biosyntezy. Do związków organicznych zatrzy
mywanych w osadach i glebach, stanowiących największe zagrożenie 
dla dobrego stanu środowiska, należą m.in. polichtorowane bifenyle 
(PCB), pestycydy ellloroorganiczne i wieiopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA). 

Mapy geochemiczne opracowano dla wybranych pestycydów (DDT, 
HCH, dieldryna, endosulfan I, które były szeroko stosowane w Polsce), 
olejów mineralnych, PCB oraz WWA. 

Pestycydy chloroorganiczne są chlorowanymi węglowodorami, 

które w latach 1940- 1960 były powszechnie wykorzystywane w rolnic
twie jako środki owadobójcze. W wielu krajach, ze względu na szkodli
we oddziaływanie na organizmy zwierzęce i bardzo małą podatność na 
degradację w środowisku, większość pestycydów chloroorganicznych 
została wycofana z produkcji i użycia. Jednakże są one nadal produko
wane i stosowane w niektórych krajach rozwijających się . 

Część z pestycydów rozsianych na polach uprawnych i plantacjach 
w krajach tropikalnych, zwłaszcza na gleby o bardzo niskiej zawartości 
materii organicznej i poddanych silnej radiacji słońca, przedostaje się do 
atmosfery i transportowana jest wraz z masami powietrza na duże odle
głości w kierunku biegunów i w następstwie tego wraz z opadami at
mosferycznymi trafia do gleb strefy umiarkowanej (Ramamoorthy, Ra
mamoorthy 1997; Grynkiewicz i in., 2003) . 

We współczesnych osadach zbiorników wodnych z różnych regio
nów świata zawartość pestycydów chloroorganicznych osiąga nawet 
kilkaset tys. f!g/kg (a ekstremalne zawartości odnotowywane są np. 
w osadach niektórych portów). Na ogół nawet w bardzo zanieczyszczo
nych osadach zawartość tych związków nie przekracza l 000 f!g/kg 
(Kmman i in., 1997; Sivey, Lee, 2007; Lin i in., 2009). 

Najwyższe zawartości tych związków stwierdzane są w osadach da
towanych na lata 50.- 70. XX w. 

Spośród zbadanych 20 pestycydów chloroorganicznych w osadach 
stwierdzono obecność: a-HCH, ~-HCH, y-HCH, 8-HCH, heptachloru, 
a-chlordanu, y-chlordanu, endosulfanu I, endosulfanu II, siarczanu en
dosulfanu, dieldryny, p,p'-DDE, p,p'-DDD, p,p'-DDT, endryny i alde
hydu endryny. 

Oleje mineralne obecne w glebach i osadach są mieszaniną węglo
wodorów alifatycznych (parafiny), cykloalkanów (nafteny) i węglowo
dorów aromatycznych (areny), zawierających w cząsteczce od 10 do 40 
węgli i więcej. Oleje mineralne są szeroko rozpowszechnione w środo
wisku i ich tło we zawartości mogą być do l 00 mg/kg. Podwyższone 
zawartości OLM mają w większości pochodzenie antropogeniczne, jed
nak w glebach lasów i torfowisk mogą być pochodzenia naturalnego. Na 
terenach zurbanizowanych źródłem OLM jest przede wszystkim trans
port samochodowy, przechowywanie i przetwórstwo paliw płynnych, 
wycieki na skutek wypadków samochodowych, a niekiedy wykorzysty
wanie osadów ściekowych do nawożenia gleb (Riffaldi i in., 2006; Pa
thak i in., 2011; Akpan, Udoh, 2013). 

Polichlorowane bifenyle (PCB), chlorowane pochodne bifenylu, są 
syntetycznymi związkami, które w przeszłości miały zastosowanie jako 
ciecze dielektryczne do kondensatorów i transformatorów oraz jako pły
ny robocze w siłownikach hydraulicznych i wymiennikach ciepła, jako 
dodatki do farb i lakierów, jak również jako plastyfikatory tworzyw 
sztucznych i impregnatory drewna. Obecnie PCB są uwalniane do śro
dowiska podczas spalania węgla w elektrowniach, spalania odpadów 
szpitalnych, spalania węgla kamiennego i drewna w sektorze mieszka
niowym i komunalnym, a także w następstwie wycieków smarów z po
jazdów i maszyn, z uszkodzonych wymienników ciepła i transformato
rów oraz wraz z emisją zanieczyszczeń z niektórych procesów technolo
gicznych. 

Wieiopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) stanowią 
grupę związków organicznych szeroko rozpowszechnionych w środo

wisku. W warunkach naturalnych WWA są tworzone w wyniku wysoko
temperaturowej pirolizy materiału organicznego podczas pożarów natu
ralnych zbiorowisk roślinnych, wybuchów wulkanów oraz przede 
wszystkim podczas diagenezy i katagenezy materii organicznej w pro
cesach generacji ropy naftowej i przeobrażania materiału organicznego 
w węgiel i ropę naftową (Capaccioni i in. , 1995; Harvey 1998; Oros, 
Simoneit 2001; Alves i in., 2010). WWA umchamiane są do środowiska 
głównie podczas przetwarzania węgla kamiennego w koksowniach, spa
lania węgla w gospodarstwach domowych i elektrowniach, przetwarza
nia ropy naftowej w rafineriach, spalania paliw płynnych w silnikach 
samochodowych i samolotowych, jak również wydobywania, transpor
towania i magazynowania paliw płynnych, a także w następstwie spala
nia odpadów komunalnych i w trakcie procesów hutniczych (Howsam, 
Jones, 1998; Grynkiewicz i in. , 2003). 

DIELDRYNA 

Gleby: tabl. 73, tab. 8 

Obecność dieldryny w stężeniu powyzeJ granicy oznaczalności 

stwierdzono w 24,39% analizowanych gleb. Największy obszar gleb za
nieczyszczonych tym związkiem (>2 llg/kg) rozciąga się od Piastowa 
i Włoch na południu po Ożarów i Blizne na północy. Jego wschodnia 
granica dochodzi do terenu Ochoty. Na tym obszarze maksymalną za
wartość dieldryny (41,0 f!g/kg) zanotowano w rejonie ulic Połczyńskiej 
i Synów Pułku na Bemowie. Gleba ta wyróżnia się także wysoką zawar
tością DDT. W kilku innych miejscach tej rozległej anomalii zawartości 
dieldryny przekraczają 10 f!g/kg (w rejonie ul. Mszczonowskiej, w rejo
nie Konotopy oraz w Ożarowie). 

Występowanie podwyższonych zawartości dieldryny odnotowano 
także w Wilanowie (27 ,1 llg/kg), na Tareborninie w pobliżu firmy TEK
NO i byłej fabryki domów (8,4 llg/kg) oraz na Targówku (8, l f!g/kg). 

Osady: tabl. 73, tab. 9 

Zawartości dieldryny w osadach są niewielkie (do 2, 7 !l g/kg) i stwier
dzono je tylko w 13 ,25% analizowanych próbek. W trzech lokalizacjach: 
w osadach kanału na przemysłowym terenie w Wołominie, rowu na po
lach uprawnych w Raszynie i fosy fortu Radiowo zawartości te były 
nieznacznie wyższe od wartości TEC (Threshold Effect Concentration 
- zawartość progowa, poniżej której nie obserwuje się szkodliwych 
efektów): 1,9 f!g/kg. 

DDT 

Gleby: tabl. 74, tab. 8 

W powierzchniowej warstwie gleb spośród badanych pestycydów 
chloroorganicznych najczęściej były wykrywane związki DDT i ich me
tabolity. Maksymalna stwierdzona zawartość p,p'-DDT wynosi 4000 
f!g/kg, p,p' -DDE- 1700 f!g/kg, a p,p' -DDD - 800 f!g/kg. Średnia aryt
metyczna zawartość sumy DDT i jego metabolitów to 57,6 f! g/kg. 
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Osady (ogółem) 

Sediments as a whole 
n = 400 

Wisła 

V i stula 
n = 45 

Zlewnia Czarnej 
Czarna Stream catchment 
n = 41 

Zlewnia Długiej 
Długa Stream catchment 
n= 26 

Zlewnia J eziorki 
Jeziorka Stream catchment 
n= 16 

Z lewnia kanałów Nowe 
Uj ście i Nowa Ulga 
Nowe Ujście and Nowa Ulga 
canals catchment 
n= 30 

Zlewnia 
Kanału Żerańskiego 
Żerań Cana l catchment 
n= 22 

Zlewn ia Łasicy 
Łasica Stream catchment 
n = 17 

Z lewnia Świdra 
Świder Stream catchment 
n = 33 

Zlewnia Utraty 
Utrata Stream catchment 
n= 67 

Zlewnia Wilanówki 
Wilanówka Stream 
catchment 
n=43 

Jeziora i stawy 
Lakes and pools 
n= 79 

Osady rzek Polski l) 

Sediments of Poland rivers 

Osady jezior Polski1l 
Sediments of Poland lakes 

Wskaź:nik/Index TEC*2) 

Wskaź:nik/Index PEC**2) 

Wskaź:nik/Index EQS***3l 
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0,8 
0,1 
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<0,1 
<0,1 

1,6 
0,2 

<0,1 
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1,2 
0,1 
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<0,1 

<0,1 
2,0 
0,3 
0,1 
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<0,1 
4,6 
0,4 
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5,1 
0,7 
0,2 
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2,6 
0,6 
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0,3 
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0,5 
0,2 
0,3 

<0,1 
9,0 
0,8 
0,1 

<0,1 
<O, l 

1,6 
0,4 
0, 1 

<0, 1 

<0,1 
1,0 
0,3 
0,2 
0,2 

<0,1 
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27,6 
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0,1 
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0,1 

<0,1 
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0,3 

<0,1 
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4,1 
0,6 
0,2 
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<0,1 
25,2 

0,5 
0,1 
1,0 

<0,1 
5,5 
0,5 
0,2 
0,2 

. <0,1 
1,5 
0,2 
0,1 

<0,1 
<0,1 

4,4 
0,4 
0,1 

<O ,l 
<O ,l 

3.2 
0,6 
0,2 
0,2 

<0,1 
25,2 

1,5 
0,1 

<0,1 
<0,1 

2,6 
0,5 
0,2 
0, 1 

<0,1 
1,8 
0,3 
0,2 
0,2 

<0,1 
0,3 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

6,3 
0,5 
0,2 
0,1 

<0,1 
4,2 
0,5 
0,2 
0,2 

<0,1 
3,2 
0,2 

<0,1 
<0,1 

<0,1 

0,4 

<0,1 
25,7 
0,4 
0,1 

<0,1 

<0,1 
4,8 
0,4 
0,1 

<0,1 
<0,1 

3,0 
0,2 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

3,4 
0,2 

<0,1 
<0,1 
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2 ,6 
0,5 
0,2 
0,1 

<0,1 
25,7 

1,5 
0,1 

<0,1 
<0,1 

1,6 
0,3 
0,1 

<0,1 

<0,1 
0,6 
0,2 
0,1 
0,1 

<0,1 
0,2 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

6,4 
0,4 
0,1 

<0,1 
<0,1 

3,8 
0,3 
0,1 

<0,1 

<0,1 
2,6 
0,2 

<0,1 
<0,1 

<O ,l 

0,2 

<0,1 
9,5 
0,3 
0,1 

<0,1 

<0,1 
1.8 
0,3 
0,2 
0,1 

<0,1 
1,2 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

2,1 
0,2 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

2.6 
0,4 
0,1 
0,1 

<0,1 
9,5 
0,6 
0,1 

<0,1 

<O ,l 
2,0 
0,4 
0,1 

<0,1 

<0,1 
1,2 
0,3 
0,1 
0,1 

<0,1 
0,2 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

4,4 
0,3 
0,1 

<0,1 
<0,1 

2,3 
0,3 
0,1 
0,1 

<0,1 
1,2 
0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 

0,3 

<0,7 
11 8,7 

2,4 
0,9 

<0,7 

<0,7 
24,0 
2,2 
1,0 
1.0 

<0,7 
11,1 
1,3 

<0,7 
<0,7 
<0,7 
21,6 

1,7 
<0,7 
<0,7 
<0,7 
15,5 
3,5 
1,4 
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<0,7 
11 8,7 

7,7 
0,9 
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13,2 
3,0 
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0,8 

<0,7 
7,8 
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1,4 
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2,7 
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29,3 
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1,0 
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Parametry statystyczne polichtorowanych bifenyli i pestycydów chloroorganicznych w osadach 

Statistical parametersof polychlorinated bipheny!s and organoch!orine pesticides in sediments 
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<0,8 
<0,8 
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1,4 
<0,8 
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<0,8 
3,2 

<0,8 
<0,8 
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<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
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<0,1 
<0,1 
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<0,1 
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<0,1 
<0,1 
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. <0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
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Tło geochemiczne; geochemical background 
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<0,1 
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<0,1 

<0,1 
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0,5 

<0,1 
<0,1 
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<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,5 
10,9 
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<0,5 
<0,5 
<0,5 

1,3 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
10,9 
0,6 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,0 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

1,8 
<0,5 
<0,5 
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<0,5 
<0,5 
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<0,5 
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<0,5 
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<0,5 

<0,5 
6,3 
0,6 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
1,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,1 
1,4 

<0,1 
<0,1 
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<0,1 
<0,1 
<0,1 
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<0,1 

<0,1 
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<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
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<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
<0,1 
<0, 1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
1,4 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 

, .;:::0,1 

<0,1 

Dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających ; permissible concentration values of pollutants 

3 2 ,5 3,2 1,0 3,2 

5 16 18 18 

3,7 0,07 

<0,1 
2,7 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,2 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
2,7 
0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,3 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,5 
<0,1 
<0.1 
<0,1 

<0,1 
2,0 
0,3 
0,1 

<0,1 
<0,1 

0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

2,5 
0,2 

<0,1 
<0,1 

<0,1 
0,4 

<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
2,0 
0,1 

<0,1 
<0,1 

<0,1 

<O ,l 

1,9 
62 

* TEC (Threshold Effect Concentration) - Zawartość progowa, ** PEC (Probable Effec ts Concentrati on)- Stężenie, powyżej *** 
poniżej której nie obserwuje s i ę szkodliwych efektów którego można obserwować szkodliwe oddziaływanie 

25 

<0,1 
277,3 

6,0 
1,2 
1,1 

<0,1 
6,7 
1,4 
0,7 
0,6 

<0,1 
270,0 

7,8 
0,5 
0,4 

<0,1 
8,7 
1,1 
0,5 
0,5 
0,1 

40,9 
7,8 
2,4 
2,3 

<0,1 
24,2 

2,8 
0,9 
0,5 

0,1 
14,6 
2,8 
0,9 
0,8 

0,3 
123,7 

13,4 
4,5 
4,4 

<0,1 
36,2 

1,6 
0,3 
0,2 

<0,1 
125,2 

8,8 
2,6 
2,1 

<0,1 
277,3 

16,6 
4,2 
4,3 

<0,1 
40,9 

2,6 
0,9 
0,8 

<0,5 

5,9 

3,2 
31 

<0,3 
4,4 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

4,4 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

0,4 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
1,0 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

0,6 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 

<0,3 

2,2 
207 

<0,3 
0,6 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 
0,6 

<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 
<0,3 

<0,3 

<0,3 

0,07 

<O ,l 
860,0 

7,0 
0,9 
0,8 

<0,1 
28,6 

4,6 
1,5 
1,4 

<O ,l 
860,0 

23,2 
0,3 
0,2 

<O ,l 
35,5 

3,1 
0,5 
0,4 

<0,1 
43,2 

7,5 
2,1 
2,9 

<0,1 
44,6 

3,9 
0,6 
0,3 

<0, 1 
40,9 

6,0 
0,8 
0,6 
0,2 

82,6 
11,1 
3,3 
3,2 

<0,1 
4,4 
0,5 
0,2 
0,1 

<0,1 
64,2 

5,5 
1,4 
1,3 

<0,1 
151 ,7 

9,6 
2,6 
3,1 

<0,1 
47,8 

3,1 
0,6 
0,6 

<0,5 

3,3 

4,9 

28 

<0,1 
0,9 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,9 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 

<O ,l 
0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 

<0,1 

<0,5 
2,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
2,6 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
1.2 

<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 

<0,5 

<0,5 
770,0 

3,4 
0,6 

<0,5 

<0,5 
10,3 
2,0 
0,8 
0,5 

<0,5 
770,0 

19,6 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
9,9 
1,0 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
20,7 

3,8 
1,3 
1,5 

<0,5 
3,8 
0,7 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

4,4 
1,0 
0,6 

<0,5 
<0,5 
21,2 

3,9 
1,4 
1,2 

<0,5 
5,3 
0,5 

<0,5 
<0,5 

<0,5 
25,1 
2,0 
0,9 
0,8 

<0,5 
11 ,8 
1,4 
0,7 
0,8 

<0,5 
7,7 
0,9 

<0,5 
<0,5 

<0,5 

<0,5 

1,19 

62,9 

EQS (Environmenta l Quality Stand ard , Norway) - IJ Baza danych ... , 
Norweska Środowi skowa Norma Jakości 2013 

<0,1 
0,5 

<O ,l 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,4 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,3 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

0,5 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 

0,3 
<0,1 
<O ,l 
<0,1 
<0,1 

0,3 
<0,1 
<0,1 
<0,1 

<0,1 

<0,1 

Z) Macdonald 
i in., 2000 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

<5 
<5 
<5 
<5 
<5 

<5,0 

<5,0 

T a b e l a 9 
T a b l e 

<0,7 
1900,0 

16,4 
3,2 
2,7 

<0,7 
44,9 

7,9 
3,2 
2,5 

<0,7 
1900,0 

50,5 
1,5 
0,9 

<0,7 
47,0 
5,2 
1,8 
1,2 

<0,7 
70,9 
19,1 
7,0 
8,4 

<0,7 
71,6 

7,4 
2,2 
1,0 

<0,7 
55,2 

9,8 
2,8 
2,1 

0,8 
174,8 
28,5 
10,3 

9,4 
<0,7 
41,2 
2,6 
1,0 

<0,7 
<0,7 

202,9 
16,4 
5,5 
6,1 

<0,7 
430,1 

27,6 
8,6 

12,1 
<0,7 
72,5 

6,6 
2,4 
2,2 

0,9 

10,4 

5,3 
572 

6 

3l TA 3001 , 
201 2 
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Gleby ogółem a <10 <l <1 
Soils as a whole b 3050 233 1489 
n = 693 c 47 9 15 

d 18 4 3 
e 18 3 3 

Tereny bez zabudowy a <10 <l <l 
Non-built-up areas b 3050 233 418 
n= 348 c 50 6 7 

d 15 3 2 
e 14 2 2 

Tereny z zabudową wiejską a <lO <l <l 
Village areas b 176 9 8 
n=20 c 21 2 2 

d 11 l l 
e <10 2 l 

Tereny z zabudową a <lO <l <l 
miejską niską b 489 155 725 
Low-block urban areas c 37 9 18 
n = 188 d 20 5 4 

e 21 4 3 

Tereny z zabudową a <lO <l <l 
miejską wysoką b 678 170 198 
Tower-block urban areas c 58 18 23 
n = 86 d 28 8 8 

e 34 9 8 
Tereny przemysłowe a <lO <l <l 
Industrial areas b 288 199 1489 
n = 51 c 48 16 53 

d 25 6 6 
e 25 6 4 

Pola uprawne a <lO <l <l 
Cultivated fields b 54 14 7 
n = 35 c lO 3 2 

d <lO 2 l 
e <lO 3 l 

Lasy a <lO <l <l 
Forests • b 2350 29 136 
n= 179 c 48 3 4 

d 17 2 2 
e 18 2 2 

Łąki a <lO <l <l 
Meadows b 152 5 4 
n= 25 c 17 2 2 

d <lO 2 l 
e <lO 2 2 

Nieużytki a <10 <l <l 
Barren lands b 474 233 418 
n= 215 c 33 10 11 

d 16 4 3 
e 14 3 2 

Parki a <lO l l 
Parks b 259 139 321 
n = 18 c 47 21 33 

d 26 10 9 
e 22 10 lO 

Ogrody a <10 <l <l 
Allotments b 442 30 19 
n = 17 c 42 8 5 

d 15 4 3 
e 11 4 3 

Trawniki a <lO <l <l 
Lawns b 3050 170 1489 
n= 204 c 69 14 32 

d 28 6 6 
e 29 7 6 

Gleby piaszczyste a <lO <l <l 
Sandy soils b 828 146 1489 
n = 409 c 28 5 8 

d 14 2 2 
e 14 2 2 

Parametry statystyczne olejów mineralnych oraz wieiopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach (0,0-0,3 m) 

Statistical parameters ofmineral oils and połycyclic aromatic hydrocarbons in topsoils (0.0-0.3 m) 
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<l <l <l 2 <l <2 <2 <3 <3 <3 <3 
1473 9926 2881 12364 10531 5762 5728 7169 3438 4911 6879 

17 201 47 407 332 204 199 237 117 177 232 
4 66 9 141 109 62 74 91 42 66 71 
3 56 8 124 95 57 65 81 37 58 66 

<l <l <l 2 <l <2 <2 <3 <3 <3 <3 
433 5055 ~ 1231 12364 10531 5762 5728 7169 3438 4911 6879 

8 105 22 231 188 110 114 140 66 103 125 
3 46 5 90 67 35 47 58 25 40 40 
3 42 4 80 60 32 42 53 22 37 37 

<l 6 <l 16 lO 5 9 9 4 6 5 
6 87 16 189 158 96 93 123 53 97 117 
2 33 5 79 64 38 41 53 24 38 43 
l 25 3 60 46 26 32 41 18 29 29 
2 30 3 61 45 24 34 44 19 29 27 

<l <l <l 2 2 <2 <2 <3 <3 <3 <3 
821 6144 1900 8090 6231 3560 3069 3354 1688 2296 3531 

21 244 59 477 390 244 234 281 140 210 279 
5 87 14 203 164 100 105 131 63 98 114 
4 76 12 169 139 83 88 117 53 85 100 

<l 5 <l 11 4 4 6 6 3 5 5 
231 2311 620 5460 4445 3138 2783 3798 1819 2846 3854 
27 346 80 769 628 395 374 426 218 325 452 
9 148 29 351 284 176 174 208 104 163 203 
9 155 31 350 285 172 164 198 103 161 206 

<l 5 <l lO 7 5 5 7 4 6 6 
1473 9926 2881 10166 7934 4849 4857 4765 2866 3659 5679 

55 522 132 864 710 439 415 491 250 362 498 
7 109 19 244 190 126 134 173 81 130 145 
5 104 19 244 201 145 141 195 92 157 168 

<l <l <l 2 2 <2 <2 <3 <3 <3 <3 
lO 142 36 407 329 229 214 223 120 172 237 
3 44 7 117 95 57 58 71 33 51 61 
2 32 5 86 69 40 43 54 25 39 43 
2 31 5 98 84 49 50 59 28 43 51 

<l <l <l 3 2 <2 <2 <3 <3 <3 <3 
119 1029 187 1541 1175 759 734 870 455 644 918 

5 66 8 120 90 48 64 75 34 49 55 
3 41 3 71 49 24 38 45 19 29 27 
3 41 3 66 45 21 38 43 19 28 24 

<l 4 <l 8 4 3 5 7 <3 4 <3 
4 72 13 157 130 85 89 108 48 75 88 
2 34 4 77 59 33 40 51 22 36 36 
2 27 3 61 45 24 32 42 17 29 26 
2 33 4 80 63 35 37 52 21 35 41 

<l l <l 2 <l <2 <2 <3 <3 <3 <3 
433 5055 1164 12364 10531 5762 5728 7169 3438 4911 6879 

13 175 41 390 326 204 202 253 125 190 240 
4 61 9 136 106 64 70 90 41 68 72 
3 51 8 125 97 65 65 86 39 60 70 

l 17 3 42 34 19 20 23 13 22 23 
354 3845 1231 9993 7923 4568 3803 4005 1864 3021 4176 
38 516 125 1217 972 561 518 577 277 422 580 
11 183 33 439 357 208 211 246 122 185 241 
13 185 44 489 418 243 241 287 143 228 290 

<l 6 2 42 33 18 20 28 12 22 19 
22 388 146 1288 1121 956 925 1101 526 770 1163 
6 104 31 299 252 182 180 229 111 178 217 
4 66 15 180 145 90 94 121 56 94 103 
4 69 12 139 118 63 57 75 36 59 72 

<l 5 <l lO 4 4 5 6 3 5 5 
1473 9926 2881 10166 7934 3889 3135 3900 1846 2702 3950 

35 375 93 704 576 356 332 386 196 292 404 
8 127 24 291 238 148 148 182 89 141 173 
7 118 23 263 208 139 138 178 88 141 164 

<l <l <l 2 <l <2 <2 <3 <3 <3 <3 
1473 9926 2881 10166 7934 3889 3135 2950 1566 2097 3528 

9 107 22 206 164 96 101 120 58 88 109 
3 44 5 91 68 37 48 59 26 41 42 
2 41 5 89 68 37 46 59 26 42 42 
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<3 <5 <5 
2128 5332 1334 

73 176 43 
19 64 14 
19 56 13 
<3 <5 <5 

2128 5332 1334 
41 100 24 
11 40 8 
lO 35 7 
<3 <5 <5 
61 85 20 
12 37 8 
7 28 6 
9 31 7 

<3 <5 <5 
1177 2206 622 

86 208 51 
31 95 22 
27 85 19 
<3 <5 <5 

1977 2976 820 
148 337 84 
59 156 37 
60 158 36 
<3 <5 <5 

1486 4016 983 
144 358 89 
46 117 28 
52 147 37 
<3 <5 <5 
58 146 42 
15 48 10 
lO 35 8 
11 41 9 

<3 <5 <5 
244 608 169 

13 51 11 
6 30 6 
6 30 5 

<3 <5 <5 
43 72 17 
11 33 7 
8 26 5 
8 32 7 

<3 <5 <5 
1977 5332 1334 

78 185 45 
22 63 14 
21 57 13 

5 15 <5 
2128 2655 761 

221 418 107 
66 191 43 
79 246 55 

3 18 <5 
295 704 175 

79 158 40 
36 85 19 
26 58 13 
<3 <5 <5 

1595 2749 713 
125 295 73 
50 136 32 
56 139 33 
<3 <5 <5 

964 2093 537 
32 86 20 
11 40 9 
10 41 8 
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56 
<5 

4648 
166 

61 
55 
<5 

4648 
94 
37 
34 
<5 
87 
35 
26 
27 
<5 

2125 
198 
92 
82 
<5 

2686 
314 
155 
159 

5 
3336 

341 
118 
141 
<5 

151 
46 
34 
37 
<5 

623 
47 
27 
26 
<5 
70 
32 
25 
34 

<5 
4648 

173 
62 
57 

17 
2405 

386 
180 
228 

18 
671 
162 
87 
53 
<5 

2739 
282 
134 
138 
<5 

2190 
82 
38 
38 

Ta bela 10 
Ta ble 
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::l ::l bll 
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<41 
77143 
2654 
924 
818 
<41 

77143 
1486 
574 
514 

86 
1224 

514 
386 
386 
<41 

47451 
3149 
1357 
1149 

64 
38775 
4965 
2307 
2298 

86 
60221 

5738 
1741 
1980 

<41 
2531 
722 
539 
618 
<41 

8803 
743 
431 
404 

49 
1028 
481 
381 
515 
<41 

77143 
2661 

917 
834 

268 
53192 
6989 
2767 
3357 
268 

10178 
2241 
1235 

913 
64 

56836 
4571 
1968 
1809 
<41 

56836 
1315 
583 
571 
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Gleby piaszczysto-gliniaste 
Sandy-clay soils 
n=59 

Gleby gliniaste 
Clay soils 
n = 28 

Gleby torfiaste 
Peaty soils 
n=9 

Gleby antropogeniczne 
Man-made soils 
n= 188 
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Wartości dopuszczalne stężeń w glebie (Rozporządzenie Minish·a Środowiska z dnia 9 września 2002 r.) 

Pem1issible limit values in soil (Decree ofthe Polish Ministry of the Environment of 91h Septernber 2002) 
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Na znacznych terenach występują anomalie związków z grupy DDT 
o stężeniach w zakresie zawartości dopuszczalnych jedynie dla gruntów 
przemysłowych, a w niektórych lokalizacjach nawet je przekraczających . 

Najmniejsze zawartości sumy DDT (< l 0,2 ).lg/kg) zanotowano na 
wschodzie arkusza - w rejonie Okuniewa, Sulejówka, Wesołej i Wią
zowny, zaś wysoką lub podwyższoną zawartością tych związków cha
rakteryzują się gleby prawie całego pozostałego obszaru. 

W największej obszarowo anomalii na Pradze Pohldnie zawartości 
sumy DDT przekraczają 100 ).lg/kg, a w jej części centralnej, obejmują
cej teren Parku Skaryszewskiego i ogródków działkowych w rejonie uli
cy Waszyngtona, są to zawartości >200 ).lglkg (maksymalnie 5400 ).lglkg). 

Podobne zawartości sumy DDT (>l 00 ).lglkg) zanotowano na tere
nach przylegających do linii kolejowej do Piastowa (na terenie Ochoty 
i Ursusa) oraz w rejonie Ożarowa. W obrębie tych anomalii stwierdzono 
do 2580 ).lg/kg związków DDT na Woli przy ulicy Mszczonowskiej i do 
530,0 J.lg/kg w rejonie ulicy Zapustnej w Ursusie. Przy torach kolejo
wych na Woli (w rejonie ulicy Prądzyńskiego) wykryto 1900 !J.g/kg 
związków DDT, a na Jelonkach (w rejonie ulicy Batalionu Zośka) 1302 
).lg/kg. W Gołąbkach maksymalna zawartość DDT wynosi 1140,8 ).lg/kg. 

W kilku innych lokalizacjach (w rejonie Łomianek, Henry kowa, Ma
rek, w dolinie Wisły) występują mniej rozległe anomalie, o zawartości 
DDT wynoszącej najczęściej 500-1100 !J.glkg. Zwraca w nich uwagę 
wysoka przewaga stężenia p,p'DDT nadjego metabolitami, wskazująca 
na niedawne wprowadzenie tych związków do gleb. 

W zależności od użytkowania i zagospodarowania gleb zaznacza się 
zróżnicowanie w występowaniu DDT, chociaż ekstremalnie wysokie 
zawartości odnotowano na terenach o różnym użytkowaniu. Najwyż
szymi średnimi geometrycznymi zawartości sumy DDT wyróżniają się 
gleby pól uprawnych (59,5 ).lg/kg) i ogródków działkowych (19,3 !J.glkg), 
a najniższymi - lasów (4,1 ).lg/kg) i łąk (9,6 !J.g/kg). W glebach pól 
uprawnych są to zawartości znacznie przewyższające zawartość prze
ciętną dla gleb uprawnych Po1ski - 29,57 ).lglkg (Maliszewska-Kordy
bach i in., 20 14). 

W porównaniu do terenów zurbanizowanych z innych rejonów świa
ta, gleby Warszawy charakteryzują się zbliżoną średnią geometryczną 
zawartością DDT (l 0,9 ).lglkg) do gleb miasta Kurukshetra w Indiach 
(7,9 ).lg/kg) (Kumar i in., 20 13) i znacznie niższą niż gleby Pekinu - 68, l 
).lg/kg (Yang i in. , 2010). 

Osady: tabl. 74, tab. 9 

Związki DDT i ich metabolity stwierdzono w 97% zbadanych pró
bek osadów, w tym p,p' -DDT wykryto w 45,25%, p,p' -DDD w 84% 
próbek, a p,p ' -DDE w 96,75% próbek. Maksymalna zawartość p,p'
-DDT wynosi 770 !J.g/kg, p,p' -DDE 270 ).lg/kg, a p,p' -DDD 860 !J.g/kg. 

Ekstremalnie wysoką zawartość sumy DDT (1900 !J.g/kg) zanotowa
no w osadach rowu melioracyjnego na polach uprawnych na północ od 
Marek. Silnie zanieczyszczone są także osady Wilanówki (do 430 !J.g/kg), 
potoku bez nazwy w S okolowej (do 202,9 ).l g/kg) oraz rowów na terenie 
Latchorzewa (do 174,8 !J.g/kg), Radiowa (do 111 ,l ).lg/kg) i Raszyna (do 
105,3 !J.glkg). 

Wartości obliczonych średnich geometrycznych wskazują na znacz
ne zanieczyszczenie osadów zlewni Raszynki (13,l!J.g/kg), Łasicy (10,3 
).lg/kg), Wilanówki (8,6 !J.g/kg) i Jeziorki (7,0 ).lg/kg), mniejsze w zlewni 
Świdra (1,0 !J.g/kg), Czarnej (1,5 !J.g/kg) i Długiej (1,6 ~tg/kg). 

Zawartości p,p'-DDT wyższe od wartości TEC (1, 19 ).lg/kg) stwier
dzono w 116 próbkach osadów, a zawartość wyższą od wartości PEC 
(Probable Effects Concentration- stężenie, powyżej którego można ob
serwować szkodliwe oddziaływanie)- 62,9 ).lg/kg- jedynie w osadach 
rowu w Nadmie (na północ od Marek). 

W przypadku metabolitu p,p' -DDE zawartością niższą od wartości 
TEC (3,2 !J.glkg) charakteryzowało się 73,25% próbek, a wyższą od war
tości PEC (31 !J.g/kg) 2,75% próbek. 

Zawartością p,p' -DDD niższą od wartości TEC ( 4,9 !J.glkg) charakte
ryzowało się 78% próbek, a wyższą od wartości PEC (28 ).lg/kg) 4% 
próbek. 
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Najmniejsze zawaliości DDT i jego metabolitów, podobnie jak in
nych TZO, stwierdzono w osadach piaszczystych (średnia geometrycz
na 1,5 !J.glkg), a największe w szlamach organicznych (12,8 !J.g/kg). 

Pows_zechna obecność DDT i jego metabolitów w analizowanych 
osadachjest przede wszystkim następstwem ich intensywnego stosowa
nia w przeszłości w parkach, ogródkach działkowych, w uprawach rol
nych i leśnictwie. Część depozytów tych związków może pochodzić 
z odległego transportu atmosferycznego. 

Przy ocenie zanieczyszczenia osadów DDT istotna jest zależność 
między DDT a jego metabolitami. Niska wartość stosunku DDE+DDD)/ 
DDT (<l) wskazuje na bliskie sąsiedztwo źródła zanieczyszczenia i sto
sunkowo niedawne zastosowanie tego preparatu. Wysoka wartość sto
sunku DDE+DDD/DDT (6,5) obliczona dla badanych osadów świadczy 
o dawnym wprowadzeniu tych związków do środowiska przyrodnicze
go Warszawy i okolic. 

ENDOSULFAN I 

Gleby: tabl. 75, tab. 8 

Występowanie endosulfanu I stwierdzono w 13,71% próbek gleb 
warstwy powierzchniowej. Obszary jego podwyższonych zawartości 
(>2 ).lg/kg) na ogół pokrywają się z rejonami anomalii DDT. Maksymal
ną zawartość (23,6 ).lg/kg) zanotowa11o na terenie ogródków działko
wych przy ulicy Waszyngtona. 

Obecność stosunkowo wysokich zawartości endosulfanu I odnoto
wano w glebach antropogenicznych w rejonie ulicy Mszczonowskiej na 
Woli (19,4 !J.g/kg), w pobliżu Trasy Siekierkowskiej (15,5 ).lg/kg), nad 
Kanałem Bródnowskim (9,0 !J.glkg), w rejonie ulicy Batalionu Zośka 
(7,2 ).lg/kg). W glebach uprawnych krajów, gdzie ten pestycyd jest nadal 
stosowany, stwierdzane zawartości są o trzy rzędy wielkości większe. 
W glebach w dolinie Jordanu stwierdzono do 185,4 mg/kg endosulfanu, 
a w Indiach do 384mg/kg (Batta i in., 2006; Sunitha i in., 2011). W Chi-
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nach jego zawartość w glebach uprawnych wynosi 160 !J.g/kg, w gle
bach terenów zurbanizowanych - 83 !J.g/kg, a tło geochemiczne określo
no na 38 !J.g/kg (Jia i in. , 2010). 

Osady: tabl. 75, tab. 9 

Maksymalną zawartość endosulfanu I (l 0,9 !J.g/kg) stwierdzono 
w osadach rowu w Nadmie na północ od Marek, a jego obecność wykry
to w 12,25% próbek. 

Zawartość endosulfanu wyższą od l ~tg/kg (wartość TEC) stwierdzo
no w osadach Wilanów ki, kanału na przemysłowym, północno-wschod
nim obrzeżeniu Wolomina i lewostronnego kanału uchodzącego do Ra
szynki z terenu rolniczego. 

Endosulfan II został odnotowany w jednej próbce z Wilanówki (0,6 
).lg/kg,), a siarczan endosulfanu- w osadach Raszynki (2,6 ).lg/kg) i Wi
lanówki (1,2 ).lg/kg). 

HCH REKSACHLOROCYKLOHEKSAN 

Gleby: tabl. 76, tab. 8 

Występowanie izomerów HCH stwierdzono tylko w 6% próbek gleb. 
Najczęściej i w najwyższych stężeniach jest to izomer y-HCH, a maksy
malna zawartość sumy izomerów HCH wynosi 5 !J.glkg. 

Najwyższe zawartości HCH wykryto na terenie Bemowo-Lotnisko, 
w rejonie ulic Wrocławskiej i Powstańców Śląskich (5 ).lg/kg), na terenie 
poprzemysiowym w rejonie ulic Wołoskiej i Woronicza (5 !J.g/kg), w rejo
nie ulic Bartyckiej ( 4 !J.glkg) i Żytniej ( 4 !J.glkg). 

Dla porównania, średnia zawartości sumy HCH w glebach upraw
nych Polski wynosi 2,85 !J.g/kg (Maliszewska-Kordybach i in. , 2014), 
a w glebach uprawnych Czech - 0,91 ).lg/kg (Holoubek i in., 2009). 

Występowanie HCH w glebach wiąże się głównie ze stosowaniem 
w przeszłości lindanu jako insektycydu, którego głównym składnikiem 
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Osady (ogółem) 
Sediments as a whole 
n =400 

Wisła 

V i stula 
n =45 

Zlewnia Czarnej 
Czarna Stream catchment 
n=41 

Zlewnia Długiej 
Długa Stream catchment 
n= 26 

Zlewnia Jeziorki 
Jeziorka Stream catchment 
n= 16 

Zlewnia kanałów Nowe Ujście i Nowa Ulga 
Nowe Ujście and Nowa Ulga canals catchment 
n = 30 

Zlewnia Kanału Żerańskiego 
Żcrat1 Canal catchment 
n= 22 

Zlewnia Łasicy 
Łasica Stream catchment 
n = 17 
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Zlewnia Świdra 
Świder Stream catchment 
n= 33 

Zlewnia Utraty 
Utrata Stream catchment 
n = 67 

Zlewnia Wilanówki 
Wilanówka Stream catchment 
n = 43 

Jeziora i stawy 
Lakes and pools 
n = 79 

Osady rzek Polski1lJ Sediments ofPoland rivers 
Osady jezior Polskil)/ Sediments ofPoland lakes 

Wskaźnik/Index TEC*2l 
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Wskaźnik/Index EQS***3l 
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Parametry statystyczne olejów mineralnych oraz wieiopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach 

Statistical parameters o f minera! oils and potycyclic aromatic hydrocarbons in sediments 
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<1 <l <l <l <l <2 <2 <3 <3 
461 3389 783 5022 4036 2508 2324 2823 1538 

16 130 29 270 216 126 122 153 72 
4 37 5 67 51 29 32 41 19 
3 35 5 74 58 31 35 44 19 

<l <l <l <l <l <2 <2 <3 <3 
18 219 52 596 532 412 377 492 213 

~ 

4 35 7 79 67 40 41 60 26 
2 14 2 31 25 14 17 24 11 
l 15 2 38 32 17 19 25 12 

<l <l <l <l <l <2 <2 <3 <3 
164 1285 310 4082 3460 2250 2302 2823 1538 

13 127 27 300 246 147 143 175 89 
3 27 4 42 30 18 20 25 13 
2 18 3 53 37 19 26 31 15 

<l 2 <l l <l <2 <2 <3 <3 
209 377 76 615 459 253 248 293 139 

12 48 9 83 64 37 37 47 22 
2 19 3 32 24 14 15 19 lO 
l 15 2 27 21 11 12 17 8 

<l 2 <l 4 3 2 3 4 <3 
461 3389 581 5022 3654 1693 1759 1769 875 

39 311 60 520 397 211 210 248 117 
5 54 9 109 88 50 54 69 32 
7 71 12 151 128 70 68 92 42 

<l 3 <l 2 l <2 <2 <3 <3 
175 1077 212 2054 2254 859 1138 1542 713 
13 114 21 234 199 112 117 155 70 
4 44 6 79 60 35 38 46 22 
3 35 5 69 59 33 35 45 20 

<l 2 <l 6 4 <2 2 3 <3 
87 640 146 1187 986 506 522 672 314 
16 118 26 219 188 100 96 135 62 
5 36 5 59 47 23 26 35 15 
4 37 4 65 51 28 27 33 16 

<l 6 <l 4 2 <2 3 5 <3 
57 642 168 1380 1216 770 713 859 429 
19 200 46 425 347 212 209 267 122 
7 86 14 172 131 75 87 114 50 

lO 94 20 206 197 107 103 129 62 
<l l <l <l <l <2 <2 <3 <3 
8 127 29 409 343 194 215 323 163 
2 24 4 58 46 26 29 40 19 
l ll l 16 12 7 8 11 5 

<l 10 l 12 9 6 6 10 5 
<l 2 <l 2 2 <2 <2 <3 <3 

187 1774 485 4196 3142 2255 2032 2082 1088 
14 142 32 316 250 152 143 174 83 
5 54 8 106 83 46 48 64 30 
6 54 8 107 77 45 46 59 28 

<l 3 <l 4 3 <2 <2 <3 <3 
240 1826 466 3946 3143 2013 1827 2277 1077 

32 198 44 397 308 171 165 216 99 
11 87 13 158 117 58 63 80 36 
12 lll 18 199 156 64 72 86 40 
<l <l <l <l <l <2 <2 <3 <3 

461 3389 660 5022 4036 2508 2324 2790 1479 
18 178 38 363 275 166 160 182 89 
4 43 6 77 56 31 35 44 21 
4 56 8 114 87 46 46 55 25 

Tło geochemiczne; geochemical background 

3 31 6 62 32 36 41 
27 176 33 356 168 202 351 

Dopuszczalne zawartości substancji zanieczyszczających; permissible concentration values ofpollutants 

77,4 204 57,2 423 195 108 166 240 240 
536 1170 845 2230 1520 1050 1290 13400 13400 
260 500 4,8 117 14 60 280 140 135 

* TEC (Threshold Effect Concentration) - Zawartość progowa, ** PEC (Probable Effects Concentration) - Stężenie , powyżej 

poniżej której nie obserwuje się szkodliwych efektów którego można obserwować szkodliwe oddziaływanie 
number o f samples 
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353 399 150 323 83 
44 47 32 44 11 
18 18 13 18 6 
21 23 15 19 5 
<3 <3 <3 <5 <5 

2085 2977 773 2328 551 
127 168 46 133 33 

19 21 8 21 8 
24 25 8 23 6 
<3 <3 <3 <5 <5 

196 253 67 170 51 
34 39 11 30 8 
14 16 5 13 5 
12 13 5 10 <5 
<3 4 <3 <5 <5 

1248 1617 441 1181 297 
177 214 69 168 42 
49 57 18 50 15 
69 76 23 63 16 
<3 <3 <3 <5 <5 

1232 1038 381 1060 277 
lll 120 50 101 27 
32 36 13 31 9 
33 37 10 29 7 
<3 <3 <3 <5 <5 

506 535 159 463 135 
99 106 42 94 25 
24 23 12 22 9 
25 31 15 23 7 
3 <3 <3 <5 <5 

638 794 240 633 173 
189 224 65 189 48 
79 84 23 77 21 
92 111 31 89 23 
<3 <3 <3 <5 <5 

246 297 77 304 67 
28 32 9 31 8 
8 8 4 10 <5 
6 6 <3 7 <5 

<3 <3 <3 <5 <5 
1413 2197 1021 1308 426 
120 156 60 117 32 
45 52 19 44 12 
41 47 16 39 11 
<3 <3 <3 <5 <5 

1440 2320 605 1572 427 
146 191 65 141 37 
54 57 24 50 14 
61 76 28 57 15 
<3 <3 <3 <5 <5 

2080 3086 812 2562 621 
127 173 51 130 35 
30 34 13 32 11 
41 47 13 37 lO 

31 34 17 33 7 
248 201 140 323 57 

150 200 33 
1450 3200 135 
180 63 27 

*** EQS (Environmental Quality Standard, Norway)- l ) Baza danych. 
Norweska Środowiskowa Norma Jakości 2013 
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116 
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347 
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19 
23 
<5 

2366 
141 
23 
26 
<5 

213 
35 
15 
12 
<5 

1242 
176 
51 
70 
<5 

1363 
ll6 
35 
34 
<5 

591 
109 
27 
27 
<5 

682 
199 
82 

101 
<5 

333 
34 
lO 
8 

<5 
1240 

120 
48 
44 
<5 

1598 
147 
55 
61 
<5 

2793 
135 
33 
40 

32 
316 

2l Macdonald 
i in., 2000 
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386 
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<41 

9332 
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<41 
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2391 
927 
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<41 
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504 
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464 
3236 
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22800 
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był y-H CH. Obecnie jest on wykorzystywany nadal w przemyśle farma
ceutycznym, weterynaryjnym oraz jako impregnat. 

W żadnej ze zbadanych próbek nie stwierdzono 8-HCH, y-chlordanu, 
a-chlordanu, endryny, endosulfanu II, siarczanu endosulfanu i epoksydu 
heptachloru. Pozostałe pestycydy były wykrywane sporadycznie i w ni
skich stężeniach. 

Osady: tabl. 76, tab. 9 

Obecność co najmniej jednego izomeru HCH stwierdzono w 33 
próbkach osadów (8,25% próbek), w tym występowanie lindanu (y-HCH) 
w 14 próbkach. Maksymalna zawartość sumy izomerów HCH wynosi S 
J.lg/kg. Izomery HCH były wykrywane przede wszystkim w osadach Wi
sły na odcinku od Tarebornina do Jabłonnej oraz w osadach Wilanówki. 

OLEJE MINERALNE 

Gleby: tabl. 77, tab. 10 

W większości powierzchniowej warstwy gleb zawartość olejów mi
neralnych (OLM) nie przekracza 40 mg/kg. Rozległa anomalia o zawar
tościach >40 mg/kg (z maksimum 3050 mg/kg) obejmuje centralne 
dzielnice miasta. Mniejsze obszary z podwyższoną zawartością OLM to 
Żerań, okolice Dąbrówki Szlacheckiej i Gołąbek, teren między Kanałem 
Markowskim i doliną Czarnej, okolice Ząbek i Kobyłki, rejony Aleksan
drów-Stara Miłosna-Boryszew oraz Karczew- Otwock 

Najwyższe zawartości OLM były stwierdzane zarówno w glebach 
trawników i w pobliżu stacji paliw, jak i na terenie lasów. Gleby trawni
ków na Pradze Południe zawierają do 678 mg/kg OLM, na Służewcu do 
665 mg/kg, w Kobyłce do 489 mg/kg, a w Ząbkach w pobliżu linii kole
jowej do 442 mg/kg. Maksymalną zawartość OLM (3050 mg/kg) wy
kryto w glebie trawnika przy al. Żwirki i Wigury. W glebach leśnych 
w Wesołej zawartość OLM dochodzi do 2350 mg/kg. 

Wartości średnich geometrycznych wskazują, że najwyższe są zawar
tości OLM na terenach przemysłowych (25 mg/kg) i terenach zabudowy 
wysokiej (28 mg/kg), a najniższe na terenach wiejskich (11 mg/kg). 

Osady: tabl. 77, tab. 11 

W osadach zawartość OLM zmienia się w granicach od < l O do 7940 
mg/kg. Zawartość >3000 mg/kg zanotowano tylko w 4 próbkach osa
dów, a >5000 mg/kg w 3 próbkach. Największe zawartości OLM wy
kryto w osadach Rowu Miedzeszyńskiego na terenie Borkowa (7940 
mg/kg), Rowu Opaczewskiego w Raszynie (6280 mg/kg) i Kanału 
Bródnowskiego na Białołęce (3040 mg/kg) oraz w osadach rowu ucho
dzącego do Czamej (6820 mg/kg). 

W zanieczyszczeniu osadów olejami mineralnymi zaznacza się duże 
zróżnicowanie. Zanieczyszczone są osady Kanału Henrykowskiego 
(950 mg/kg) i Bródnowskiego (337 mg/kg), Jeziorki (149 mg/kg) i Wi
lanówki (289 mg/kg) oraz osady zlewni Utraty (56 mg/kg) i Łasicy (93 
mg/kg). Znacznie niższymi zawartościami charakteryzują się osady 
w zlewniach Świdra (12 mg/kg) i Długiej (23 mg/kg). 

Przyczyną podwyższonej zawartości olejów mineralnych w osadach 
jest przede wszystkim emisja tych związków przez transport samocho
dowy, a także odprowadzanie spływów burzowych i ścieków komunal
no-przemysłowych. Lokalnie nadrnieme stężenia OLM są następstwem 
transportu wodnego, spływu z terenów warsztatów sarnochodowych 
i stacji paliwowych (wycieki olejów i smarów), z miejsc impregnacji 
drewna i ich zastosowania (umocnienia nadbrzeży). 

PCB POLICHLOROWANE BIFENYLE 

Gleby: tabl. 78, tab. 8 

Polichlorowane bifenyle w środowisku pochodzą jedynie ze źródeł 
antropogenicznych. 

W zbadanych glebach PCB występują w niskich zawartościach, naj
częściej <3,4 Jlglkg, choć obecność co najmniej jednego z kongenerów 
PCB wykryto w 71,10% analizowanych próbek. 

Największa anomalia PCB znajduje się na prawym brzegu Wisły, na 
obszarze ciągnącym się od Gocławia po Żerań i Ząbki. Maksymalne za
wartości sumy PCB odnotowano na terenie osiedla Blizne w rejonie ulicy 
Hubala-Dobrzańskiego (221,8 Jlglkg) oraz naGocławiu (180,6 Jlglkg). 

Mniej rozległe obszary gleb zanieczyszczonych związkami PCB 
(>6 Jlglkg) obejmują część terenu Woli i Ochoty oraz Anina. Lokalne 
anomalie występują też w kilku innych miejscach na terenie miasta. 

Poza granicami Warszawy anomalie PCB występują na terenie Pia
seczna i Kobyłki. 

Zanieczyszczenia związkami PCB stwierdzono w glebach o różnym 
użytkowaniu. Ale wyższymi przeciętnymi zawartościami PCB (średnie 
geometryczne) charakteryzują się gleby terenów przemysłowych (1,6 
J.lg/kg) i miejskich (l ,2 J.lglkg) w porównaniu do terenów wiejskich 
(<0,7 Jlgl kg). Dla porównania warto przytoczyć wyniki badań gleb Lon
dynu, gdzie stwierdzono do 750 11g/kg PCB, średnio 22 Jlglkg (Vane 
i in., 2010). 

Obecność PCB w glebach Warszawy i okolic jest przede wszystkim 
następstwem ich depozycji atmosferycznej pochodzącej ze źródeł lokal
nych - spalania węgla oraz odpadów komunalnych i szpitalnych. 

Źródłem PCB w glebach mogą być także niekontrolowane wycieki 
z transformatorów stacjonamych i używanych w pociągach (Bentum 
i in., 2012; Wiłkornirski i in., 2012; Vane i in., 2014), wycieki z miejsc 
ich produkcji i składowania (Kalinovich i in., 2008; Danielavie i in., 
2014) oraz stosowanie ich w budowlanych masach uszczelniających 
(Herrick i in., 2007) 

Osady: tabl. 78, tab. 9 

W osadach stwierdzono zawartość PCB w zakresie od <0, 7 do 118,7 
Jlglkg. Obecność chociaż jednego ze zbadanych kongenerów PCB wy
kryto w 61,75% zbadanych osadów. 

W osadach zawartością niższą od 20 J.lg/kg charakteryzuje się 98,50% 
zbadanych próbek. Zawartość wyższą od 60 Jlglkg (wartość TEC) 
stwierdzono tylko w dwóch miejscach: w osadach Starej Wisły na Go
cławiu (118, 7 j..Lg/kg) i w osadach Kanału Zagoździańskiego na zachód 
od Falenicy (63,3 Jlglkg). 

Podwyższonymi zawartościami PCB wyróżniają się osady Rowu 
Opaczewskiego (4,1 ~Lglkg), Wilanówki (4,1 11g/kg), Raszynki (3,4 J.lg/kg) 
i Kanału Żerańskiego (3,0 ~Lg/kg). 

Osady cieków w zlewniach Utraty, Łasicy i Jeziorki charakteryzują 
się częstszym występowaniem podwyższonych zawmtości PCB w po
równaniu do osadów w zlewniach Świdra, Dh1giej i Czarnej. 

Polichlorowane bifenyle w najniższych zawartościach występują 
w osadach piaszczystych (<0,7 j..Lg/kg), a w najwyższych- w szlamach 
organicznych (2,0 Jlglkg). 

WWA WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY 
AROMATYCZNE 

Gleby: tabl. 79, tab. 10 

W zbadanych glebach stwierdzono zawartość WWA w zakresie od 
<41 do 77143 11g/kg (mediana 818 Jlglkg). 

Większość gleb lewobrzeżnej Warszawy oraz część gleb dzielnic 
prawobrzeżnych charakteryzuje się podwyższoną lub wysoką zawarto
ścią WWA (>2110 J.lg/kg) . 

Bardzo wysokie zawartości WWA stwierdzono w pobliżu linii kole
jowej na Woli (47 451-77143 Jlglkg), w glebach zanieczyszczonych 
także olejami mineralnymi, w pobliżu skrzyżowania ulic Okopowej 
i Dzielnej (23 170 Jlglkg) oraz przy ulicy Redutowej (21 042 j..Lg/kg). 
W otoczeniu Jeziorka Wilanowskiego gleby zawierają do 53 190 11g/kg 
WWA, przy ul. Żwirki i Wigury do 23 288 j..Lg/kg, a w rejonie stacji ko
lejowej we Włochach do 20 784 Jlgl kg. 

Na niektórych terenach przemysłowych i poprzemysłowych na Pra
dze Północ zawartości WWA w glebach dochodzą do 38 775 J.lg/kg. 

Poza granicami mi;1sta wysokie zawartości WWA stwierdzono w Ło
miankach (do 40 769 j..Lg/kg), w Babieach (do 31 980 Jlglkg) oraz w Mar
kach (do l 7 162 11g/kg). 

Zawartością WWA niższą od 1000 J.lg/kg charakteryzuje się 56,79% 
zbadanych próbek, a zawmtością w zakresie 1-250 Jlglkg- 43,20%. 

Podobnie jak w przypadku OLM, bardzo wysokie zawartości WWA 
odnotowano w glebach na terenach różnie użytkowanych. Najwyższą 
zawartością WWA wyróżniają się gleby antropogeniczne z terenów za
budowanych i przemysłowych, a najniższą tereny wiejskie. 

Średnia zawartość WWA w glebach użytkowanych rolniczo w Polsce 
wynosi 395 Jlglkg (Maliszewska-Kordybach i in., 2008), a w glebach 
terenów uprzemysłowionych (w pobliżu elektrowni, hut miedzi i alumi
nium, koksowni i starych gazowni) może dochodzić do kilkudziesięciu 
tysięcy j..Lg/kg (Wcisło, 1998; Lis i in., 1999; Bojakowska, 2005). 

Odnotowane zawartości WWA w glebach Warszawy są wyższe niż 
w glebach Glasgow, ale zbliżone do zawartości w Valasske Mezirici 
w Czechach i Londynie (Morillo i in., 2007; Placha i in., 2009; Vane 
i in. , 2014). 

29 

WWA występujące w glebach na terenach z~rbanizowanych pocho
dzą ze źródeł naturalnych i antropogenicznych. W analizowanych gle
bach pochodzą głównie ze spalania paliw płynnych w silnikach samo
chodowych i samolotowych oraz wycieków przy ich transporcie i maga
zynowaniu. 

Osady: tabl. 79, tab. 11 

W osadach zawartością WWA niższą od 1610 Jlglkg (wartość TEC) 
charakteryzowało się 76,70% próbek, a w 6 miejscach wykryto stężenie 
wyższe od wartości PEC (22 800 j..Lg/kg). 

Maksymalną zawartość WWA (33 158 j..Lg/kg) wykryto w osadach 
stawu w Józefowie. Zanieczyszczone są także osady Kanału Królew
skiego (w zlewni rzeki Czarnej) na terenie przemysłowym (29 085 Jlglkg), 
niewielkiego stawu w zlewniJeziorkina północ od miejscowości Opacz 
(25 493 Jlglkg), Stawu Raszyńskiego (24 448 11g/kg), Rowu Natolińskie
go (24 973 j..Lg/kg) oraz Kanału Czerniakowskiego na terenie Ujazdowa 
(23 826 Jlglkg). 

Osady bogate w materię organiczną wyróżniają się najwyższymi za
wartościami WWA. Średnia geometryczna ich zawartości w szlamach 
organicznych wynosi 1753 Jlglkg, w osadach mułkowych 898 j..Lg/kg, 
a w osadach piaszczystych 234 Jlglkg. 

Przyczyną podwyższonej zawartości WWA w osadach jest przede 
wszystkim emisja tych związków ze spalania węgla w gospodarstwach 
domowych i elektrowniach oraz ze spalania paliw przez transport samo
chodowy i samolotowy. 

PODSUMOWANIE 

Gleby. Podjęta próba oceny sumarycznego zanieczyszczenia gleb 
ma na celu zwrócenie uwagi na rejony, które powinny być poddane re
mediacji, po wcześniejszym dodatkowym badaniu, z gęstością opróbo
wania odpowiednią dla takich działań (w skalach szczegółowych). Sku
mulowanie w glebach niektórych pierwiastków, nawet w stosunkowo 
niewielkich ilościach, może powodować zarówno uszkodzenia roślin 
pobierających składniki pokarmowe, jak i choroby ludzi oraz zwierząt, 
pochłaniających cząstki kurzu drogą po kannową i oddechową. 

Analiza składu granulometrycznego, odczynu oraz zawartości bada
nych pierwiastków i związków w glebach, pochodzących z dwóch za
kresów głębokości, pozwoliła na oszacowanie wpływu czynników natu
ralnych (geologicznych) i/lub antropogenicznych na ich kumulację na 
terenie Warszawy i okolic. 

Do głównych czynników naturalnych należą: rodzaj i skład chemicz
ny skał macierzystych gleb, właściwości chemiczne poszczególnych 
pierwiastków, topografia terenu i warunki hydrogeologiczne. Najważ
niejsze czynniki antropogeniczne prowadzące do zanieczyszczenia gleb 
to emisje przemysłowe i transportowe, składowanie i spalanie odpadów 
oraz odprowadzanie ścieków. 

Na całym obszarze w granicach arkusza skład chemiczny gleb jest 
zależny przede wszystkim od litologii skał macierzystych i jest wyraź
nie odmienny w jego wschodniej i zachodniej części. 

We wschodniej i północnej części arkusza przeważają gleby piasz
czyste, wykształcone na piaskach i żwirach rzecznych tarasów nadzale
wowych i tarasu erozyjno-akumulacyjnego warszawsko-błońskiego Wi
sły bądź na piaskach eolicznych i piaskach rzecznych. Znaczny procent 
gleb piaszczystych stanowi podłoże dla zbiorowisk leśnych. Cechują się 
one zazwyczaj odczynem kwaśnym i zawierają większość oznaczanych 
składników w zakresie regionalnego tła geochemicznego. 

W miejscach podmokłych, pokrytych glebami torfowymi, zaznacza 
się naturalne wzbogacenie gleb w węgiel organiczny i siarkę. Do tej 
grupy należą gleby lasów na pograniczu Wawra i gminy Wiązowna, 

Wawra i Góraszki (bagno Biały Ług), Wesołej (Macierowe Bagno), 
a także lokalnie na terenach leśnych Bemowa. 

Gleby łąkowe, rozwinięte na torfach i namułach bogatych w substan
cję organiczną, występujące na Białołęce i Targówku, w Wawrze oraz 
w dolinie Długiej (w rejonie Okuniewa i Ossowa) są naturalnie wzboga
cone w arsen, żelazo, mangan, fosfor i siarkę. 

Szczególną grupę stanowią mady, r-ozwinięte głównie z holoceńskich 
utworów aluwialnych tarasów zalewowych doliny Wisły. Charakteryzu
ją się podwyższonymi zawartościami wielu pierwiastków. Tch odczyn 
jest obojętny w warstwie powierzchniowej i alkaliczny w warstwie 
głębszej. Wzbogacenie gleb aluwialnych w glin, bar, wap11, kobalt, 
chrom, żelazo, magnez, mangan, nikiel, siarkę, stront, wanad i cynkjest 
naturalne. W niewielkim stopniu są one zanieczyszczone antropogeniez
nie przez arsen i kadm. 

W części zachodniej i południowo-zachodniej obszaru arkusza domi
nują gleby gliniaste i gliniasto-piaszczyste utworzone z glin lodowco
wych, utworów wodnolodowcowych, eluwialnych i namułów. Więk
szość tych gleb (w obydwu zakresach głębokości) jest wyraźnie wzbo
gacona w glin, arsen, wapń, kobalt, chrom, magnez, mangan, nikiel, 
stront, tytan i wanad, których źródłem są skały macierzyste. Najwięcej 
analizowanych pierwiastków kumulują gleby o odczynie alkalicznym, 
utworzone na lessopodobnych utworach zwietrzelinowo-eolicznych cią
gnących się szerokim pasem od zachodnich obrzeży Warszawy w stronę 
Ożarowa Mazowieckiego. 

W rejonach przemysłowych i zurbanizowanych (Warszawa i mniej
sze miasta) w glebach warstwy powierzclmiowej występują anomalie 
antropogeniczne baru, kadmu, miedzi, chromu, rtęci , ołowiu i cynku. 
Najważniejszymi źródłami zanieczyszczenia tych gleb są opady pyłów 
emitowanych przez zakłady przemysłowe i energetyczne, środki trans
portu kolejowego i drogowego oraz odcieki ze składowisk odpadów. 

Dużą rolę w zanieczyszczeniu gleb Warszawy odegrały liczne zakła
dy przemysłowe, dziś już nieistniejące, a funkcjonujące w czasach, gdy 
dbałość o ochronę środowiska prawie nie istniała. Gleby warstwy po
wierzchniowej najsilniej zanieczyszczone miedzią, rtęcią, ołowiem 

i cynkiem występują w Śródmieściu, na Woli oraz na pograniczu Pragi 
Północ, Pragi Południe i Targówka (Kamionek, Targówek Fab1yczny, 
Nowa i Stara Praga). W głębszej warstwie gleb zasięg anomalnych za
wartości wymienionych metali jest bardzo podobny, co świadczy o ła
twym przemieszczaniu się zanieczyszczeń w głąb profili. 

Na terenach przemysłowych i w pobliżu tras komunikacyjnych wystę
pują lokalne anomalie antropogeniczne. Do najważniejszych w warstwie 
powierzchniowej gleb należą anomalie: 

- arsenu, kadmu, kobaltu, chromu, miedzi, żelaza, magnezu, manga
nu, niklu, ołowiu, tytanu, wanadu i cynku na terenie huty Arcelor
Mittal, 

- baru, wapnia, kobaltu, miedzi, strontu, tytanu i cynku w sąsiedz
twie zakładów farmaceutycznych Polfa Tarchomin, 

- baru, kadmu, kobaltu, ·chromu, ołowiu, strontu, tytanu i cynku na 
terenie przemysłowo-magazynowym dawnego Służewca Przemysło
wego, 

- baru, magnezu, strontu i wanadu w sąsiedztwie składowisk odpa
dów paleniskowych elektrociepłowni na Żeraniu i w Zawadach, 

- wapnia, strontu, siarki i tytanu na terenie dawnej cementowni War
szawa. 

W głębszej warstwie analizowanych gleb stwierdzono anomalie: 
- chromu i niklu na terenie przemysłowym Żerania (w pobliżu daw

nego FSO i elektrociepłowni), 
- arsenu, żelaza, manganu, fosforu i siarki w Parku Henrykowskim 

na Tarchorninie. 
Wierzchnie warstwy gleb terenów przemysłowych i zurbanizowa

nych są lokalnie zanieczyszczone przez oleje mineralne i związki WWA, 
pochodzące z emisji silników samochodowych oraz miejsc magazyno
wania, transportu i przetwórstwa paliw płynnych. 

Charakterystyczną cechą badanych gleb Warszawy jest ich alkalicz
ny odczyn, spowodowany głównie przez opad pyłów emitowanych 
przez zakłady przemysłowe . Znacznie szerszy zasięg występowania 
gleb silnie alkalicznych na głębokości 0,8-1,0 m w porównaniu z gleba
mi powierzchniowymi ma związek zarówno z przemieszczaniem się 
emitowanych związków magnezu i wapnia w głąb profili glebowych, 
jak i z występowaniem nasypów antropogenicznych z dużym udziałem 
gruzu (w centrum Warszawy). 

Lokalne zanieczyszczenia gleb występują na terenach parków 
i ogródków działkowych. Wyróżniają się one największymi zawarto
ściami baru, chromu, miedzi, żelaza, rtęci, niklu, fosforu, ołowiu, siarki 
i cynku oraz pestycydów chloroorganicznych. Ich obecność w glebach 
jest zarówno rezultatem zabiegów agrotechnicznych (nawożenie i stoso
wanie preparatów ochrony roślin) , jak i opadu pyłów przemysłowych 
i komunikacyjnych. 

Na szczególną uwagę zasługuje zanieczyszczenie gleb parków, 
ogródków działkowych i pól uprawnych związkami DDT. Największa 
obszarowo anomalia zawartości sumy DDT występuje na Pradze Pohl
dnie (na terenie Parku Skaryszewskiego i pobliskich ogródków działko
wych) . Na polach uprawnych w rejonie Łomianek, Henrykowa, Marek 
i w dolinie Wisły występuje przewaga zawartości p,p'DDT nad jego 
metabolitami, wskazująca na niedawne wprowadzenie tych związków 
do gleb. 

Klasyfikacja gleb, wskazująca właściwy sposób ich użytkowania. 
Dla gleb warstwy powierzchniowej wykonano ocenę stopnia zanie
czyszczenia metalami oraz związkami organicznymi, klasyfikując je do 
grup użytkowania A, B i C na podstawie zawartości dopuszczalnych 



(Rozporządzenie ... , 2002). Przy klasyfikacji sumarycznej stosowano za
sadę zaliczania gleby do danej grupy, gdy zawartość co najmniej jedne

go pierwiastka/związku przekraczała dolną wartość dopuszczalną dla tej 
grupy. 

Ze względu na zawartość metali klasyfikacja prezentuje się dość ko
rzystnie. Aż 72,4 7% badanych gleb zaliczono do grupy A, 20,11% do 

grupy B, a 6, 77% do grupy C. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń 
metali dla grupy C (głównie cynku, miedzi i ołowiu) stwierdzono dla 

0,65% gleb (tab. 12). Gleby zaliczone do grup A lub B spełniają warun
ki wielofunkcyjnego użytkowania i są w większości wykorzystywane 

prawidłowo. Znaczny jest udział gleb zaliczonych do grupy A nawet na 

terenach zurbanizowanych (tabl. 80), a gleby terenów leśnych (w tym 
Kampinoskiego Parku Narodowego) w większości spełniają normy 

przewidziane dla obszarów chronionych. Gleby zaliczone do grupy C, 
a także wykazujące przekroczenia dopuszczalnych stężeń metali dla tej 

grupy występują lokalnie w dzielnicach uprzemysłowionych (obecnie 
lub w przeszłości) oraz na terenach o gęstej zabudowie. 

Znacznie mniej korzystnie przedstawia się klasyfikacja gleb warstwy 

powierzchniowej pod względem zawartości związków organicznych. 
Tylko 16,74% badanych gleb zaliczono do grupy A, 22,22% do grupy B 
i 57,04% do grupy C (tab. 13). Dla 4,05% gleb stwierdzono przekrocze

nia dopuszczalnych stężeń związków organicznych dla grupy C (głów

nie ze względu na zawartość sumy związków DDT i jego metabolitów). 
Gleby zaklasyfikowane do grupy C (lub wykazujące przekroczenia do
puszczalnych stężeń przewidzianych dla tej grupy) występują na tere

nach o zwartej zabudowie, uprzemysłowionych bądź w sąsiedztwie tras 
komunikacyjnych. Punktowo zanieczyszczone są tereny miejskie o ni

skiej i rzadszej zabudowie, zieleńce miejskie, pola i lasy. W wielu przy
padkach wysoka zawartość związków organicznych (DDT, WWA i ole

jów mineralnych) kwalifikuje do grupy C glebę, która pod względem 
zawartości metali spełnia nonny przewidziane dla grupy A lub B. 

Osady. Osady denne cieków i zbiorników z obszaru Warszawy i oko

lic cechują się bardzo zróżnicowanym chemizmem, uzależnionym za

równo od rodzaju podłoża geologicznego, jak i czynników antropoge
nicznych. 

Osady zbiorników i cieków drenujących tarasy zalewowe Wisły 

(w tym największej Wilanówki) wyróżniają się dużym udziałem glinu, 

baru, wapnia, kobaltu, żelaza, magnezu, manganu, niklu, fosforu, siarki 

iwanadu - pierwiastków pochodzenia naturalnego, w które obfitują osa

dy aluwialne. Na zawartość w nich baru i fosforu wpływa także antropo
presJa. 

Osady Jeziorki i Wilanów ki (cieki te stanowiły jedną rzekę do poło
wy lat 50. XX w.) zostały zanieczyszczone antropogenicznie przez sre

bro, bar, kadm, ołów i cynk. Na ich stan wpływały ścieki bytowo-gospo
darcze z terenu Konstancina i Jeziorny, z oczyszczalni w Piasecznie oraz 
ścieki przemysłowe z zakładów elektronicznych Thomson (dawny Pol

kolor) i zakładów papierniczych funkcjonujących przez 250 lat. 

Na terenach zachodnich peryferii Warszawy, pokrytych osadami 
zwietrzelinowo-eolicznymi (częściowo lessopodobnymi), osady cieków 

i zbiorników cechują się naturalnie podwyższonymi zawartościami 
wapnia i magnezu. 

Antropogenicznym źródłem anomalnych zawartości oznaczanych 
składników w osadach wielu cieków i zbiorników wód stojących są róż
nego rodzaju ścieki przemysłowe i· bytowo-gospodarcze. 

Do silnie zanieczyszczonych wieloma pierwiastkami (głównie 

w przeszłości) należą osady kanałów Bródnowskiego Górnego i Henry

kowskiego. Kanał Bródnawski Górny, odprowadzający ścieki z zakła

dów przemysłowych Targówka Fabrycznego od połowy XIX w. do cza
sów współczesnych, znajduje się też pod wpływem emisji ciepłowni 

Kawęczyn oraz spalarni odpadów. Kanał Henrykawski do połowy lat 
70. XX w. odbierał ścieki farmaceutyczne z zakładów Polfa Tarchamin 

(o ponad !50-letniej historii), a prawdopodobnie także z ulokowanych 
w sąsiedztwie fabryk tworzyw sztucznych, kosmetyków i aromatów 
spożywczych. 

Zanieczyszczenie metalami (srebrem, kadmem, chromem, miedzią, 

tytanem i cynkiem) osadów Potoku Służewieckiego jest prawdopodob
nie spuścizną po zakładach przemysłu elektronicznego i elektrotech

nicznego dawnego Służewca Przemysłowego , działających przez kilka
dziesiąt lat. Ponadto osady te są nadal zanieczyszczane przez ścieki 

deszczowe z oczyszczalni lotniska Chopina oraz nieoczyszczone ścieki 

deszczowe z obszarów Ursynowa, Mokotowa i Wilanowa. Do Potoku 
Służewieckiego trafiają również zanieczyszczenia z terenów budowy na 
obszarze Miasteczka Wilanów. 

Podwyższone zawartości arsenu, baru, kobaltu, żelaza, manganu, 

fosforu i strontu w osadach Rowu z Lawendowa na Białołęce mogą być 
częściowo naturalne (spowodowane drenażem podmokłych gleb łąko

wych), a częściowo pochodzą ze ścieków i spływów z terenów budowa
nych osiedli. 

Tabela 12 
Table 

Klasyfikacja gleb z głębokości 0,0-0,3 m wskazująca właściwy sposób ich użytkowania (metale) 

Topsoil (0.0-0 .3 m) classification indicating appropriate soi! use (metals) 

Wartości dopuszczalne zawartości w glebie Liczba próbek /udział procentowy próbek 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.) w grupach użytkowania 

Pierwiastek Permissible limit values in soi l Number of samples/perccntage 

Element (Decree ofthe Polish Ministry ofthe Environment of9th Septernber 2002) of sampies in soi l gro up use 

A B c > C 
A B c 

mg/kg 

2749 14 l 
As 20 20 60 -

0,51% 0,04% 99,46% 

2710 53 l 
Ba 200 200 1000 -

1,92% 0,04% 98,05% 
2734 25 3 2 

Cr 50 150 500 
98,91% 0,90% 0,11% 0,07% 

Z n 100.~ 300 1000 
2114 543 99 8 

76,48% 19,65% 3,58% 0,29% 

2665 84 14 l 
Cd l 4 15 

96,42% 3,04% 0,51% 0,04% 

Co 20 20 200 
2763 l 

-
0,04% 

-
99,96% 

30 150 
2414 328 18 4 

C u 600 
87,34% 11,87% 0,65% 0,14% 

Ni 35 100 300 
2734 25 5 

0,90% 0,18% 
-

98,91% 

Pb 50 100 600 
2456 226 79 3 

88,86% 8,18% 2,86% 0,11% 

0,5 
2706 52 6 

H g 2 30 
1,88% 0,22% 

-
97,90% 

Sumaryczna klasyfikacja 2003 556 187 18 

Total classification 72,47% 20,11% 6,77% 0,65% 

A obszary chronione 
protected areas 

B obszary użytków rolnych, lasów i zabudowy mieszkaniowej 

agricultural, forest and residential areas 

Osady Rowu Opaczewskiego (o maksymalnej zanotowanej zawarto
ści miedzi) i anomalnych zawartościach chromu i cynku zostały praw
dopodobnie zanieczyszczone przez spływy z torów linii kolejowej WKD 
i ścieki deszczowe z dzielnicy Włochy. 

Osady cieków odwadniających tereny wiejskie (zlewnie Świdra, 
Długiej i Czarnej) zawierają analizowane składniki w granicach tła geo
chemicznego. 

Do nieznacznie zanieczyszczonych należą osady Wisły, zawierają
ce podwyższone ilości magnezu, wapnia, kadmu, kobaltu, manganu 
i strontu. 

c obszary przemysłowe 

industrial areas 

> C obszary o przekroczonych dopuszczalnych zawartościach dla gmpy C 

areas with concentration o f elcments excecding permissible limits for C group 

W większości osadów powszechna jest obecność związków DDT 

i ich metabolitów, w następstwie ich intensywnego stosowania w prze
szłości na polach uprawnych, w leśnictwie, w parkach i ogródkach 

działkowych. Najsilniej zanieczyszczone tymi związkami są osady 
zlewni Łasicy, Wilanówki i Jeziorki (skażone też związkami PCB, WWA 

i olejami mineralnymi) oraz zlewni Raszynki . 
Wody. Na skład chemiczny wód powierzchniowych badanego ob

szam ma wpływ zarówno chemizm podłoża, jak i sposób użytkowania 
terenu w danej zlewni. 

Tabela 13 
Table 

Klasyfikacja gleb z głębokości 0,0-0,3 m wskazująca właściwy sposób ich użytkowania (związki organiczne) 

Topsoil (0.0-0 .3 m) classification indicating appropriate soi! use (organie compounds) 

Związki organiczne 
Organie compounds 

Dieldryna 
Dieldryn 
DDT +pochodne 
P,p'-DDT 
Oleje mineralne 
Minera! oils 
PCB (suma) 
PCBs (sum) 
WWA(suma) 
PAH (sum) 

A obszary chronione 
protected areas 

Wartości dopuszczalne zawartości w glebie 
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 

Pem1issible limit values in soi! 
(Decree o f the Polish Ministry o f the Environment o f 9th September 2002) 

A B c 
A 

mg/kg 

0,0005 0,005 0,5 
623 

89,90% 

0,0025 0,025 0,25 
156 

22,51% 

30 50 3000 
467 

67,39% 

0,02 0,02 2 
680 

98,12% 

l l 250 
393 

56,71% 

Sumaryczna klasyfikacja 116 
Total classification 16,74% 

c obszary przemysłowe 

industrial areas 

Liczba próbek /udział procentowy próbek 
w gmpach użytkowania 

Number o f samples/percentagc 
o f sampies in soi l use group 

B c >C 

47 16 
-

6,79% 2,31% 

310 200 27 
44,73% 28,86% 3,90% 

104 121 l 
15,01% 17,49% 0,14% 

13 
- -

1,88% 
300 

- -
43,29% 

154 395 28 
22,22% 57,00% 4,05% 

B obszary użytków rolnych, lasów i zabudowy mieszkaniowej 

agricultural, forest and residcntial areas 
> C obszaty o przekroczonych dopuszczalnych zawartościach dla grupy C 

areas with concentration o f elements exceeding permissible limits for C group 

30 

Analizowane wody w zdecydowanej większości (79,8%) mają od

czyn słabo zasadowy. Wody kwaśne , słabo kwaśne i obojętne występują 
głównie w południowej części badanego obszaru (Wilanów, Ursynów, 

Konstancin-Jeziorna i Raszyn) oraz na terenach leśnych (Puszcza Kam
pinoska, lasy okolic Rembertowa i Otwocka). 

Przewodność elektrolityczna właściwa wskazuje na niewielki sto

pień zasolenia i zanieczyszczenia wód (87% spełnia warunki normy dla 
I klasy jakości, a 9% dla klasy II). Największą przeciętną przewodnością 
charakteryzują się wody zlewni Łasicy. 

W rozkładzie stężeń analizowanych pierwiastków zaznacza się zróż

nicowanie regionalne. W ciekach i zbiornikach w zachodniej części 
zlewni Wisły, gdzie w podłożu występują utwory bogate w minerały 

ilaste, wody są wzbogacone w bor, uran i wanad. Po wschodniej stronie 

Wisły (w zlewni Świdra, Czarnej i kanału Nowe Ujście) wody obfitują 
w glin i żelazo, pochodzące również ze źródeł naturalnych. 

Wysoką przewodnością i podwyższonymi stężeniami wielu pier

wiastków cechują się wody stawów pozostałych po dawnych glinian
kach i fosy XIX-wiecznych fortów z terenu lewobrzeżnej Warszawy. Są 

zazwyczaj wzbogacone w bor, bar, wapń, chlor, wodorowęglany, lit, 
magnez, sód, siarczany, krzemionkę, stront i uran. Szczególnie zanie

czyszczonymi wodami odznaczają się Bemardyńska Woda oraz fosy 
przy fortach Piłsudskiego i Czerniakowskim na Mokotowie. Wody sta

wuJeziorzecna Bemowie są zanieczyszczone przez sód, chlor, molib
den i antymon. 

W lewostronnej części zlewni Wisły wyraźnie zanieczyszczone 

wody występują lokalnie w niewielkich rowach i kanałach. Wody rowu 

na Paluchu zawierają podwyższone stężenia wapnia, potasu, litu, wodo

rowęglanów, magnezu, siarczanów, krzemionki, strontu i uranu. Dużą 
zawartość bromu, litu, potasu, wodorowęglanów, manganu i krzemionki 

stwierdzono w wodach rowu opaskawego składowiska Radiowo. 
W północnej części Warszawy podwyższone stężenia wielu składni

ków zanotowano w wodach Rudawki, Łachy Potockiej oraz dopływów 
Lipkowskiej Wody z rejonu huty ArcelorMittal i z rejonu Wólki Węglo

wej. Wody Kanaht Młocińskiego wyróżniają się maksymalną zawarto

ścią wanadu, a także wysokim udziałem arsenu, antymonu i talu. 
Największymi stężeniami miedzi, podobnie jak w przypadku osa

dów, charakteryzują się wody Rowu Opaczewskiego. 
W Warszawie prawobrzeżnej duże stężenia niektórych składników 

zanotowano w wodach kilku kanałów. W wodach Kanału Henrykaw

skiego (prawdopodobnie zanieczyszczonych głównie ściekami przemy
słowymi) stwierdzono duże zwartości arsenu, baru, bromu, wapnia, kad

mu, chlam, kobaltu, miedzi, fluom, wodorowęglanów, manganu, molib

denu, sodu, jonów amonowych, niklu, siarczanów, antymonu, krze
mionki, strontu, uranu, wanadu i cynku. W wodach Kanału Bródnow

skiego Górnego zarejestrowano podwyższone zawartości manganu, 
molibdenu, niklu, antymonu i strontu, pochodzące z emisji ciepłowni 

Kawęczyn oraz spalarni odpadów. Zanieczyszczenie wód kanału Ma
genta w Rembertowie, powodowane zrzutem ścieków z oczyszczalni, 

manifestuje się wysokimi stężeniami glinu, kobaltu, azotanów, fosforu, 
wanadu i jonów amonowych. 

Poza zachodnią granicą Warszawy podwyższonymi stężeniami pier

wiastków wyróżniają się dopływy Stmgi i Lipkowskiej Wody (należące 
do zlewni Łasicy). Wody dopływu Strugi spod Bemowa obfitują 

w miedź, potas, lit, magnez, molibden, sód, uran, cynk, chlor, fluor i wo

dorowęglany. 

Wody rzeki Żbikówki (nazywanej też kanałem Konotopy) są zanie
czyszczane przez ścieki zakładów przemysłowych, kanalizacji burzowej 

Ursusa, Piastowa i Pruszkowa oraz spływami z autostrady A2. Zawiera
ją znaczne ilości kadmu, magnezu, molibdenu, niklu, azotanów, siarcza
nów, uranu, wanadu i cynku. 

Wody południowych i zachodnich obszarów peryferyjnych Warsza

wy (terenów rolniczych lub porolniczych) w zlewniach Utraty, Jeziorki 
i Łasicy są zanieczyszczone przez azotany i fosfor. 

Wody Wisły obfitują w miedź, lit i stront, zawierają podwyższone 
stężenia bromu, manganu, niklu, ołowiu, sodu, chloru, a także są wyraź

nie zanieczyszczone przez tal. Źródła zanieczyszczeń tymi pierwiastka
mi można upatrywać w odległych zrzutach wód kopalnianych i ściekach 

zakładów przemysłowych w górnej części zlewni (głównie na Górnym 
Śląsku). 

Przeważająca większość zbadanych wód spełnia wartości norm dla 
I lub II klasy jakości wód pod względem zawartości glinu, węgla orga

nicznego, wapnia, chloru, miedzi, magnezu, jonu amonowego, fosforu, 

siarczanów oraz pod względem wskaźnika ChZT. Zaś wszystkie wody 
należą do I klasy pod względem zawartości arsenu, baru, botu, chromu, 
kobaltu, fluoru, molibdenu, talu, wanadu i cynku. 

* 
* * 



INTRODUCTION 

The Polish Geological Institute - National Research Jnstitute has 

conducted geochemical studies ofurban and industrial areas for 25 years. 
Their goal i s to assess the degree o f contamination o f soils, sediments o f 

inland water bodies, and surface waters in areas ofurban agglomerations 
ofPoland. 

The first study made within the whole research programme, pub

lished in the form of map s, was the Geochemie al Atlas of Warsaw and 

Environs, scale 1:100,000 (Lis, 1992). That atlas provided results of 

analysis oftopsoil and sediments examined in the years 1989-1990. The 

range of determinations comprised a much smali er spectrum of elements 

and indicators as compared to the present-day analytical potential. Den

sity of sampling was half the density used within the present study. 

Moreover, the Atlas from 1992 is out of print now. Simultaneously, the 

demand for environmental data has increased over the last years. Such 

information is useful in assessing localland use plans, making decisions 

conceming environmental constraints, giving water-legal permits, 

assessing groundwater hazards, and discharging duties imposed upon 

district governors by the Envirom11ental Protection Law, i.e. conducting 

regular soil quality tests within the framework of state monitoring 
system. 

On account o f the rapid pace o f changes in the landscape o f the city 

in the past 20 years, it has been necessary to update the geochemical 

maps of surface envirom11ents in Warsaw. In 2013, the Ministry of the 

Bnvironment ordered to undertake a research project to produce a new 

Geochemical Atlas of Warsaw and Environs. The project was financed 

by the National Fund for Bnvironmental Protection and Water 
Management. 

The study area (about 1200 km2) covers the territary ofWarsaw and 

its environs, including Łomianki, Ząbki, Marki, Zielonka, Kobyłka, 

Wołomin, Sulejówek, Józefów, Otwock and Piastów, as well aspmis of 

Konstancin-Jeziorna, Piaseczno and Pruszków. The aim ofthe project is 

to present, in the cartographic form, the current degree o f contamination 

o f soil from two depth intervals, as we li as o f river, stream and lak e sedi

ments, and surface waters. Sampies of soils, sediments and surface wa

ters from the city were collected based on a regular grid of 500 x 500 m, 

in order to produce maps at the scale of l :50,000 for areas within the 

limits o f Warsaw. It i s wotih noting t ha t there i s no ot h er agglomeration 

in Burope covered by such a detailed geochemical study. 
It is important to undertake examinations of sediments and surface 

waters which are very sensitive indicators of pollution sources and are 

the first sign that warns people o f environmental hazards. They may give 

rise to take rapid action to elimina te degradation. Of particular impor

tance are studies o f smali stagnant water bodies and smali watercourses, 

which are most vulnerable to poliution and are not covered by the water 

monitoring system conducted by the Chieflnspectorate ofEnvironmen

tal Protection. 
The new Geochemical Atlas of Warsaw and Environs is published as 

a printed version and will be available on-line on the websites ofPGI-NRI 

(www.mapgeochem.pgi.gov.pl) and the Ministry ofthe Bnvironment. 
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CHARACTERISTICS OF THE MAP AREA 

Amongst large Buropean capitals, Warsaw i s a unique city in termsof 
its natura! environment. It lies on the Vistuła River, one of the Jargest 

rivers of Burope. The river's landscape has been trm1sformed insignifi

cantly by human impact. In the immediate proximity to the city there are 
large protected areas. These include: Kampinos National Park, Maso

vian Landscape Park (lying partially within the boundaries ofWarsaw) 

and Chojnów Landscape Park. By the end of2013, 23.6% ofthe area of 

Warsaw constituted a legaliy protected area of outstanding natura) beau

ty. The greatest contribution (64 .7%) to the area is made by protected 

landscape areas (Panorama ... , 2014) included in the Warsaw Protected 

Landscape Area (Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu -

WOChK), located within 50 municipalities of the Masovian Voivode

ship and within most o f the districts o f Warsaw. The Warsaw Protected 

Landscape Area indudes areas protected for their distinguishing land

scape features characterised by diverse ecosystems, which also serve as 

the plac es o f rest and recreation for the residents o f Warsaw and nearby 

towns. In the area o f Warsaw and i ts surroundings there are also nature 

reserves, ecological sites, landscape-nature protected complexes and na

turalmonuments. 
Pati o f the map sheet comprises areas included in the Buropean eco

logical netwark ofNatura 2000, e.g. the special protection area for birds 
- Middle Vistula River Valley, covering an area of 2350.6 ha within the 

limits o f Warsaw (Europejska Sieć ... , 20 15). Special areas o f conserva

tion o f natura! habitats include: Białe Błota (in the municipality o f Wo

łomin), Bielany Forest, Jan III Sobieski Forest, Natolin Forest, Czarna 

Struga Riparian Forests, Rembertów military area, Kampinos Forest, 

Strzebla Błotna (in Zielonka) . 
Geographical and administrative setting. Warsaw is the capital of 

Poland and the Masovian Voivodeship, and the largest city in the country 

in terms ofboth area (517.2 km2) and population (1 ,735,400 residents 
as at 31.12.2014; Dane o Warszawie .. . , 2014). Warsaw is divided into 

18 districts ( quaters ). 
Warsaw is located in the middle course ofthe Vistuła River that divi

des the city into the left-bank side and right-bank side. The natura! water 

system in the area covered by the Atlas, wholly included in the Vistuła 

River drainage basin, is represented by natura! watercourses and reser

voirs, as well as water facilities ( canals). The natura! watercourses drain 

mostly less urbanized areas - the suburbs ofWarsaw and their surroun

dings. The most important watercourses include: Utrata, Raszynka, Ła

sica, Czarna, Długa, Świder, Jeziorka, Wilanówka and Potok Służewiec

ki. The kettle lakes and oxbow lak es are o f natura! origin, mainly glacial. 

Artificial reservoirs are represented predominantly by post-mining 

depressions in areas of extraction of ceramie clays for the construction 

industry (so-called clay pits), water storage and fire protection reser

voirs, ponds in parks, fortification moats, and port basins. Beyond the 

city limits there are also fisbing ponds. 
Relief and geomorphology. According to the physico-geographical 

regionalization ofPoland, the whole map sheet area lies within the Cen
tral Masovian Lawland of the Middle-Polish Lowlands (Kondracki, 

2009). The major morphologic units present in the territary of Warsaw 

and its environs include moraine uplands and the Vistuła River valley. 

Relief of the upland surfaces originated during the Middle Polish 

Glaciations. Most o f the Warsaw left-bank s ide i s located in the Warsaw 
Plain that passes westward into the Łowicz-Błonie Plain, and is bounded 

to the east by the steep escarpment of the Vistula valley, 10-30 m in 

height (Krzywicki, 2013). The Wołamin and Garwolin plains cover the 

eastern and south-eastem parts o f the map sheet area. 
The eastem pmi of Warsaw is located on aliuvial terraces of the 

Vistuła (op.cit.). 
Four over-flood fili terraces and two flood terraces have developed in 

the Vistuła valley (Morawski, Nowacka, 2007; Morawski, 2008). The 

oldest and uppermost terrace in the map sheet area within the Vistuła 
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valley is the Warsaw-Błonie cut-fill terrace (northern part of the Warsaw 

Plain). 
A characteristic element ofthe flood terrace relief are sand dunes and 

covers of aeolian sands. Landscape of the flood terraces reveals pre

served oxbow lake depressions; som e o f them still filled with water. The 

Jargest ones include the lakes of Wilanowskie, Czerniakowskie and 

Kamionkowskie (Samacka, 1992). 
The natura! highest elevation point on the left-bank side of the map 

sheet is located in the district of Wola, in the area of the bus depot 

"Redutowa" (115.7 m a.s.l.). On the right-bank side such a point is in 

Pogorzel, east ofOtwock (125.7 m a.s.l.). 
There are several anthropogenic mounds in the topography of the 

city. The highest one- Górka Szczęśliwicka hill (152m) - was formed 

from mbble and debris stored here in the 1950s, and later also from gar

bage and soils brought from construction sites. The Warsaw Uprising 

Mound in Siekierki was also fom1ed from garbage and rubble of de

stroyed buildings o f Warsaw. The Kazurka Górka and Kopa Cwila hills 

in Ursynów have been built o f soil, tili and sand from excavations for the 

construction of buildings, roads and the metro tunnels (Krzywicki, 
2013). 

Relief transformation in Warsaw i s also a result of the backfill o f to

pographic lows, ponds, clay pits and oxbow lakes with soils and debris. 
Built-up areas and land use. The land use structure in the Capital 

City of Warsaw is as follows: 55.6% - built-up and urbanized areas, 
22.6% - agricultural land, 17.0%- woodlands, wooded and shrubbed 

areas, 4.8% - land under water and others (Przegląd ... , 2015). Field 

observations during sampling show that the areas sunounding the city 

are represented by built-up zones and wasteland (approx. 45%), arabie 

land (approx. 18%) and forests (approx. 35%) (PI. 3). 
Economy. The Capital City of Warsaw is an important economic, 

political, scientific and cultural centre. It is the second, after the Upper 

Silesian Industrial District, largest industrial centre of Poland, despite 

the fact that many old large industrial plants have been closed down as 

a result ofpolitical system changes after 1989. The main industrial bran

ches currently operating in Warsaw include: electrical engineering, 

chemical, printing, food, metaliurgical and energy industries. 
The localities around Warsaw are the areas where smali factories and 

trade and service companies operate. Single larger industrial plants, 

representing the glass, chemical, fuel, machinery, metal, electrical, food , 

wood and energy industries are distributed in Wołomin, Kobyłka, Marki, 

Piastów, Pruszków and Ożarów Mazowiecki. 
Warsaw is a major international and domestic transport hub, includ

ing road, railway and air transportation. By the end of 2014, 1299.9 

thousand motor vehicles were registered in Warsaw, of which 81.9% 

were passenger cars (Przegląd ... , 20 15). 

GEOLOGY AND MINERAL DEPOSITS 

The map sheet area covers the central part o f the Masovian Depres

sion that developed within Mesozoic deposits and is filied with Cretace
ous, Palaeogene, Neogene and Quaternary formations. 

On the geological map (Pl. l), lithological distinctions for the depo

s i ts exposed at the surface are numbered in a sequence from the youn

gest to the oldest (1-44). 
Cretaceous. The oldest deposits found in the map sheet area are Cre

taceous marine marls, limestones and sandstones (Morawski, Nowacka, 

2007; Morawski, 2008). In the central part of the depression their top 

surface occurs at a depth o f 260-290 m (F rankawski et al., 2000). 

Palaeogene. Oligocene deposits form an almost continuous layer 

above Cretaceous rocks, lining the bottom o f the Masovian Depression. 

These are marine clastics with glauconite, represented largely by quartz 

sands, muds and clays. Their thickness varies from 50 to 60 m (Sarnac

ka, 1992). 
Neogene. The sub-Quatemary basement is represented throughout 

the m·ea by Neogene deposits ( 44). These are glaciotectonicaliy strongly 

deformed Miocene clays, the so-called variegated clays, outcropping or 

underlying a thin cover o f Quaternary deposits in the elevations o f the 

so-called Warsaw folds - near Lipków: Łomianki and Otwock (Moraw

ski 1979, 1980, 2008; Morawski, Nowacka, 2007). They also crop out at 

some places in the Warsaw Bscarpment, e.g. in Młociny (Krzywicki, 

2013). 
Quaternary. Nearly the entire study area is covered by Quaternary 

deposits. They are only Jacking in areas of glaciotectonically elevated 

outcrops ofthe Neogene clays. The greatest thicknesses (up to 225m) 

are recorded in deep erosional incisions, whereas the smallest ones 

(20-60 m) are observed in zones of simple tectonic setting (F rankawski 

et al., 2000; Krzywicki, 2013). 

Pleistocene deposits ofthe area (usually glacial tills) incorporate rela

tively frequent detached rocks ofNeogene and Palaeogene age. These are 

usually sands and muds with lignite, and the Neogene variegated clays 

( 43) (Morawski, 2011; Morawski, Pielach, 2011 ). Detached Neogen e 

deposits are exposed near Sulejówek and Zabraniec (SB ofWołomin). 

Pleistocene deposits of the Warsaw area are represented by the 

following complexes: Preglacial, South Polish, Middle Polish and North 

Polish (op.cit.). 
The Preglacial fluvial and lacustrine deposits, up to 29 m thick 

(known from boreholes only), occur predominantly in the upland area of 

the left-bank side of Warsaw at depths of 27- 67 m (Morawski, 1979, 

1980; Krzywicki, 2013). 
Among deposits representing the South Polish Complex, the only 

ones exposed at the surface are tills of the S a n i a n 2 G l a c i a

t i o n ( 42), occurring as small patches to the NE o f Otwock. Their pre

sence at the surface i s associated with an up lift o f N eogene depo s i ts in 
this m-ea, in the so-called Wólka Mlądzka Blevation (Baraniecka, 1975, 

1976). 
The Middle Polish Complex is represented by deposits ofthe Krzna

nian and Odranian glaciations. During the K. r z n a n i a n G l a c i a -

t i o n , glaciolacustrine deposits were accumulated in valleys and topo
graphic lows ( 41 ). Vast up land areas extending on both s i des o f the Vi

stula River were the zones of glaciofluvial accumulation of sands and 

gravel s ( 40), several metres in thickness (Sarnacka, 1992). Glaciolacu

strine sands and muds ( 41) o f this glaciation are exposed at the surface 

of the denuded escarpment of the Warsaw-Błonie terrace in the Wólka 

Węglowa-Laski region, whereas glaciofluvial deposits (40) appear at 

t he surface to the NB o f Otwock near Wólka Mlądzka and Żanęcin. 
Deposits of the Lower, Middle and Upper stadials of the O d r a -

n i a n G l a c i a t i o n are present at the surface of the uplands on 

both sides ofthe Vistuła valiey (Morawski , 2011). Glaciolacustrine clays 

(39) ofthe Lower Stadiał occur in the Warsaw Upland (districts ofŚród

mieście and Mokotów) upon the eroded surface of the Warsaw-Błonie 

tenace, and in the Vistuła va~ley. These are brownand grey varved clays 

ofthe "Lower Pilica Lake", exceeding 20m in thickness. These deposits 

are exposed at the south-western edge o f the map sheet area near Kaje

tany. D ark grey concise sandy tills o f the Lo w er Stadiał (3 8), frequently 

containing detached Neogene deposits, are found almost throughout the 

whole area. On the western side ofthe Vistuła valley, they form a conti

nuous layer with a thickness from a few to several metres. They are 

exposed in the Warsaw Bscarpment in Ursynów and from Służewiec to 

the Citadel, in Żoliborz, Bielany and Włochy, as weli as in the Stare 

Babice and Raszyn areas. On the eastern s ide o f the Vistula, outcrops o f 

glacial tilis (38) were reported from the Świder region. 
The oldest deposits assigned to the Middle Stadiał of the Odranian 

Glaciation are represented by the lowermost series of the Warsaw Ice

-Dammed Lake. These are glaciolacustrine brown clays and muds (37), 

exceeding a thickness o f 11 m (Sarnacka, 1980a, b). T he deposits are 
exposedin the slopes ofthe Vistuła and Jeziorka valleys, in the districts 

of Bielany, Żoliborz, Bemowo and Włochy, as well as near Sulejówek 

(in the Dh1ga River valley). 
In the Warsaw Upland, glaciofluvial sands and gravels (36) are fairly 

common deposits. They were accumulated during the ice-sheet advance 
o f the Middle S tadial (Morawski, 2011 ; Morawski, Pielach, 2011 ), and 

overlie glaciolacustrine deposits or glacial tills o f the Lower Stadiał. In 

same places they consist of two or three levels with a thickness from 

a few to several metres. These are fine-and medium-grained sands with 
admixture of graveL They occur at the surface in the districts of Śród

mieście, Żoliborz, Wola, Bemowo, Ochota, Włochy and Mokotów, and 

outside ofWarsaw in the Stare Babice area, between Piastów and Prusz

ków, as weli as in the Otwock region (Baraniecka, 1975, 1976). 
The glaciofluvial and glaciolacustrine deposits are covered by glacial 

tilis lai d down by t he ice sheet o f the Middle Stadiał: brown sandy tills, 

weathered and decalcified at the top (35). These deposits occur in the 

uplands but have been removed by erosion in the Vistuła valiey. In the 
Warsaw Up land area the tilis are preserved only in the form o f thin pat

ches, mainly in the districts o f Śródmieście, Żoliborz, Wola, Ochota and 

Włochy, as well as in the areas oflwiczna, Mysiadło, Janki and Pmsz

ków. On the eastern side o f the Vistuła valiey, smali patches o f the tills 
are exposed south o f Sulejówek. 

Smali glacial depositionallandforms ofthe Middle Stadiał ofthe Od

ranian Glaciation are preserved mainly in the upland area on the eastern 

side ofthe Vistuła valley. Patchy covers ofsands and gravels with boul

ders (34) occur near Sulejówek and in the Duczki area (NE ofWołomin) . 

Gravels and sands of end moraines compose depositional landforn1s 
found in the Sulejówek and Konstancin-Jeziorna regions (33). Smali 

landform s represented by gravels and sands of dead-ice blocks are obse

rved east ofthe viliage ofMajdan (32). Denuded surface ofthe Warsaw 

Upland and Warsaw-Błonie terrace (near Stare Babice, between the 



villages ofKlaudyn and Macierzysz) is covered by ridges (31) trending 
NNE- SSW and attaining a relative height of2- 7 m, interpreted as eskers 
or crevasse-filllandforms (Morawski, 1979, 1980). Fine-grained sands 
and sandy muds of kames (30) fonn small but locally relatively exten
sive landfonns in the Pruszków region, south o f Raszyn, near Iwiczna, 
and in Ursynów. 

During the Midd1e Stadia! ice-sheet retreat, glaciofl.uvial sands, gra
vels and muds (29) were accumulated. On the eastern side ofthe Vistuła 
River valley these deposits (a few metres thick) overlie glacial tills ofthe 
Middle Stadiał and cover large areas in the Aleksandrów and Stara 
Miłosna regions. In the Warsaw Up land, similar deposits occur as isola
ted patches in the districts of Wola, Śródmieście and Żoliborz. Larger 
areas of these deposits are found in Włochy, Ursynów and, outside of 
Warsaw, southwest of Raszyn and between Wólka Węglowa and Stare 
Babice. 

During the interstadiał period, strong fl.uvial erosion took place in 
Masovia. Deposits of that age - fl.uvial sands, gravels and muds with 
peats and peaty muds (28) - occur at the surface in Raszyn (7.8 m thick) 
in the Raszynka River valley (Morawski, 2008) and in the vicinity of 
Pruszków in the Utrata River valley. Well-sorted, river-washed vario
usly grained sands with gra vel, locally with interbeds o f peats and m ud s 
(27), are exposedin the Jeziorka River valley near Konstancin-Jeziorna 
and in the Jeziorka drain valley. Minor outcrops o f these deposits occur 
also at the escarpment edge in the area of Konstancin-Jeziorna and 
Nato lin. 

During the ice-sheet advance of the Upper Stadiał, glaciolacustrine 
clays and sands of the Warsaw Ice-Dammed Lake were accumulated 
(26). These are varved clays, a few metres thick, with głaciołacustrine 
sands at the top, exposed in the Jeziorka drain valley. 

Heaviły washed brown tills (2- 6m thick) ofthe Upper Stadiał ofthe 
Odranian Glaciation (25) are found in the Czarna River valley (NW of 
Wołomin). Cłoser to the Vistuła valley this series has been removed by 
erosion (Morawski, 2011; Morawski, Pielach, 2011 ). The Upper Stadiał 
ice sheet ałso deposited sands and gravels with boułders (24) encounte
red as smali patches in the north-eastern part of the map sheet (near 
Nowe Grabie and Stare Grabie). Small głaciał depositional landforms 
represented by eskers (23) and end moraine ridges (22) are preserved in 
the same area. 

During the Upper Stadia! ice-sheet retreat, glaciofluvial sands and 
muds were deposited (21). Covers of fine- to medium-grained sands 
with intercalations o f coarse-grained sands and gravel s, usually attaining 
a thickness of 2 m, occur to the NE of Wołomin. They comprise the 
south-western part o f a large outwash plain. In the Wolomin region, the
re are also !ocal occurrences of glaciolacustrine deposits - clays, muds 
and sands (20). 

The North Polish Complex is represented by Eemian Interglacial and 
Vistulian Glaciation deposits. 

During t}le Eemian Interglacial, after the ice sheet retreat, the Vistuła 
River incised into the upland area to a depth of 40 m to form a wide 
valley, 11 kn1 in width, similar in shape to the present-day. A complex of 
fl.uvial sediments was fonned within the valley, which comprises three 
sedimentary cycles with atotal thickness ofup to 40 m. It consists mo
stly o f gravels with admixture of pebbles and coarse-grained sands (19) 
occurring over relatively large areas in the e as tern part o f the map s h e et. 
Lacustrine deposits - peats, gyttjas, lake chalk, bituminous shale and 
lake clays (18) - were also deposited at that time. They fill fossillake 
basins in a tunnel valley crossing Warsaw and running from Żoliborz 
through Wola and Szczęśliwice to Okęcie . In the district of Wola the 
valley splits toward the west to form another paraHel valley running 
along the line Wola-Włochy-Opacz (Morawski, 1979, 1980). The thick
ness of the organie deposits in the Moczydło area is 11 m, and in the 
distri et ofWłochy- 6.5 m. On the surface these deposits are exposedin 
Okęcie. 

During the V i s t u l i a n G l a c i a t i o n the ice sheet did not co
ver the area o f Warsaw and i ts surroundings. In the ice-marginal zone, 
erosional and denudational processes operated throughout upland areas. 
The Żoliborz tunnel valley was being filled with glaciofl.uvial deposits, 
while the accumulation of glaciolacustrine sediments occurred in the 
rejuvenated Warsaw lce-Dammed Lake. The northern part of the map 
sheet was an area o f limited glaciofluvial and fl.uvial deposition. La ter in 
time, fluvial erosion and accumulation of fl.uvial terraces took place in 
the Vistul a River valley. At the end o f the głaciation, aeolian sediments 
were deposited. 

Lacustrine and local fl.uvial sands and muds (17) comprise the upper
most part ofthe deposits filling the Żoliborz-Szczęśliwice tunnel valley 
and i ts branch. These deposits are a few metres thick and locally eontai n 
patches o f alluvial muds and peats. 

Glaciofluvial sands and gravels (16) deposited by me! t waters flowing 
from the ice front from the north and northwest occupy large areas 
between Tarchamin and Legionowo. 

The Vistulian ice-sheet hampered the outflow o f river waters toward 
the north, resulting in the formation o f a vast ice-dammed lake (Warsaw 
Ice-Dammed Lake) where younger deposits were accumulated (Moraw
ski, 2011; Morawski, Pielach, 2011 ). These are represented by chocolate
-brown varved clays with intercalations of clayey muds and silty sands 
( 15), occurring in the Wołomin Plain where they form a continuous la y
er attaining a thickness o f several metres. Small patches o f these depo
sits are exposed locally in Radość, Targówek near the Kawęczyn power 
plant, and in the areas ofKobyłka and Marki. 

Erosion associated with the migration of the Vistuła River channel 
resulted in the formation ofthe Warsaw-Błonie cut-fill terrace where fl.u
vial sands and gravełs are exposed between Marymont and Młociny (14). 

A stepwise retreat o f the ice-sheet and, consequently, the unblocking 
ofthe Vistuła River valley gave rise to repeated cycles offluvial erosion 
and accumulation, which resulted in the formation of upper over-flood 
terraces o f the Vistula. Fluvial sands and gravels composing the upper 
over-flood terraces (Otwock and FalenicalKampinos terraces) occur in 
a wide bel t on the right bank o f the Vistuła River (13) . The lower over
-fl.ood terraces (upper Praga and lower Praga terraces) are made up of 
sands and gravels and local patches ofmuds on the surface (12 and 11). 
These deposits have a thickness of 6-10 m and lie at an elevation of 
75-80 m a.s.l. (op. cit.). They are exposed on both sides of the Vistuła 
River, however over a much larger area on its eastern side. 

Alluvial fan deposits (sands with gravel), a few metres in thickness 
(l 0), are observed only in Łazy (S o f Magdalenka). 

Pleistocene and Holocene. Distinguishing between deposits that ac
cumulated at the end of the Odranian Glaciation and those deposited 
during the Vistulian Glaciation is often impossible. It refers especially to 
deposits accumulated on upland areas as a result of denudational, 
weathering, slope and aeolian processes. 

Residual deposits occur over small areas o f the uplands, especially 
on slopes. These are covers ofloamy sands with gravels and loamy łen
ses (9), up to 2 m in thickness. On the surface, they occur along the 
northern and north-western boundary ofthe Warsaw-Błonie terrace (Ło
mianki region, from Izabelin to Młociny) and in the Wólka Mlądzka 
elevation. 

Eluvial deposits consist of two series of different origins (8). Sands 
with gravels and bou1ders occur on valley slopes and in closed drainage 
depressions in the vicinity of Wołomin , Sulejówek and Aleksandrów. 
Another lithologic type is represented by weathering mantles composed 
of deposits resembling loess in tenns of structure and mechanical 
composition. They cover the Warsaw-Błonie terrace, ranging in thick
ness from several tens of centimetres to 2 m in the area situated west of 
Włochy and Bemowo. 

The aeolian deposits are represented by light yellow and yellow
-beige fine-grained sands (6 and 7) forming covers attaining a thickness 
of3 m, and dunes. They occur on the Vistuła over-fl.ood terraces, mainly 
the Otwock and Kampinos terraces, from which they spread onto the 
Warsaw-Błonie terrace. The dunes commonly form longitudinal or NW
SE-trending ridges as well as parabalie landforms and others. The rela
tive height o f the dunes ranges from several to 20 m. 

In the Holocene, flood terraces developed and the present-day Vistu
la riverbed was shaped as a result o f three successive cyc l es o f erosion 
and accumulation. The fi o od terraces are composed o f variously grained 
sands with admixture o f gravel ( 4) and have a thickness of a few metres. 
They occupy larg e areas on both s i des o f the river. 

During floods, alluvial muds were deposited on !ower over-fl.ood ter
races and fl.ood terraces. Their lithology varies from light silty-sandy 
sediments to heavy clayey ones (3). Massive areas ofmud covers occur 
on both s i des o f the river, mainly on flood terrace s in the southern part o f 
the Vistuła valley. The thickness o f the muds on the over-fl.ood terraces 
is 0.5-1.5 m, and on the fl.ood terraces it is usually around 2 m, locally 
attaining 5 m in the area o f Gocław (Sarnacka, 1980a, b). 

The oxbow lakes and closed drainage depressions were filled in the 
Holocene with alluvial and organagenie deposits. Sands and lacustrine 
muds (5) were deposited in shallow water bodies on the upland area. 
They occur in the village ofRżyska north ofWołomin and near Dzieka
nów Leśny. Peaty muds and bumie sands (2) were accumulated in closed 
drainage depressions and in valley bottoms located on over-fl.ood and 
fl.ood terraces of the Vistuła River, as well as on the uplands. These 
deposits occupy large areas in the valley on both sides of the Vistuła 
River, as well as in the valleys ofthe Raszynka, Utrata, Jeziorka, Łasica, 
Czarna and Długa rivers . 

A common feature ofthe study area is peat (1) . In the Vistuła River 
valley i t fills oxbow depressions on fl.ood terraces ( e.g. at the foot o f the 
upland edge in Wilanów), and shallow blowouts on over-fl.ood terraces. 
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Peats are also found on upland areas in the valleys of the Raszynka, 
Utrata, Łasica, Długa and Mienia rivers and in closed drainage depres
sions. The largest peat areas are located at the foot ofthe Falenica terra
ce near Ząbki and in the north-eastern margin of Białolęka as well as 
a little furtber north. The thickness of the peats varies usually from 
several tens of centimetres to approximately 2 m. 

Centuries-lang human activity has led to numerous transformations 
o f the originalmorphology o f the terrain and the emergence o f anthropo
genic made grounds. They cover a significant area ofWarsaw mainly in 
the district o f Śródmieście, and partly in Mokotów, Wola, Ochota, Wło
chy, Żoliborz and, to a lesser ex tent, in Praga. At a depth o f 2 m, the area 
ofmade grounds is almost exclusively limited to the district ofŚródmie
ście (Frankowski et al., 2000). The oldest made grounds, even hundreds 
of years old, can be found in the Old and New Town. They consist of 
garbage dumped on the Vistuła Escarpment and beyond it. The Gnojna 
Góra bill, adjoining the walls of the Old Town near Jezuicka Street, is 
a very old damping site ofwaste disposed of on the embankn1ent by the 
residents over several centuries. A thick layer o f made grounds (3-1 O m) 
occurs on the Vistuta terraces between the New Town and Łazienkowska 
Thoroughfare, as well as near the Traugutt Park (1-6 m; Krzywicki, 
2013). Among the old man-made embankments are the brick and earth 
fortifications of the nineteenth-century Warsaw Fortress. Younger em
bankn1ents consist mainly ofpost-war debris and attain a thickness ofup 
to 8 or even 10 m (Frankowski et al., 2000). The thickest debris cover 
was found in Muranów. After World War II, the rubble from destroyed 
buildings was stored on the Warsaw Escarpment in Mokotów and Żoli
borz. I t was also dumped at the slope of the New Town and the Citadel 
as well as in the swampy terrain of Marymont. Part of the waste was 
taken away and disposed of on the Wisłostrada Thoroughfare embank
ment in the area ofBielany (Krzywicki, 2013). Embankn1ents composed 
of rubble and soil are also under the Warsaw's stadiums (National Sta
dium, Warszawianka Stadium) and under the communication routes. 

Minerał deposits. In total, 39 minera! deposits have been registered 
across the area ofthe map sheet (Szuflicki et al., ed. , 2014). All ofthem 
are located outside of Warsaw, since it is impossible to carry out any 
exploration and extraction operations for minerał resources in the heav
ily urbanized area of the city. Apa1t from one minerał water deposit in 
Konstancin-Jeziorna, the remaining deposits are represented by con
struction raw materials ( ceramie clays, quartz sands, natural aggregates) 
or glass-making raw materials. 23 minerał deposits have the status of 
abandoned deposit, and one was deleted from the register. Four deposits 
are developed, including: one ceramie clay deposit of Kobyłka Kolonia 
Chór 5, and natura! aggregate depositsof Sokołów-Żwirownia l, Janki
-Sokołów VII and Janki'- Sokołów I (extracted periodically). Ten unde
veloped minera! deposits are documented in detail in category A+B+C1• 

HUMAN IMPACT 

Air contamination. The air quality is affected by dust and gas emis
sions from industrial activities (point emissions), household sector (sur
face emissions) and cornmunication somces (linem· emissions). The 
amount o f partieula te matter introduced in to the air in Warsaw in 2013 
amounted to 849 Mg, and o f gaseous pollutants ( excluding carbon dio
xide)- 26,704 Mg (Dane powiatowe .. . , 2014). Almost 100% ofparticu
late matter and nearly 50% o f gaseous poliutan ts ( excluding carbon dio
xide) have be en captured by the facilities for pollution reduction. 

The main point sources of air pollution are power and industrial 
plants. The most important ones in the study area are beat and power 
plants (Siekierki, Żerań, Pruszków, Kawęczyn, Wola and Regaty), and 
the major technological emitters are the ArcelorMittal steelworks, 
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK
Municipal Solid Waste Treatment Plant) and the companies of Danone 
and Polfa Tarchomin. 

Lo cal domestic boilers and furnaces are significant sources o f surface 
emission, introducing mainly sulphur dioxide, nitrogen oxides, particu
late matter, soot, carbon monoxide and aromatic hydrocarbons into the 
atmosphere (so-called 1ow emission) . 

Linear emissions, originating f:rom cornmunication sources, account 
for more than half of the total amount of atmospheric emissions. They 
com e from the combustion o f fuels in vehicle engines, and somces rela
ted to road traffic (wearing ofroad surfaces, tires and brake linings), and 
dust entrained from roads. 

The results of atmospheric air tests carried out within the framework 
of state environmental monitoring in 2014 have shown that the pennis
sible concentration limits for pollutants such as benzene, lead, arsenie, 
cadmium, nickel, sulphur dioxide and carbon monoxide are not ex
ceeded. Permissible limit values were exceeded as regards the concen
trations ofPM10, PM2.5, nitrogen dioxide and benzo(a)pyrene (Roczna 

ocena ... , 20 15). Poor air quality conditions in Warsaw are caused mainly 
by surface emissions associated with heating ofhomes from the munici
pal and household sector, and linear emissions related to road traffic and 
fuel combustion. Effect ofthe point emission, e.g. from a power plant, is 
just a few percent ofthe overall balance of contaminants (op.cit.). 

Sewage. Watercourses and water reservoirs in the study area are con
taminated mostly by industrial and municipal sewage and wastewater 
and by runoff from urbanized and rural areas. The quality o f waters and 
sediments o f the Vistul a River i s also affected by pollution co min g from 
areas in the southern part o f i ts drainage basin. 

In the years 2010- 2013, the amount ofuntreated sewage discharged 
into the environment in the Masovian Voivodeship decreased more than 
seven times, which is associated primarily with the completion of the 
extension and modernization of the Czajka Sewage Treatment Plant in 
Warsaw (Stan ... , 2014). Currently, all waste from the Warsaw agglom
eration is purified before discharging into the river. 

The Czajka Sewage Treatment Plant of the MPWiK (Municipal 
Water and Sewerage Company) in Warsaw is the lm·gest plant ofits kind 
in the study area. It collects sewage from the right-bank and most o f the 
left-bank districts of Warsaw as well as from Legionowo, Zielonka, 
Jabłonna, Marki and Ząbki. The plant facilities , located in Białołęka, 
include also the Wastewater Sludge Thermal Utilization Station. In the 
distri et of Wilanów, there is the smaller Południe Plant collecting sew
age from the left-bank side of Warsaw. Both of them are mechanical
biological treatment plants with increased removal of biogenic com
pounds from wastewater. Other plants belonging to Warsaw's MPWiK 
are located outside the map sheet area in Pruszków and Wieliszewo 
(municipality o f Legionowo). 

Urban and municipal biological sewage treatment plants discharge 
sewage to the Vistula, Długa, Mienia, Raszynka and Utrata rivers and to 
the Jagodzianka, Struga and Perełka streams. 

Several l ocal sewage treatment plan ts ( operating in factories, hous
ing estates and households) discharging treated sewage into water bod
ies are located in both Warsaw and the neighbouring municipalities. 

In the map shel!t area, there are several eontroi and measurement 
points at which surface water monitoring is conducted within the Na
tional Environmental Monitoring. Assessment of the surface water sta
tus i s carried out for surfacewater bodies (SWB, in Polish JCWP) on the 
basis of the assessment of the ecological status/potential and chemical 
status (Rozporządzenie .. . , 2011) . Monitoring ofriver waters, carried out 
in 2010- 2013 by the Regional Inspectorate ofEnvironmental Protection 
in Warsaw, show s that the quality o f waters in Warsaw and surrounding 
areas is poor, which was due primarily to their poor ecological status/ 
potential. Poor water condition was found in the Vistuła River (from the 
Jeziorka to Młociński Canal), Wawerski Canał and Jagodzianka stream 
(from the tributary from Regut to the stream mouth). The crucial factors 
determining the results o f ecological status/potential o f the waters we re 
biological and physico-chemical indicators: total Kjeldahl nitrogen, 
phosphates, to tal phosphorus, COD and p H. Chemical status o f the vast 
majority ofthe examined SWB was worse than good, mostly due to the 
exceeded allowable average annual concentrations o f PAH compounds 
(the sum of benzo(ghi)perylene and indeno(1,2,3-cd)pyrene). Good 
chemical status was found only for the Jagodzianka SWB along the 
stream section from the tributary from Regut to the stream mouth (Mo
nitoring .. . , 2015). 

Surface water monitoring is supported by the monitoring of bottom 
sediments ofrivers, canals and lakes. In the study area, bottom sediments 
o f the Vistuła River and Żerański Canal were examined. The results o f 
studies conducted in 2014 show that the Vistuła River sediments in War
saw are not contaminated by metals and organie compounds (PAHs, 
PCBs and organochlorine pesticides) (Raport ... , 2014). In contrast, the 
Żerański Canal sediments in Warsaw are contaminated with silver, 
cadmium, copper, lead and zinc as well as PAH and DDT compounds. 

Soil contamination. Soils in urban and industrial areas undergo var
ious fonns of degradation. Their resistance to changes depends on their 
composition and p hysical and chemical properties such as p H, redox and 
sorption capabilities. The lowest resistance to degradation i s characteris
tic of light soils occuning on the Vistuła terraces composed of fluvial 
sands, and in the areas covered by aeolian sands. The most degradation
resistant soils are those developed from tills, clays and alluvial muds. 

Soil contamination in urban areas is caused not only by industry and 
road traffic, but also by agricultural and horticultural activities. Hannful 
elements and compounds are introduced in to the soil as a result o f pre
cipitation of dust and gases, and from acid rains, fertilizers, pesticides, 
sewage and leachate from warehouses and storage sites. 

The Jargest somces o f soil contamination in Warsaw and surrounding 
areas are: 

- power płants: thennal power stations (Siekierki, Żerań, Pruszków, 
Kawęczyn, Wola and Regaty), Energetyka Ursus Thermal Power 



Station, Veolia Energia Warsaw, Międzylesie Thermal Power Sta
tion, Thermal Power Station in Wołomin, Energopep Company for 
Thermal Power Station in Konstancin-Jeziorna; 

- large industrial objects such as: ArcelorMittal Poland Steelworks, 
ZUSOK solid waste treatment plant, Danone, Polfa Tarchomin, 
Lotte Wedel, Procter and Gambie DS Polska, EADS PZL Warsaw
-Okęcie aviation manufacturer, PIT-Radwar, Warszawskie Zakłady 
Przemysłu Nieorganicznego Stachem chemical plant, Termisił 
Wałomin Glassworks, DJCHEM Chemieais Poland in Wołamin 

' 
Huta Szkła Gospodarczego glassworks in Wiązowna, Piastowskie 
Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil rubber company, Przedsię

biorstwo Produkcyjno-Handlowe (Trade and Production Compa
ny) POLAMP-WARSAW in Ożarów Mazowiecki; 

- the airfields o f Okęcie and Bem owo; 
- warehouses, liquid fuel stations and storage sites; 
- old transformer stations and vehicle dismantling facilities ; 
- hospitals and waste disposal points; 
- polygons and military bases; 
- sites o f wastewater discharge in to surface waters; 
- surface rail infrastructure (railway tracks, sidings, repairworkshops); 
- tram traeks and road corridors; 
- pipelines and linear installations ofvarious types. 
In the study area, especially in Warsaw, the quality of soils has been 

highly affected by historical industrial and craft activities which, in the 
late 191h to early 201b century, were concentrated mainly in the following 
areas: Powiśle, the so-called Western District (between the streets of 
Towarowa, Okopowa and the N-S Thoroughfare), Wola, Nowa Praga, 
Szmulkowizna and Kamionek. After World War II, in the 1950s, two 
new industrial areas appeared on the map o f Warsaw: Żerań and Służe
wiec. A few tens o f large companies representing various industrial sec
tors, mainly the electronics, electrical engineering, precision and machi
ue industries, had operated until the late 1980s in the so-called Industrial 
Służewiec district (Rutkowska-Gurak, 2000). 

Many industrial plants that operated during the period of People's 
Republic of Poland (many of them continued pre-war production) did 
not survive the process of political and economic transformation after 
1989. However, their long-term business, usually combined with a lack 
of care for the environment, had caused contamination of surface envi
ronments . The most prominent, currently defonet compani es in the study 
area include: Zakłady Mechaniczne Ursus Factory, Fabryka Samocho
dów Osobowych (automobile factory) in Żerań, Warszawskie Zakłady 
Fotochemiczne Foton (photochemical plant), Zakłady Wytwórcze Lamp 
(electric lamp company) Róża Luksemburg, Zakłady Radiowe (electro
nics company) Marcin Kasprzak, Zakłady Mechaniczne PZL-Wola (en
gine factory) , Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników CEMI 
( semiconductor factory ), Zakłady Ceramiki Radiowej CERAD ( electro
nic company), Pollena-Uroda (cosmetic company), Thomson Technico
lor Polska, and Fabryka Kabli Ożarów (cable factory). The largest cur
rently operating industrial companies ofWarsaw are concentrated mainly 
in the districts ofPraga Północ, Praga Południe , Targówek and Białołęka. 

Geochemical studies o f soils in Warsaw show they are contaminated 
by metals, and the identified anomalies of copper, cadmium, lead and 
zinc, as weU as same arsenie anomaties are found to be anthropogenic 
(Lis, 1992). The soils that are most contaminated by these elements have 
been found in the districts o f Śródmieście and part o f Praga. The conta
mination is eonsiciered to be due to the past and present activities of 
industrial plants (non-ferrous metais processing plants, ceramie facto
ries, chemical companies, electroplating and dyeing manufacturers, and 
thermal power plants) and heavy road traftic. Research conducted by 
a team of specialists under the leadership of Czarnawska and in the pe
riod o f 1973- 2000 showed contamination o f the topsoillayer by metals 
in the street and residential lawns and garden plots located near roads 
(Nowakowski, 2004). 

Waste landfills. In the study area there is an active municipallandfill 
at Lipiny Stare in the municipality of Wołomin. Closed, already recla
imed municipal waste landfiUs are located on the outskirts of Józefów 
and Marki . On the border between Warsaw and Stare Babice is the 
Radiowo landfiU where municipal wastes have been stored till 1991. 
Today, it is a technological object receiving the so-caUed baUast waste 
from a composting plant, and, since 2012, also mechanicaUy and biolo
gically processed municipal wastes ( especiaUy those containing large 
amounts of organie matter). Installations for mechanical-biological pro
cessing are located in Warsaw in the streets of Gwarków, Wólczyńska 
and Zawodzie. 

In Warsaw and its surroundings there are a few active and dosed 
landfiUs o f industrial was te. 

An active landfiU o f combustion was te o f the Siekierki thermal p ower 
plant operates in the Zawada housing estate in Warsaw, Wilanów distri et. 
A landfiU o f combustion waste o f the Żerań thermal p ower plant is loca-

ted in the district ofWarsaw-Białołęka. lt is currently inactive and under 
the processofland reclamation (Plan ... , 2008) . 

In the district of Warsaw-Bielany is located a landfiU of smelting 
waste ofthe ArcelorMittal Steelworks. Currently, the waste is no longer 
disposed of in the landfill , and the stored materials are subject to reco
very processes. 

In Konstancin-Jeziorna, in the former Warszawskie Zakłady Papier
nicze paper company, there is a closed landfili of industrial waste ofthe 
Metsa Tissue Company. 

Two landfills of industrial waste of the Fabryka Okładzin Ściernych 
(brake linings factory) are located in Marki - one of them was closed 
down in 1999, and the other is new. Asbestos and nitro paints was te, 
ashes, plastics and deaning materials have been stored in these landfiUs 
(Monitoring ... , 2006). 

In recent years there has been an increase in the number of illegal 
dumping in Warsaw. In 2013, aU iUegallandfills (12) were distributed in 
the Warsaw district ofTargówek and they occupied an area of30,835 m2 

(Stan ... , 2014). 
In the study area, like in the whole region, aU hazardat1s waste land

fiUs that pose a dangerous source of poUution, especiaUy for ground
water, have been eliminated (Stan ... , 2014). 

SCOPE AND METHOD OF RESEARCH 

The research was carried out in the period o f 2013- 2015 and inclu
ded a study o f published and archived materials, planning o f soil sam
pling sites on topographic maps at a scale o f l: l 0,000, sampling and 
measuring o f coordinates at their location, chemical analysis o f samples, 
development of field and labaratory databases, development of vector 
topographic base map, statistical calculations, compilation o f a geologi
cal map and construction o f the geochemical maps, as weU as interpre
tation o f the results. The sequence o f works i s iUustrated in the attached 
diagram (Fig. 1). 

FIELDWORKS 

Within the administrative boundaries of Warsaw, soil sampies were 
coUected on a regular grid basis of 500 x 500 m ( 4 samples/km2) , and 
outside o f Warsaw - l ,000 x l ,000 m (l sample/km2). The to tal number 
of soil sampies was 2764. At each sampling site, the sampies were col
lected from depths o f 0.0- 0.3 and 0.8- 1.0 m ( or from a s hallower depth 
if there was an anthropogenic layer difficult to be drilled through) and 
intended for the determination of grain-size composition, pH and inor
ganic components eontent Soil samples (weighing approx. 500 g) were 
taken using a hand auger, 60 mm in diameter, placedin cloth bags mar
ked with numbers, and then dried. 

In addition, at every fourth sampling point, sampies from the soil 
surface layer were taken to determine the eontent of organie compounds. 
The sampies were placed in 250-ml jars made of dark glass . 

Sediment and surfacewater sampies were coUected from rivers, stre
ams, drainage ditches, canals, lakes, ponds, and moa ts o f fortifications. 
The clistance between sampling sites on watercourses was approximate
ly 500 m within the boundaries ofWarsaw, and approximately 1,000 m 
outside the administrative boundaries ofthe city. 

Sediment sampies that weigh approximately 500 g (and as fine-gra
ined as possible) were coUected from the edges of water bodies using 
a dipper, and placed in 500-ml plastic containers labelled with num bers. 
An additional sediment sample was taken at every fourth sampling point 
to analyse the eontent of organie compounds. The sampies were placed 
in 250-ml brown glass jars. 

Surface water sampies were collected from the same sites as sedi
ment samples. Electrolytic conductivity (EC) and pH ofwater were me
asured in the field. EC measurements were made using an electrolytic 
conductivity meter with automatic temperature compensation, assuming 
the reference temperature of 25°C. Water samples that were taken to 
determine cations were filtered in the field using the 0.45-!lm Milipore 
filters, and then acidified with nitric acid after pauring into 30-ml bot
tles. Water sampies that were taken to determine anians were transported 
to the labaratory in 250-ml bottles placed in refrigerated containers. An 
additional sediment sample was taken at every fourth sampling point to 
determine the chemical oxygen demand (COD) and the contents of am
monium ions, dissolved organie carbon and total suspended solid. The 
sampies were placedin 15-ml bottles labeUed with numbers. 

AU sampling sites we re marked on 1: l 0,000 topographic map s, also 
putting an appropriate number. 

Position o f t he sampling sites was determined by GPS (G/obal Posi
tioning System) using a device equipped with an extemal antenna and 
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FTIR, GC-MS, GC·ECD 
analyses 

Fig. l. The study procedure 

a computer enabling the measurements of coordinates and the recording 
of additional information (pH and EC of water, infonnation about the 
land development and land use and the lithology o f samples ). Coordina
te data are recorded with an accuracy o f ±2- 1 O m. Before going to the 
field, data on the coordinates of sampling sites were input into the GPS 
device memory. Successive sampling sites were searched in the field 
using satellite navigation. For better safety aU the field data are recorded 
also on specially prepared sheets (Fig. 2). 

LABGRATORY WORKS 

Sample preparation. Soil sampies were transported to the labara
tory, dried at room temperature and sieved through a 2-mm-mesh nylon 
sieve. After sieving and quartering, each soil sample (from both depth 
levels) was divided into three portions: one for chemical analysis, the 
other one for grain-size analysis, and the third - for archival purpose. 
Soil sampies for chemical analyses were ground to the grain-size frac
tion <0.06 mm in agate baU miUs. 

Sediment sampies were dried at room temperature and sieved thro
ugh a nylon sieve with a mesh of0.2 mm. After quartering, the <0.2 mm 
fraction was divided into two sub-samples: one for chemical analysis 
and the other to be archived (Fig. 1). 

Soil and sediment sampies intended for analysis of organie compo
unds were air-dried and hand-pounded. 

The sampies are archived at the Polish Geological Institute- Natio
nal Research Institute in Warsaw. 

Chemical analyses were carried out by the Chemical Labaratory of 
PGI-NRI in Warsaw. 

Soil and sediment sampies we re digested in aqua regia (l g o f sample 
to the final volume of 50 ml) for l hour at a temperature of95° in a ther
mostat aluminium block. 

Determinations of Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, 
Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V and Zn in soils and sediments were perfonned by 
atomie emission spectrametry with inductively coupled plasma (ICP
-OES). Analysis of mercury in soil and sediment sampies was carried 
out by atomie absorption spectrametry coupled with cold vapour (CV
-AAS) and the FIAS-100 flow system. Soil's pH was determined in aqu-

eous extracts using the potentiometric method. The eontent of organie 
carbon was measured by the coulometric metbod and the high-tempera
ture combustion metbod (Elemental Analysis) with thermal conductivity 
detection (EA-TCD). 

Analysis ofPAHs in solid sampies was performed using gas chroma
tography with mass spectrametry (GC-MS) after extractive separation 
with dichloromethane. Determinations o f PCBs and organochlori n e pe
sticides in soils and sediments were made using gas chromatography 
with electron capture detection (GC-ECD) after extractive separation 
with dichloromethane. Analysis of the eontent of minerał oils in solid 
samples was carried out using infrared spectrascapy (FTIR) after extrac
tive separation with tetrachloroethene. 

In water samples, determinations of B, Ba, Ca, Cr, Fe, K, Mg, Mn, 
Na, P, Si02, Sr and Zn were carried out using the ICP-OES method, de
terminations of Ag, Al, As, Cd, Co, Cu, Li, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, U and V 
- by the ICP-MS method, and detenninations ofBr, Cl, F, N02, N03 and 
S04 - using the i on chromatography method. Analysis o f the contents o f 
HC03, NH4, DOC, suspended solids and COD values were perfonned 
by the spectropbatometrie method. 

Swrunary of the analytical methods and limits of detection for ele
ments and organie compounds is presented in Tables l and 2. 

Control procedures for the chemical determinations are summarized 
in Table 3. 

As regards solid samples, the accuracy of determinations of cations 
is ± l 0-15% (based on the analysis of duplicate samples). For water sam
pies, the accuracy is ±10-20% (depending on the element content). 

Grain-size analysis o f soils was carried out at the Cheruical Labara
tory of PGI-NRI in Warsaw, combining the sieve analysis and laser 
partide size measurements. The grain-size analysis was performed using 
unconventional methods (such as those in accordance with relevant 
standardsin soil science) . Their results cannot therefore be used for the 
classification of soils according to the soil science criteria. However, 
they are very helpful when interpreting the results of geochemical 
studies. 

Samples were sieved through a set of sieves with a mesh of 2 mm, 
l mm and 0.5 mm. Same clayey soil samples were crushed before sie
ving in a porcelain mmtar. The obtained fractions (2- 1 mm, 1.0- 0.5 mm 
and <0.5 mm) were weighed. Grain-size measurements for the fraction 
of <0.5 mm were carried out using a laser partide sizer. 
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Databases. Separate databases were developed 
for: 

soils from a depth of0.0-0.3 m (topsoil), 
soils from a depth of0.8-1.0 m (subsoil), 
sediments, 
surface waters. 
Databases for soils include: numbering of sam

pies, coordinates at sampling sites, record of field 
observations (land development, land use, soil 

Land development Land use l 2 Type o f soil 
type, sampling site location- distri et, mtmicipality, 
locality), date and name of the person w ho collec
ted the sample, and results o f chemical analyses. 

culti vate fi eld sandy, sand 
f-----+---1 

2 village development 2 forest 2 sandy-clayey 
Databases for sediments o finland w a ter bodies 

and surface waters include: numbering o f samples, 
coordinates at sampling sites, record offield obser
vations (land development, land use, water body 
type, sediment type, sampling site location -
district, municipality, locality), date and name of 
the person w ho collected the sample, and results of 
chemical analyses. 

3 urban areas with low development 3 meadow 

4 urban areas with high development 4 barren land 

5 industrial areas lawn 

6 park 

7 allotment 

Notes ......... .. ... .. ... .... ... ...... ................. .... .... .... .......... ... ....... ...... .... .. ... . 

t i l! 
1---+---1 

4 dusty 

p e at 
f-----+----1 

6 man-made 

Statistical calculations. The data stored in da-
tabases were used to separate subsets for statistical 

B POLISH GEOLOGICAL INSTITUTE - NATIONAL RESEARCH lNSTITUTE 
calculations according to different environmental 
criteria, for example the contents of elements in 
soils of industrial areas, forest soils and urban 
soils, and in sediments and waters of individual 

Geochemical atlas o f Warsaw and environs l: l 00 000 
Sheet "50" ... ... ... .............................. . 

Sampling card o f sediment and surface water 

Sample number Coordinates 

X 

Y 

Date . ........... ..... 20 ... . 
Sampler. 

drainage basins, as well as for the development of 
geochemical maps. The calculation of statistical 
parameters was made for both entire datasets and 
subsets created for soils, sediments and surface 

Photo number 
waters. The statistical calculations were made 
assuming a eontent equal to halfthe detection limit 
for the analytical method ifthe eontent of elements 
was below the detection limit forthis method. The 

Di strict. .. ... Community. 

Land development 

l non-bui lt arcas 

2 village development 

3 urban areas wi th law development 

4 urban areas w it h high development 

industria l areas 

.... ........ .. Place ............................... Water body. 

Land use 

l cultivated fi e ld 

2 forest 

meadow 

4 barren land 

lawn 

park 

7 allotment 7 

W a ter body 

river 

stream 

canal 

ditch 

lak e 

pond 

settling pond 

Notes: ......... .. ... ....... ...... .. ... .... ... .... .. ... .. ... ...... ...... .... .. ... .... .............. ....... .... ... ........ .... .. . 

Sediment 

l B sand 
2 organi e mud 

3 sil t 

4 clay 

arithmetic mean, geometrie mean, median and mi-
nimum and maximum values V{ere subsequently 
calculated. These data are presented for individual 
elements and indicators in Tables 4-11 and in the 
geochemical maps. Other statistical parameters, 
such as variance and standard deviation, do not sa-
tisfactorily characterise the populations because 
we deal with undetermined natura! distributions. 

Maps construction. The following maps were 
constructed (Pls. 2- 80): 

land development, 
- land use, 

~ig. 2. Sampling cards of soils (A) as welł as sediments and surfacewater (B) 

The results of grain-size analysis (recalculated to percentages) are 
shownon the maps with respect to the grain-size classes: 1.0-0.1 mm
sand fraction, 0.1-0.02 mm- silt fraction, <0.02 mm - clay fraction 
(Pls. 4- 9). 

DATABASES AND GEOCHEMICAL 
MAPS CONSTRUCTION 

Topographic base map. The topographic base map for the produc
tion o f geochemical map s, scal e l: l 00,000, was compiled from the most 
up-to-date l :50,000 maps with the 1992 coordinate system, including 
the following map sheets: N-34-126-D, N-34-127-C, N-34-127-D, 
N-34-138-B, N-34-138-D, N-34-139-A, N-34-139-B, N-34-139-C and 
N-34-139-D (VMap L2 vector data). The topographic base map consists 
ofthe following vector information layers: 

- terrain relief, 
- hydrography (subdivided into rivers, streams, ditches and stagnant 

wat er bodies ), 
- road network (subdivided into classes), 
- railway network, 
- land development, 
- forests, 
- industrial areas (industria! objects and dumps). 
Geological map. To illustrate the geology ofthe study area, a geolo

gical map was developed using relevant parts of vector images of the 
Geological Map o f Poland, l :200,000, Warsaw Zachód sheet (Mo
rawski, Nowacka, 2007) and Warsaw Wschód sheet (Morawski, 
Pielach, 2011). The resulting digital image of the geological map was 

- eonten ts o f sand, sil t and clay fractions in soi] s 
from a depth of0.0- 0.3 m and in soils from a depth of0.8- l.O m, 

- organie carbon eontent in soils from a depth of 0.0-0.3 m, 
- pH ofsoils from depths of0.0-0.3 m and 0.8-1.0 m, 
- contents of Ag, Al , As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, 

Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V and Zn in soils from depths of 0.0- 0.3 m and 
0.8- 1.0 m and in sediments, 

- contents of dieldrin, endosulfan I, total DDT and derivatives, total 
HCHs, total PCBs, total PARs, and minerał oils in soils from a 
depth of 0.0- 0.3 m and in sediments, 

- pH, EC, COD and contents of Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 
DOC, F, Fe, HC03, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, NH4, Ni, N02, N03, P, 
Pb, S04, Sb, Si02, Sr, Ti, Tl, U, V and Zn in surface waters, 

- classification of soils from a depth of 0.0- 0.3 m, showing proper 
mode oftheir use (including subdivision into soi! use groups based 
on Rozporządzenie ... , 2002). 

Land development, land use and the classification of soils from 
a depth of 0.0- 0.3 m, showing propermode o f their use, is presented as 
dot maps (Pls. 2, 3 and 80). 

To depict the distribution of grain-size classes (Pls. 4-9) and the con
tents of elementsin soils, an isoline (areal) mapping method was chosen 
because o f i ts clarity and legibility. The geochemical contour maps were 
produced with the Surfer software, using the method of Inverse Dislance 
to a Power. Element eontent classes were selected according to the per
centile ranges: 25, 50, 75, 90, 95 and 97. 

The pH of soils (Pls. lO and 11) is shown using the scale adopted 
from soil science (with the subdivision into acidic, neutrał and alkaline 
soils). The pH of water (Pl. lO) is shown using the scale adopted from 
hydrogeology (with the subdivision into the acidic, weakly acidic, neu
trał, weakly alkaline and alkaline waters). 
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The geochemical maps o f sediments o f water reservoirs and surface 
waters were constructed as dot maps, attributing the circle diameters to 
the individual element eontent classes established in accordance with 
the division into percentile ranges (25, 50, 75, 90, 95, 97). 

While constructing the surface soil classification map (Pl. 80) indica
ting the proper mode of their use, the results of geochemical studies 
were referred to the values o f permissible concentrations o f metals, spe
cified in Rozporządzenie Ministra Środowiska (2002) which says: "soil 
or land is considered to be contaminated when the concentration of at 
least one substance exceeds the permissible limit value". 

Based on the eonten ts o f each o f the investigated metais and organie 
compounds (Rozporządzenie ... , 2002), each of the tested soil sampies 
was classified into group A, B or C. In the case of identical limits of 
permissible values for groups A and B (specified for arsenie, barium and 
cobalt in Rozporządzenie ... , 2002), it was assumed that the soils would 
be categorised into group A, which is more favourable to the user and 
allows for multi-purpose land use. 

For the purpose ofpublication the geochemical maps were construc
ted by combining maps in pairs on the same Plate: the geochemical map 
of soils from a depth of 0.0-0.3 m with the geochemical map of sedi
ments, and the geochemical map ofsoils from a depth of0.8-1.0 m with 
the geochemical map of surface waters. Such presentation allows a di
rect comparison of geochemical images of different enviromnents. 

In the comments to the geochemical maps, limit values of water 
quality indicators relating to surface water bodies, specified in Rozpo
rządzenie ... (2014), were used to assess the degree of contamination of 
surface waters. 

RESEARCH RESULTS 

ELEMENTS IN SOILS, SEDIMENTS AND SURFACE 
WATERS 

GRAIN-SIZE COMPOSITION 

Soils: Pls. 4-9 

Grain composition o f the soi! detennines largely i ts resistance to de
gradation and has a significant effect on the eontent of chemical ele
ments. Soils with a high proportion ofthe clay (<0.02 mm) and silt (0.1-
0.02 mm) fractions are usually characterised by an increased eontent of 
elements and their lower mobility under hypergenic conditions. The 
standard s and guidelines defining the pennissible concentrations o f me
tal s in soils usually involve the grain-size composition, allowing greater 
concentration limitsfor soils with a high proportion of clay fraction, and 
lower concentration limits for soils with a high proportion of sand frac
tion (Kabat-Pendias et al. , 1995). 

For the study of soils from both depth ranges, the following grain
-size groups have been defined: 1.0-0.1 mm, 0.1-0.02 mm and 
<0.02 mm, in accordance with the standard BN-78/9180-11 reconunen
ded by the Polish Society of Soil Science (Prusinkiewicz et al., 1994). 
The study results show that the grain-size composition of soils is asso
ciated primarily with the lithology o f the bedrock, and this relationship 
is more clearly visible in soils from a depth of 0.8- 1.0 m. In the topsoil 
the original grain-size composition has been obliterated over large areas 
as a result o f earthworks, construction works, and even gardening activi
ties ( especially in the city area during the post-war period). 

Soils rich in the sand fractions are distributed mainly on the over
-:ftood terraces on the eastern side o f the Vistuła River. On the western 
side, the soils containing >75% of sand fraction were found in the Kam
pinos N ational Park, in the northern part ofWarsaw ( districts o f Bielany, 
Żoliborz and Bemowo) and in the Sękocin Forests. These soils have 
developed on :ftuvial sands and gravels ofthe over-:ftood terraces and the 
Warsaw-Błonie terrace (Bielany), or on aeolian and river valley sands. 

In both of the soil layers the distribution of silt fraction is similar. 
About 70% of the soils is characterised by its eontent <25%. Approxi
mately 10% ofthe topsoiland approximately 16% ofthe subsoil contain 
>50% of silt fraction. The greatest amount of silt fraction is found in 
alluvial muds o f :ftood and over-:ftood tenaces and in soils developed on 
glacial tills and eluvial sediments (sands, muds and loams). 

The clay fraction accounts for the smallest proportion in the soils . As 
regards the topsoillayer, as much as 81% ofthe soils contain <15% of 
clay fraction, but at a depth of 0.8- 1.0 m, approximately 70% of the 
soils is poor in this fraction. The greatest quantities are found in soils 
from the left-bank side ofWarsaw (Śródmieście, Mokotów, Wola, Ursus, 
Włochy) and in soils from the western periphery at a depth of0.8- l.O m. 
These soils have developed on glacial tills, kame sands and muds, 

Parameter 

Ammonium ions 

Hydroearbonates 

DOC (Dissolved 
Organie Carbon) 

COD (Chemieal 
Oxygen De
mand) 

Cations 

Anions 

PAHs 

PCBs 

Organoehlorine 
pestieides 

Total Minera! 
O i! 

TOC 

(Total Organie 
C arb on) 

Ta ble 3 

Analyses quality eontroi 

Means of Quality Control 

• purity of reagents eheek by "reagent blanks" analysis 
• ealibration verification during the series of measure

ments (2% o f the to tal number o f sampies) 
• measurement aeeuracy and stability cheek by eertified 

referenee material (CRM) analysis at the beginning 
and the end o f the serie s o f measurements ( 4% o f the 
to tal number o f sampies) 

• repeatability eheek by duplieate analysis of sampies 
( 5% o f the to tal number o f sampies) 

• contamination cheek by blank sampies analysis 
( 5% o f the total number o f sampies) 

• aecuraey eheek by reference material (RM) analysis 
( 5% o f the to tal number o f sampies) 

• repeatability check by duplieate analysis of sampies 
(5% ofthe total number ofsamples) 

• repeatability eheek by duplicate analysis of sampies 
( 5% o f the total number o f sam p l es) 

• accuracy check by reference material (RM) analysis 
(2% o f the total number o f sampies) 

• reprodueibility eheek by interna! quality eontroi sam
ples analysis (5% ofthe total number ofsamples) 

• contamination check by "reagent blanks" and "method 
blanks" analysis (5% ofthe total number of samples) 

• measurement accuracy and stability check by certified 
reference material (CRM) analysis at the beginning 
and the end o f the serie s o f measurements ( 4% o f the 
to tal number o f sampies) 

• 2 points calibration verification during a series of 
measurements ( 4% o f t he to tal number o f sampies) 

• measurement repeatability cheek by duplicate analysis 
ofsamples (5% ofthe total number ofsamples) 

• accuracy check by referenee material (RM) analysis 
(5% ofthe total number ofsamples) 

• eontamination eheek by blank sampies analysis 
(5% ofthe total number ofsamples) 

• calibration ofinstrument repeated every 20 sampies 
• repeatability eheck by duplicate analysis of sampies 

(5% ofthe to tal number of samples) 

• aeeuracy check by reference material (RM) analysis 
(5% ofthe total number ofsamples) 

• eontamination eheek by blank sampies analysis 
(5% ofthe total number ofsamples) 

• 3 points ealibration verifieation during a series 
of measurements (15 % of the total number of 
samples) 

• repeatability eheek by duplicate analysis of sampies 
(5% ofthe total number ofsamples) 

• measurement repeatability eheck by duplieate analysis 
of sampies (5% ofthe total number of samples) 

• measurement stability cheek by referenee material 
(RM) analysis at the beginning and the end of the se
ries o f measurements (5% o f the to tal number o f sam
pies) 

• aeeuraey and stability eheek by referenee material 
(RM) analysis at the beginning and end of the series 
o f measurements (l 0% o f the to tal number o f sampies) 

• eontamination eheek by blank sampies analysis 
(5% ofthe total number of samples) 

• repeatability eheek by duplieate analysis of sampies 
(5% ofthe total number of samples) 

• eomparison of results obtained by two independent 
methods: eoulometrie titration and Elemental Analysis 
(1,8% of total samples). 

• ealibration verifieation during a series of measure
ments (2 % o f the to tal number o f sampies) 

• measurement aeeuracy and stability check by certified 
referenee material (CRM) analysis at the beginning 
and the end o f the series o f measurements ( 4% o f the 
total number of samples) 

• repeatability check by duplieate analysis of sampies 
(5% ofthe total number ofsamples) 



as well as on weathering-aeolian sediments (sands, silts and loess-like 
muds ). Increased proportions o f the fin e s t fraction (> 30%) are typically 
found in the topsoil in the narth-western part o f the map sheet area, on 
the flood terraces ofthe Vistuła River (near Jabłonna and west ofLegio
nowo). In both ofthe studied soillayers (but mostly at a depth of0.8-
1.0 m), !ocal enrichment in the clay fraction is observed in the eastern 
part o f the map sheet area. It is associated with the occurrence of tills or 
eluvial deposits (sands, silts, loams) in the basement. 

p H 

Soils: Pls. 10-11, Tab. 4- 5 

The soil pH depends on the bedrock lithology (predominantly in the 
subsoil), soi! use, and anthropogenic factors. 

As regards the topsoil, acidic reaction (pH <6.3) is observed in forest 
soils. Farmland soils are commonly neutrał or slightly alkaline, and the 
soils from the most urbanized areas are mainly alkaline (pH >7.4), as in 
other cities of Poland (Pasieczna, 2003). Alkalization of soils is caused 
primarily by the faliout of particulate matter emitted from power plan ts 
and other industrial plants. Another factor contributing to soil alkaliza
tion is a huge proportion ofrubble in anthropogenic embankments thro
ughout much o f the central area o f the city. The larg e s t areas o f strongly 
alkaline soils (pH >8.0) occur in Białolęka (Żerań and Tarchomin) and 
in Łuk Siekierkawski (in areas close to the major power plants), and in 
the case ofBiałołęka also within the range of impact of numerous indu
strial plants (some already inactive, e.g. FSO automotive company). The 
highest pH value o f l 0.3 i s recorded in the topsoil at the ArcelorMittal 
steelworks in Bielany. 

The human impact on soil reaction is evidenced by a much lower 
average soil pH value of the topsoil in undeveloped areas (median 6.5) 
compared with the areas o furban and industrial development (medians 
7.6 and 7.8, respectively). 

At a depth of0.8-l.O m, acidic soils are found only locally in small 
patchy areas. Neutrał and slightly alkaline soils are prevalent. In compa
rison with the topsoil, highly alkaline soils occur over much greater are
as. In urban areas it is caused by the spread of industrial dust rich in 
calcium and magnesium compounds and by the migration ofthese com
pounds into the soi! profile. In the very centre of Warsaw, alkalization 
can also be partly associated with the occurrence of anthropogenic gro
unds. In other areas o f the map sheet, high p H values result from natura! 
enrichment ofthe bedrock in calcium. Elevated contents of calcium and 
magnesium are common, among others, in alluvial muds found in the 
Vistuła River valley, as well as of weathering-aeolian loess-like covers 
stretching along a wid e belt from the western outskirts ofWarsaw toward 
Ożarów. At a depth of0.8- 1.0 m the most alkaline soils are found in the 
inactive Warsaw cement works in Żerań . 

Waters: P1. lO, Tab. 7 

Definitely, most of the waters (79.8%) show a slightly alkaline pH 
7.0- 9.0. Acidic waters (pH <5) were present in 0.4% of analysed sam
pies, slightly acidic (pH 5-6.5) in 3.6%, neutrał (pH 6.5-7.0) in 15.3%, 
and alkaline (pH >9) in 0.9% ofsamples (classification by Kleczkowski, 
Różkowski, 1997). Acidic, slightly acidic and neutrał waters (pH <7) 
occur primarily in the areas ofWilanów, Ursynów, Konstancin--Jeziorna 
and Raszyn, as well as in forested areas (Kampinos Forest, Rembertów 
Forests and Otwock Forests). 

The lowest pH ( 4.6) is recorded in the water of a pond/marsh from 
a forest area of Zagórze (Wiązowna municipality). In contrast, the most 
alkaline waters are those ofthe Vistuła River (pH 8.1), showing additio
nal seasonal fluctuations (pH >8.5 in July and August and 7.1-7.9 in 
May, June and October). 

Alkaline pH is typical of the waters of some stagnant water bodies 
(a small pond in Ogród Saski (Saxon Gardens), Stawy Kacze ponds in 
the Skaryszewski Park, Cietrzewia pond, Szczęśliwickie clay pit ponds), 
fisbing ponds at Raszyn (Falencki and Puchalski ponds), and ofthe wa
ters of local watercourses and other water bodies in the drainage basins 
ofthe Czarna and Długa rivers. The pH value in a pond at Konik Nowy 
(Halinów municipality) is 9.9. 

EC ELECTROLYTIC CONDUCTIVITY 

Waters: Pl. 11, Tab. 7 

The value o f electrolytic conductivity o f w a ter i s used to evaluate the 
water mineralisation (salinity) and the degree of contamination. The wa
ter is considered contaminated if the EC values are above l mS/cm 
(Witczak, Adamczyk, 1994), and the maximum pennissible conductivi-

ty of drinking water is 2.5 mS/cm (Rozporządzenie ... , 2010). The elec
trolytic conductivity ofmost ofthe analysed waters (87%) is ::;1.0 mS/cm, 
meeting the standard for water quality class L Class II waters (EC 
::;1.5 mS/cm) account for 9% of all the waters. The highest average elec
trolytic conductivity is recorded in the drainage basin o f the Łasica Riv
er (median 0.85 mS/cm). 

Increased conductivity is observed in a number of closed water bod
i es. EC values > 1.39 mS/cm were reported from the following reservoirs: 
Bemardyńska Woda moat (3.06 mS/cm), Jeziorze pond (2.91 mS/cm), 
Czerniakowski Fort moat, Piłsudski Fort moat, Blizne Fort moat, Staw 
pod Królikarnią pond, Łacha Potocka oxbow lake, a pond near Dolna 
Street, and a pond at Paluch. The main source of contaminants in the 
reservoirs is probably surface runoff. A large amount of organie matter 
and the weak or totally limited flow-through favour accumu1ation of 
many compounds on site. 

Anomalous EC values were also observed in the waters o f same ditch
es and channels: a ditch at Paluch near the Chopin Airport (2.33 mS/cm), 
the ditch flowing from the Wólka Węglowa region and recharging the 
Lipkawska Woda stream (up to 2.33 mS/cm), the ditch nmning along 
Piaseczyńska Street (2.14 mS/cm), Kanał Henrykawski canal (up to 
1.99 mS/cm), Kanał Czerniakowski canal (up to 1.51 mS/cm), and Kanał 
Sielecki canal (1.47 mS/cm). 

The water contamination in the Kanał Henrykawski canal is proba
bly caused by industrial waste. The waters of canal contain significant 
concentrations of arsenie (14 )lg/dm3), barium (303 )lg/dm3

), bromine 
(0.16 mg/dm3), calcium (177 .3 mg/dm3) , cadmium (0.09 )lg/dm3), chlo
rine (316 mg/dm3), cobalt (10.26 )lg/dm3) , copper (6.38 )lg/dm3), fluo
rine (0.2 mg/dm3), hydrocarbonates (468 mg/dm3), manganese 
(5,578 )lg/dm3), molybdenum (5.21 )lg/dm3), sodium (218.1 mg/dm3), 

mrunonium ions (29.2 mg/dm3), nickei ( 12.11 )lg/dm3), sulphates (278.0 
mg/mn3), antimany (1.97 flg/dm3), silica (17.3 mg/dm3), strontium 
(1,025 f1g/dm3), uranium (2.52 )lg/dm3), vanadium (3 flg/dm3) and zinc 
(378 flg/dm3). 

Anomalous conductivity values (up to 1.83 mS/cm) are observed in 
the waters ofthe lower section ofthe Rudawka River flowing through the 
Bielański Las forest nature reserve, which show high concentrations of 
barium (205 flg/dm3), calcium (228.7 mg/dm3) , chlorine (288.0 mg/dm3), 

lithium (18.6 flg/dm3), magnesium (32.4 mg/dm3) , molybdenum 
(4.74 flg/dm3) , sulphates (235.0 mg/dm3), silica (17.2 mg/dm3) , stron
tium ( 445 )lg/dm3), uranium (2.60 ~tg/dm3) and hydrocarbonates 
(393 mg/dm3). 

Outside of Warsaw the watercourses and ponds in the Czarna and 
Raszynka drainage basins are locally conspicuous by high conductivity. 
The conductivity of3.93 mS/cm was measured in a pond/marsh at Pólko 
near the Warsaw- Wyszków road, where the maximum concentrations of 
chlorine (1 ,100 mg/dm3) and sodium (714.2 mg/dm3) are recorded, as 
well as in a ditch in the village ofWypędy, SW ofRaszyn (2.79 mS/cm). 

The highest degree ofsalinity (6.91 mS/cm) is recorded in the water 
of a small overgrown pond in a marsh area near Dobczyn. This water 
shows a high phosphorus concentration (2.06 mg/dm3) and is probably 
contaminated with household sewage. 

Ag SILVER 

Soils: Pls. 12-13, Tabs. 4-5 

In the vast majority of soi1s the silver concentration does not exceed 
the limit of detection (l mg/kg). There were only 26 topsoil sampies and 
8 subsoi1 sampies with higher silver concentrations. The maximuru con
centration of this element (23 mg/kg) is recorded in the topsoil in the 
industrial and warehouse area ofSłużewiec (near the streets ofWyczółki 
and Łączyny). The highest silver concentration (20 mg/kg) in the subso
il was found in Targówek in Bukowiecka Street, and in both depth ran
ges- in allotment gardens in Janowiecka Street, 9 mg/leg and 2 mg/kg, 
respectively. The topsoil of this area is also contaminated by mercury 
(2.07 mg/kg). 

Sediments: Pl. 12, Tab. 6 

In 90% of sediments the silver concentration is less than l mg/kg. 
Clearly elevated concentrations are found in the sediments o f the Kanał 
Bródnawski Górny canal that has been a receiver of wastewater from 
industrial plants located in Targówek since the mid-191h century. The 
sediment contamination bythis metal (at a maximuru of 17 mg/kg) may 
have been partly caused by the activity ofthe ELEMIS television equip
ment company in 1955- 2007. In addition to silver the Kanał Bródnawski 
canal deposits are also characterised by high concentrations of other ele
ments: arsenie (up to 88 mg/kg), barium (up to 504 mg/kg), cadmimn 
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(up to 58.9 mg/kg), cobalt (up to 20 mg/kg), chromiurn (up to 648 mg/kg), 
copper (up to 230 mg/kg), iron (up to 9.27%), mercury (up to 2.0lmg/ 
kg), magnesium (up to 0.55%), manganese (up to 5,043 mg/kg), nickei 
(up to 69 mg/kg), phosphorus (up to 0.627%), lead (up to 166 mg/kg), 
sulphur (up to 2.583%), strontium (up to 199 mg/kg), titanium (up to 
276 mg/kg), vanadium (up to 40 mg/kg) and zinc (up to 2,361 mg/kg). 

Elevated silver concentrations relative to the geochemical baseline 
are also observed in the sediments o f the Długa River ( downriver from 
Ossów), in the Potok Służewiecki stream (for many years receiving wa
stewater from the Służewiec Przemysłowy industrial area where the 
electronics and electrical engineering industries dominated), in the 
Jeziorka downriver o f Konstancin, in the Wilanówka and in other local 
reservoirs . 

The maximum silver concentration (208 mg/kg) is recorded in the 
sediments o f t he VistuJa River n e ar the Świętokrzyski Bridge. 

Al ALUMINIUM 

Soils: Pls. 14-15, Tabs. 4-5 

The distributions o f aluminium eontent in both the topsoil and subso
il layers are very similar, as are the median values (0.34% and 0.33%, 
respectively). A similar average eontent o f this element (median 0.31 %) 
is found in soils of the Poznań agglomeration (Lis, Pasieczna, 2005). 
The maximum aluminium eontent (2.13% in the topsoil and 2.19% in 
the subsoil) was found in soils from the areas ofWi1anów and Powsin. 

The spatial distribution of aluminium is detennined primarily by the 
chemical composition ofbedrock. In generał, higher contents of alumi
nium are characteristic o f soils from the left-bank s ide o f Warsaw, loca
ted in the upland area where the surface deposits are represented largely 
by glacial tills. Aluminium-rich deposits are also found in alluvial muds 
filling the southern part of the VistuJa valley. The area of aluminium 
eontent >0.46% in the topsoil fairly well coincides with areas of flood 
tenaces. Enrichment in aluminium observed in soils o f the area located 
on the western outskirts ofWarsaw (Bemowo, Ursus) and in the Ożarów 
region is natura! in origin. These soils developed on a weathering cover, 
resembling loess in places (Morawski, 2011). 

Sediments: Pl. 14, Tab. 6 

The aluminium eontent in the sediments varies from 0.05 to 3.47%. 
Its average eontent (median 0.33%) is similar to that in the sediments of 
Poznań and sunounding areas (median 0.31 %; Lis, Pasieczna, 2005). 

High aluminium eontent (>0.79%) is found in the sediments of wa
tercourses draining flood ten·aces on both sides of the Vistuła River, in 
i ts southem section, which is determined by the bedrock lithology: muds 
rich in clay materiaL The maximum eontent of aluminium is recorded in 
the sediments taken from a canal flowing into the Kanał Rabdziński ca
nal in Konstancin-Jeziorna. Its anomalous contents (>0.93%) also occur 
locally in .the sediments of the Vistuła (in the vicinity o f the Młociński 
Park), and of the watercourses in the drainage basins of the Czama, 
Kanał Wawerski canal, Mienia and Struga Pogorzelska. 

Waters: Pl. 15, Tab. 7 

In the majority o f surface waters the aluminium eontent is low. There 
were only 28 sampies with the exceeded limit value for water quality 
classes I and II ( 400 flg/dm3). The aluminium-richest waters occur in the 
eastern part o f the map sheet area in the Czarna dJ·ainage basin, Magenta 
canal in Rembertów, Struga Pogorzelska, Świder drainage basin, Kanał 
Wawerski canal and Nowe Ujście canal. 

On the western s ide o f the Vistuła valley, elevated aluminium levels 
are found in the Kanał Młociński canal and locally in the tributaries of 
the Utrata, Raszynka and Łasica rivers. 

The maximum aluminium concentration (4,209.6 flg/dm3) is record
ed in a forested area near Radzymin, in a ditch of the Czarna drainage 
basin, w hi ch is also a bundant in cobalt ( 4.39 ~tg/dm3), iron (22.8 mg/dm3) 

and lead (3.51 flg/dm3
). 

The Al-rich waters (> 316.2 flg/dm3) typically show acidic or slightly 
acidic pH. 

As ARSENIC 

Soils: Pls. 16-17, Tabs. 4-5 

The arsenie eontent in the topsoillayer is slightly variable. It does not 
exceed the limit of detection (3 mg/kg) in 75% of sampies tested. 

Enrichment in arsenie (>8 mg/kg) in Białolęka and Tm·gówek are of 
natw·al origin; they are found in grassland soils of bog iron deposits. 

Previous geochemical soil studies conducted in this area showed arsenie 
concentrations exceeding 250 mg/kg (Lis, 1992). Of natura! character 
are also the anomaliesin the peaty valley ofthe Długa River. Concentra
tions of arsenie exceeding the geochemical baseline value are observed 
locally on the Vistuła flood terraces, where this element was probably 
introduced during period s o f high wat er level. 

Elevated arsenie concentrations (>7 mg/kg) in soils from a depth of 
0.8-1.0 m are typically found on the Vistuła flood tenaces, and locally 
in soils of the Targówek (up to 69 mg/kg) and Tarebornin (39 mg/kg) 
areas. 

The presence o f arsenie (up to 22 mg/kg) in the area of the Arcelor
Mittal smelter is undoubtedly anthropogenic. 

Sediments: Pl. 16, Tab. 6 

In the vast majority o f examined sediments the arsenie concentration 
does not exceed 5 mg/kg. Higher values are characteristic o f sediments 
from the Rów z Lewandowa ditch (up to 127 mg/kg), Kanał Bródnaws
ki Górny canal (up to 88 mg/kg) and minor canals in Białołęka. Increased 
concentrations are related in part to the drainage from the basement en
riched in arsenie, and, in the case ofthe Kanał Bródnawski canal, also to 
the discharge of industrial wastewater. Arsenie contamination of sedi
ments in the Kanał Henrykawski canal in Tarchamin (up to l 06 mg/kg) 
i s al s o a result o f sewage discharge (presumably pharmaceutical was te). 
Deposits ofthis channel are characterised by high concentrations of oth
er elements: barium (up to 580 mg/kg), calcium (up to 5.28%), cobalt 
(up to 14 mg/kg), chromium (up to 480 mg/kg), copper (up to 225 mg/ 
kg), iron (to 9.51 %), mercury (up to 1.11 mg/kg), magnesium (up to 
0.71 %), manganese (up to 6,51 O mg/kg), nickei (up to 35 mg/kg), phos
phorus (up to 0.601 %), lead (up to 263 mg/kg), sulphur (up to 1.456%), 
titanium (up to 310mg/kg), vanadium(up to 39 mg/kg), zinc (up to 3,237 
mg/kg) and strontium (up to 120 mg/kg). 

Waters: Pl. 17, Tab. 7 

There are only 3% of sampies where the arsenie concentration 
exceeds 5 ~tg/dm3 , and the values over l O ~tg/dm3 are recorded in a few 
samples. Therefore, all the tested waters meet the standards for water 
quality classes I and II (<50 )lg/dm3) with respect to this element. 

The maximum arsenie concentration (41 flg/dm3) is recorded in the 
Raszynka drainage bas in in a ditch draining wasteland in the vi llage o f 
Sokołów. The same sample also shows the maximum iron concentration 
(40 .06 mg/dm3), which may indicate natura! origin ofboth elements. 

As in the case of sediments, increased arsenie concentrations were 
found in the Kanał Henrykawski canal (up to 14 mg/dm3), Rów z Lawen
dowa ditch and other canals in Białołęka, and in the Kanał Zagoździański 
canal flowing across the district of Wawer. In the area of agricultural 
land in the north-eastern and south-western parts o f the map sheet area, 
arsenie in water may origin from surface runoff in cropland where arse
nie berbicides were used. 

B BORON 

Waters: Pl. 18, Tab. 7 

The boran concentration in the surface waters is in the range from 
<10 to 3,570 11g/dm3. Only two water sampies show exceeded limit 
values for the water quality classes I/II (2,000 flg/dm3). The average 
boron concentration (median 70 flg/illn3) is similar to that in the surface 
waters of the Poznm1 agglomeration (median 60 flg/1; Lis, Pasiecz
na, 2005), but higher than the average in Poland (median 40 flg/dm3; Lis, 
Pasieczna, 1995). 

The elevated boran concentrations in the waters o f small watercour
ses in the western and north-eastern parts of the map sheet area are 
probably the result of the presence of boron compounds in glacial tills 
and eluvial deposits rich in clays in the bedrock ofthese areas. The gre
atest boron concentrations (880-3,570 )lg/dm3) in the waters ofthe ditch 
in Piaseczyńska Street, Lower Mokotów, in the pond ofthe Morskie Oko 
Park (1,227 flg/dm3) and ih the pond near Dolna Street (882 flg/dm3) are 
probably caused by surface nmoff o f material rich in the clay fraction. 

Ba BARIUM 

Soils: Pls. 19-20, Tabs. 4-5 

The distributions of barium concentration in soils from both depth 
intervals are similar. Larger areas of soils rich in this element are obse
rved in the topsoil, indicating its significant dispersion from anthropoge
nic sources. Barium concentrations >60 mg/kg are recorded primarily in 



heavily urbanized and industrialized areas of Warsaw, and ih Wolomin 
and Piastów. 

The maximum barium concentration in the topsoillayer (1 ,577 mg/kg) 
was found at the premises of the Polfa Tarebornin pharmaceutical 
company, which can be explained by the use o f barium compounds in 
the pharrnaceutical industry. Anomalous barium concentrations in the 
topsoil near the power plants of Siekierki (903 mg/kg) and Kawęczyn 
(352 mg/kg) as well as near the landfills o f furnace waste at Zawady and 
Żerat'l are probably due to settling o f dust from coal buming. The studies 
of Różkowska and Ptak (1995a, b) show that the average barium con
centration in the Upper Silesian coals is 176 mg/kg, and in their ashes it 
may reach a value of 1,274 mg/kg. The topsoili s also rich in barium near 
the Jaworzno power plant (Pasieczna, 2014). 

High barium concentrations (250- 710 mg/kg) in the topsoil of the 
Służewiec Przemysłowy industrial area are probably related to a 50-year 
long activity of the already inactive Zakłady Ceramiki Radiowej cera
mics manufacturer. It emitted lead and barium compounds into the 
atmosphere, released during the ceramie firing process (Rutkowska
-Gurak, 2000). 

The abundance o f barium in soils of the Vistulian flood terraces can 
be associated with the supply of this element along with the material 
transported during floods by the river waters from the south. 

In the subsoil, the barium concentration anomalies are better pro
nounced and less extensive, but the trends characteristic of the topsoil 
layer are also observed. 

Sediments: Pl. 19, Tab. 6 

In 75% ofsediment sampies the barium concentration does not exce
ed 95 mg/kg. The maximum value (807 mg/kg) was found in a sediment 
rich in organie matter from a ditch in a forest area extending east of 
Wiązowna. 

In the sediments ofthe Rów z Lawendowa ditch the barium concen
tration up to 637 mg/kg may result from wastewater discharge from the 
currently developing residential area. These sediments are also enriched 
in arsenie (up to 127 mg/kg), cobalt (up to 12 mg/kg), iron (up to 17.44%) 
and manganese (up to 7,029 mg/kg). 

The barium contamination of sediments in the Kanał Bródnawski Gór
ny canal (up to 504 mg/kg) is likely caused by coal burning in the Kawę
czyn thermal power plant, whereas sediments o f the Kanał Henrykawski 
canal are enriched in this element (250-580 mg/kg) originating from se
wage discharged from the Polfa Tarebornin pharmaceutical company. 

Anomalous barium concentrations (>244 mg/kg) occur in the regions 
where soils are enriched in this elements, e.g. in the sediments ofwater
courses draining the Vistuła flood terrace. Sediments ofthe Jeziorka (up 
to 302mg/kg ofbarium) and the Wilanówka (up to 450 mg/kg) can be 
additionally contaminated by sewage discharges. Until the 1950s, the 
Wilanówkawas the lower course of the Jeziorka River that received 
municipal and household sewage from Konstancin and Jeziorna, as 
well as by industrial sewage from a paper manufacturer that operated 
near the river for almost 250 years. Chemical analysis of sediments 
from biological ponds in the premises of sewage treatment plant 
(which collected also municipal sewage) at the former paper manufac
turer showed the barium concentrations of up to 609 mg/kg (Kostrz
-Sikora et al., 20 15). 

Waters: Pl. 20, Tab. 7 

The surface waters show variable barium concentrations (7-453 J..Lg/dm3) , 

and the average concentration (median 50 )..lg/dm3) is similar to the ave
rage in Poland <median 54 ~tg/dm3 ; Lis, Pasieczna, 1995) and Poznań 
and its surroundings (median 47 J..Lg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005). With 
respect to barium concentration, the waters are classified into water quali
ty classes I and II ( <500 )..lg/dm3) . Elevated concentrations ofthis element 
were also found in the Kanał Henrykawski canal (up to 303 )..lg/dm3), 

Łacha Potocka oxbow lake in Marymont (up to 217 )..lg/dm3), Rów z Le
wandowa ditch (up to 204 )..lg/dm3) , and.some water bodies in Mokotów 
(Jeziorko Czerniakowskie lake, the moats ofthe Czerniakowski and Pił
sudski forts, Bemardyńska Woda moat and Kanał Sielecki canal). Wa
ters of these reservoirs are also conspicuous by high electrolytic con
ductivity values. 

Anomalous concentrations of barium are recorded in single water 
sampies from the tributaries of the Czarna and Mienia rivers, and its 
maximum concentration ( 453 )..lg/dm3) was measured in the waters o f 
a ditch crossing a forest area in the Świder drainage basin. 

Br BROMINE 

Waters: Pl. 21, Tab. 7 

Most ofthe waters show bromine concentrations below 0.1 mg/dm3 . 

Concentrations >0.3 mg/dm3 are found at many places in the Vistuła 
River; the contamination probably comes from long-clistance transport 
from all over the drainage basin. 

Bromine concentrations >0.2 mg/dm3 are recorded in the waters of 
the Kanał Henrykawski canal (accompanied by high electrolytic con
ductivity and high eonten ts o f many metais) and in the waters o f small 
watercourses and ponds in the western part o f the study area (Bem owo, 
Lachtorzew, Laski, Klaudyn, Mościska and Lipków). The elevated bro
mine concentrations may be an effect of surface runoff from the streets 
where salt is used as a de-icing agent. 

A bromine concentration of 1.6 mg/dm3 was found in the ditch en
circling the Radiowo landfill, abounding also in lithium (16.9 ~tg/dm3) , 
potassium (20.1 mg/dm3), hydrocarbonates ( 471 mg/dm3), manganese 
(1,280 )..lg/dm3) and silica (27 mg/dm3) . 

The greatest bromine concentration (16.1 mg/dm3) is recorded in the 
waters of a ditch collecting municipal sewage from the village of Zago
ściniec (NE ofWołomin). These waters (with EC 2.3 mS/cm) also show 
the highest concentrations o f bicarbonates (l, 198 mg/dm3), to tal pho
sphorus (13.82 mg/dm3) and silica (27.5 mg/dm3) , as well as elevated 
concentrations of sodium (175.4 mg/dm3) and chlorine (126 mg/dm3). 

Corg TOTAL ORGANIC CARBON 

Soils: Pl. 22, Tab. 4 

The topsoil in the map sheet area is not rich in organie carbon. Over 
most ofthe study area (75%) the organie carbon eontent does not exceed 
2.2%. Enrichment in this cpmponent of some soils from urban areas 
(2-4%), as compared with the soils ofundeveloped land, can be the re
suit o f use o f potting soi l in urban lawns and greens, as well as accumu
lation, in urban soils, of products of incomplete combustion of carbon 
fuels by automobile engines. 

Sandy soils o f cropland are the poorest in organie carbon. Its greatest 
eontent was found in forest and grassland soils, often in wetlands, in 
areas o f peat occurrence. The forest soils in the boundary area between 
the distri et o f Wawer and the municipality o f Wiązowna contain 19.2-
47.8% of organie carbon, and in Wesoła near the Macierowe Bagno 
bog - 41.0-44.3%. 

Grassland peaty soils are also rich in organie carbon: in Białolęka (up 
to 22%), in the Raszynka valley (17.5%), in the Czarna drainage basin 
(up to 17.5%), and in the Długa valley upstream ofOssów (up to 14.4%). 

Waters: PI. 22, Tab. 7 

Organie carbon eontent in the surface waters is variable. About 86% 
ofthe waters meet the standardsfor water quality class I (:S l5 mg/dm3) , 

and 6% ofthe water sampies represent class Il (> 15-:S20 mg/dm3). 

Anomalous concentrations occur at single point sites and are mainly 
found in the waters o f undeveloped land in the east and nottheast o f the 
map sheet area. The highest concentration of dissolved organie carbon 
(62.0 mg/dm3) is recorded in a forest lake ofthe Bagno Jacka nature rese
rve in Wesoła, where there are also elevated levels of lead (3.02 J..Lg/dm3) 

and zinc (368 )..lg/dm3) , and a high value of COD (117 mg/dm3). The 
water in a pond at Wólka Mlądzka is also rich in organie carbon 
(57 .0 mg/dm3) . 

Ca CALCIUM 

Soils: Pls. 23-24, Tabs. 4-5 

Both the topsoiland subsoil ofurban areas have higher calcium con
tents in comparison with the surrounding areas. The greatest average 
calcium contents are found in anthropogenic soils, soil of lawns, and 
soils of industrial and tall building areas. The poorest soils in this ele
ment are sandy forest soils. The main reason for the enrichment of soi l 
in calcium in urban areas is dust emissions from coal combustion, and a 
large proportion of rubble in the soil. 

The maximum calcium eontent (8.24%) in the topsoil is recorded in 
Warsawin the premises ofthe already defunct Żerań cement plant. Cal
cium is also an abundant element in soils arom1d a landfili o f post-pro
duction waste ofthe ArcelorMittal steelworks (4.64%), currently being 
under elimination, and in the vicinity o f the Polfa Tarebornin pharma
ceutical company (2 .50%). 
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Enrichment with calcium is also observed in soils on the outskirts of 
Ożarów. An anomaly in this area has a greater extent at a depth of 0.8-
1.0 m than at the surface. Eluvial loess-like deposits are probably the 
source of calcium. 

At a depth of0.8- 1.0 m, the greatest calcium eontent (and likely of 
natural origin) was found in peaty soils ofthe Raszynka valley (14.86%). 

Sediments: Pl. 23, Tab. 6 

The calcium eontent in most ofthe sediments is below 1.19%. Eleva
ted eonten ts are observed mainly in water bodies o furban areas, which 
is undoubtedly due to the effect of anthropogenic factors. 

Sediments markedly enriched in calcium were found in Mokotów 
(with a maximum o f up to 9.15% in the sediments o f Promenada pond, 
and slightly lower contents in the sediments of Arkadia pond, Sielecki 
Park pond, the ditch along Piaseczyńska Street, and the Piłsudski Fort 
moat) . 

Calcium-rich sediments are also found in the Łacha Potocka oxbow 
lake (up to 10.99%), the Bródnawski Górny (up to 7.80%), Henrykaw
ski (up to 5.28%) and Wystawowy (up to 4.97%) canals, and locally in 
the Vistuła River and minor watercourses flowing across its flood terra
ces. The greatest average calcium contents are recorded in the Kanał 
Żerański canal (median 1.35%) and in the Vistuła River (median 1.06%). 
The maximuru calcium eontent (14.57%) was found in the Vistuła sedi
ments near the village ofKępa Falenicka. 

The high levels o f calcium are the result o f both drainage from the 
basement that is naturally enriched in this element, and its influx from 
anthropogenic sources. 

Waters: Pl. 24, Tab. 7 

Definitely, most ofthe waters are classified into water quality classes 
I and II with respect to the eontent of calcium. Its average concentration 
(median 71.3 mg/dm3) i s similar to that measured in the waters of Po
land (median 83 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1995) and much lower than in 
watercourses of Europe (median 40 mg/dm3; De Vos, Tarvainen, ed., 
2006) . 

The greatest calcium concentrations are recorded in ditches from 
a forest area ofPaluch (340.7 mg/dm3) and at the outskirts ofthe Bemo
wo forest (306.2 mg/dm3). 

Anomalously high calcium concentrations (> 127 .l mg/dm3) in the 
waters of agricultural areas are likely partly of natural origin, but they 
can as well result from runoff from limed soils. Elevated electrolytic 
conductivity values in these areas are due to largely high calcium 
eonten ts. 

As with sediments, high calcium concentrations are also common 
in water reservoirs and watercourses in the Mokotów area (up to 272.4 
mg/dm3 in the ditch along the Piaseczyńska Street, but slightly lesser 
values in the Bemardyńska Woda moat, Piłsudski Fort moat and Kanał 
Sielecki canal). 

Calcium is also abundant in the waters o f the Rudawka River (up to 
228.7 mg/dm3) , Łacha Potocka oxbow lake (up to 182.7 mg/dm3) , Kar.ał 
Henrykawski canal (up to 177.3 mg/dm3) and Żbikówka River (up to 
167. 8 mg/dm3) . Increased calcium concentrations in these water bodies 
are caused by the emissions of industrial contaminants, surface runoff, 
dumping ofrubble in ponds, and, in the case ofthe Kanał Henrykawski 
canal, by the influx o f wastewater from the Polfa Tarebornin pharmaceu
tical company. 

The Żbikówka River (also called the Konotopa canal) is contamina
ted by industrial plants, by the surface water drain system of Ursus, 
Piastów and Pruszków-Żbikowo, and by surface runoff from the A2 
Motorway. Its waters are conspicuous by elevated concentrations of 
cadmium (up to 0.09 )..lg/dm3) , magnesium (up to 24.5 mg/dm3) , motyb
denum (up to 2.86 )..lg/dm3) , nickei (up to 5.8 )..lg/dm3) , nitrates (III) (up 
to 0.95 mg/dm3), nitrates (V) (up to 40 mg/dm3) , sulphates (up to 
185 mg/dm3), uranium (up to 14.01 )..lg/dm3) , vanadium (up to 3 )..lg/dm3) 

and zinc (up to 46 )..lg/ dm3). 

Cd CADMIUM 

Soils: Pls. 25-26, Tabs. 4- 5 

Contamination of surface environments by cadmium is related pri
marily to human activity. In the soils ofWarsaw and i ts surroundings, its 
eontent in 90% of the topsoil and in 97% of subsoil does not exceed 
0.5 mg/kg, which is the geochemical baseline for soils in Poland 
(Pasieczna, 2003). 

-· 
Local anomaties of cadmimu concentration in the topsoil are associa

ted with industrial and co1111nm1ication pollution. Its maximum concen
tration (95.6 mg/kg) was measured in Lazurowa Street in Jelonki. 

The soils that are most polluted by cadmimu are found in industrial 
and post-industrial areas. In the eastern flank of the fonner Służewiec 
Przemysłowy industrial area they contain 4-9 mg/kg o f cadmium. In the 
industrial area ofBiałołęka the recorded cadmium values are 8.1 mg/kg, 
in the post-industrial area ofMokotów - 7.3 mg/kg, in the vicinity ofthe 
power plant and the fonner FSO automotive company in Żerań -
4.0 mg/kg, at the ArcelorMittal steelworks - 2- 3 mg/kg, and in the 
Vistuła River valley and its surroundings - 5- 7 mg/kg. 

Cadmimu contamination o f soils i s found in som e areas o f the Vistu
la flood terraces (up to 4.8 mg/kg in the Łomianki region). 

Outside ofWarsaw, increased cadmium concentrations were found in 
Wolomin (3.6 mg/kg) near the Termisił glassworks, as well as in the 
meadows ofKarczew (3.0 mg/kg), which are crossed by the Jagodzian
ka River, recei ving wastewater from a sewage treatment plant in Otwock. 

The maximum cadmium concentration (19.6 mg/kg) at a depth of 
0.8- 1.0 m was found in Targówek near the Kanał Bródnowski Górny 
canal close to the railway line. The soil also shows the maximum con
centrations of silver (20 mg/kg) and cobalt (20 mg/kg). The contamina
tion by these metais is associated probably with floods from the canal. 

Sediments: Pl. 25, Tab. 6 

Cadmimu contamination of sediments is caused primarily by the 
discharge o f industrial wastewater. The greatest cadruiurn concentration 
(119.7 mg/kg) is recorded in the sediments of the Jeziorka River in the 
Spa Park of Konstancin-Jeziorna. The pollutants probably might origi
nate from the discharge o f sewage from the Thomson Technicolor Polska 
(former Polkolor) electronics company and from a sewage treatrnent 
plant in Piaseczno. 

Anomalous concentrations ofthis element are also found in the sedi
ments ofthe Kanał Bródnawski Górny canal (up to 58 .9 mg/kg), Potok 
Służewiecki stream downstream of the airport (up to 6.9 mg/kg), and 
Struga Pogorzelska stream (up to 5.6 mg/kg). Contamination ofthe Ka
nał Bródnawski sediments is probably caused by the former industrial 
plants in Targówek, including the Warszawskie Zakłady Telewizyjne 
ELEMIS television equipment company, whereas the contamination of 
the Potok Służewiecki stream was likely caused in the past by sewage 
from numerous industrial plants (mainly of the electronics industry), 
located in the Służewiec Przemysłowy industrial area (Cemi, Elwa, 
Cerad). Currently, the Potok Służewiecki stream is a receiver of rain 
sewage from the sewage treatment plant at the Chopin Airport, and of 
untreated rain sewage from the areas o f Ursynów, Mokotów and Wila
nów. In the case o f the Struga Pogorzelska stream, the source o f conta
minating sewage is difficult to be determined. 

Elevated cadmium levels (> 1.6 mg/kg) are also found in the sedi
ments of the Wilanówka River fl.owing across agricultural areas. The 
contamination can be associated with surface runoff from cropland 
where phosphatic fertilizers were used, containing considerable amounts 
of cadmimu (Kabata-Pendias, Mukherjee, 2007). 

Cadmium contamination (up to 4.1 mg/kg) is also locally observed in 
the sediments ofthe Vistuła River (median 0.7 mg/kg). 

Waters: Pl. 26, Tab. 7 

The cadmium concentration in 90% of the surface water sampies 
does not exceed 0.05 )..lg/dm3 (thus, all of the waters are classified into 
water quality class I, in accordance with the Directive 2013/39/EU). 

The greatest cadruiurn concentration (0.39 )..lg/dm3) is recorded in 
a ditch in the village o f Żanęcin, southeast ofWiązowna. 

The cadmium concentrations of0.07- 0.30 )..lg/dm3 are common in the 
waters from the Struga Pogorzelska stream and its continuation - the 
Kanał Porudniowy canal crossing the Masovian Landscape Park. The 
enrichment ofthese waters also with aluminium, copper, lead, vanadium 
and zinc indicates a ]ocal sewage discharge. 

Similar levels o f cadmimu concentrations were also found in the waters 
of the upper course of the Kanał Henrykawski canal, Żbikówka River, 
Czama River and i ts tributaries, as well as in other minor watercourses. 

COD CHEMICAL OXYGEN DEMAND 

Waters: Pl. 27, Tab. 7 

Chemical oxygen demand is a conventional index ofwater contamina
tion, which determines the amount o f oxygen consumed from the oxidant 
to oxidize organie and some inorganic compounds present in the water. 



With respect to the COD values, 83% of the sampies meet the stan
dards for water quality class I, and 4% for class II (:S25 mg/dm3 and 
>25-:S30 mg/dm3, respectively). 

Elevated COD values are recorded locally in minor streams, mostly on 
the eastern side ofthe Vistuła River. High average COD values are charac
teristic of the waters from the Czarna (median 19 mg/dm3) and Świder 
(median 15 mg/dm3) drainage basins. The highest COD values are recor

ded in stagnant water reservoirs: in the pond at Wólka Mlądzka ( 118 mg/ 
dm3

) and in the lake ofthe Bagno Jacka bog (117 mg/dm3) in Wesoła. 

Cl CHLORINE 

Waters: Pl. 28, Tab. 7 

The concentration of chlorine in the surface waters varies from 1.2 to 
l, l 00 mg/dm3, and i ts distribution is similar to that o f the EC. The ave
rage chlorine concentration (median 48.3 mg/dm3) is close to the ave
rage concentration of this element in the waters of the Poznań 
agglomeration (median 49.7 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005). 

The maximum chlorine concentration was found in the waters of 
a pond (marsh) in the village ofPólko (north ofMarki). 

High chlorine concentrations are typ i cal o f waters from urban areas. 
The water from Jeziorzec pond in Bemowo shows 1,010 mg/dm3 of 

chlorine, EC = 2 .91 mS/cm, and considerable amounts of sodium 
(618.3 mg/dm3), molybdenum (8.66 g/dm3), and antimany (1.88 g/dm3). 

Anomalous chlorine concentrations (>223 mg/dm3) are characteristic 
of water reservoirs in Mokotów (Bernardyńska Woda moat, moats of 

two forts: Czerniakowski and Piłsudski, Jeziorko Czerniakowskie lake, 
Kanał Czerniakowski canal, and Staw pod Królikarnią pond). 

High amounts of chlorine were also found in the waters of the Potok 
Służewiecki stream, Kanał Henrykawski canal and Łacha Potocka 
oxbow lake. Considerable chlorine concentrations are observed in wa

tercourses ofthe narth-western districts ofWarsaw and west ofthe city 
(in Laski, Mościska and Lachtorzew) - in a tributary of the Lipkawska 
Woda (flowing from the Wólka Węglowa and from the smelter area), in 
a right tributary o f the Struga River (flowing from Bemowo ), as well as 
in minor watercourses o f this region. 

Chlorine concentrations o f up to 803 mg/dm3 occur in the waters o f 

streams and ditches recharging the Raszynka River near Janki. The chlo
rine is derived from salting ofroads. 

94% of the analysed waters are included into water quality class I 
(:S200 mg/dm3 o f chlorides ), and 4% o f waters are classified as class II 
(>200-::;300 mg/dm3 of chlorides). 

The Vistuła River waters in the area ofWarsaw are included mostly 
(95%) into water quality class I (median chlorine concentration is 

63 mg/dm3). The greatest chlorine concentration was found in the Łasica 
drainage basin (median 72.6 mg/dm3) , and the lowest one in the Świder 
drainage basin (median 20 mg/dm3). 

Co COBALT 

Soils: Pls. 29-30, Tabs. 4-5 

The cobalt concentration in the topsoil ofthe map sheet area (median 
2 mg/kg) is the same as in the soils o f Poland (Lis, Pasieczna, 1995). 

The cobalt concentration distribution in both ofthe soil depth ranges 
is similar. Elevated concentrations o f this element (>4 mg/kg) are found 
in soils ofthe Vistula River valley and some areas in the western part of 
the city, which have developed on alluvial muds, glacial tills or eluvial 
deposits, rich in clay minerals. The cobalt eontent in these soils is of 
natural origin. 

Anthropogenic contamination by cobalt in the topsoil is observed in 
the area of the ArcelorMittal smelter (up to 38 mg/kg), in the former 
Służewiec Przemysłowy industrial area (up to 17 mg/kg) and in the area 
ofPolfa Tarchamin (8 mg/kg) . 

At a depth of0.8-1.0 m the highest cobalt concentrations were found 
in Targówek and near the Kanał Bródnawski Górny canal, where the 
maximum concentrations of silver and cadruiurn are also recorded. 

Sediments: Pl. 29, Tab. 6 

Most o f the sediments contain below l O mg/kg o f co b alt, and eleva
ted values are observed in the sediments of the Vistuła River and the 
watercourses draining its flood terraces that are naturally enriched in 
co bal t. 

Sediments contaminated by cobalt (up to 20 mg/kg) were also found 
in the Kanał Bródnawski Górny canal that starts near the Kawęczyn 
thermal power plant and flows around the eastern margin ofthe Targówek 

Fabryczny industrial area. Sediments of the Kanał Henrykawski canal, 
draining the area o f Polfa Tarchamin pharmaceutical company, contain 
up to 14mg/kg of cobalt, and those from the Rów z Lewandowa ditch in 

Białolęka-up to 12 mg/kg. The cobalt probably originates from the 
discharges of industrial sewage in the recent past. 

Elevated cobalt concentrations are recorded in sediments ofthe Jago
dzianka ( 14 mg/kg) downstream o f the Otwock sewage treatment plant, 
and the greatest value ( 49 mg/kg) i s recorded in an unnamed ditch in 
a forest area near Wiązowna. 

Waters: Pl. 30, Tab. 7 

The cobalt concentrations in the waters of the study area are gener
ally low and the lowest average values (median 0.13 J.tg/dm3) are 
recorded in the Vistuła River. All of the waters can be classified into 
water quality classes I and II (<50 J.tg/dm3

). 

The greatest cobalt concentration (23.72 J.tg/dm3
) was found in a ditch 

ofthe Czarna River, and the lower one (15.63 J.tg/dm3) in a ditch from 
the Potok Służewiecki drainage basin. 

The watero f a canal draining in to the Czarna River in Wałomin con

tains 15.33 J.tg/dm3 ofcobaltand 19 ~tg/dm3 ofchromium. It also shows 
elevated concentrations o f lithium (30 J.tg/dm3), nickei ( 40.6 J.tg/dm3) 

and ammonium ions (8.83 mg/dm3). The contamination originates from 
sewage and waste offormer joinery manufacturers and currently operat

ing cheruical plants. 
Elevated cobalt concentrations relative to the geochemical baseline 

are also recorded in the waters of the Kanał Henrykawski canal (up to 
10.3 J.tg/dm3) , Rów z Lewandowa ditch (up to 7.9 J.tg/dm3), Rów 
Miedzeszyński ditch (up to 6.0 J.tg/dm3), an oxbow lake (Lake Łacha) in 
Józefów (up to 6.0 J.tg/dm3), a ditch in a forested area at Radzymin 

(4.39 J.tg/dm3), Kanał Zagoździański canal in Wawer (up to 3.0 J.tg/dm3
), 

Magenta canal in Rembertów and in Zielonka (up to 2.6 J.tg/dm3). The 
amount o f this element in the surface waters i s strictl y dependent on the 
amount o f contaminants in industrial sewage. 

Cr CHROMIUM 

Soils: Pls. 31-32, Tabs. 4-5 

The distribution :-: of chromiurn concentration in the topsoil and sub

soil aremuch the same. Elevated concentrations are found in soils ofthe 
Vistuła River valley and in urbanand industrial areas. The average eon
tent of chromiurn in the topsoil (median 7 mg/kg) is nearly twice as 
much as the geochemical background value in the soils of Poland (me
dian 3 mg/kg; Pasieczna, 2003). The lowest chromiurn concentrations 

are typically found in forest soils. 
Chromium concentrations > l O mg/kg in both soi l depth ranges o f the 

flood terraces of the Vistuła River and in the area extending from the 
westem outskilis of Warsaw to Ożarów are associated probably with 
a greater amount o f chromiurn in the bedrock. 

The greatest chromiurn concentrations (up to 785 mg/kg), found in 
the topsoil around the ArcelorMittal steelworks (active since 1957), are 

associated with dust emissions from this plant. The soils are also conta
minated by arsenie (22 mg/kg), cadmium (2.8 mg/kg), cobalt (38 mg/kg), 
copper (123 mg/kg), nickei (272 mg/kg), lead (316 mg/kg), titanium 
(337 mg/kg), vanadium (63 mg/kg) and zinc (887 mg/kg). They are 
strongly alkaline and contain up to 14.06% ofiron, up to 5,451 mg/kg of 

manganese, up to 4.64% of calcium and up to 1.39% ofmagnesium. The 
assessment survey o f the degree of air pollution by heavy metals in the 
area o f the steelworks, conducted in the years 1993-2008 using a bioin
dication method, showed a marked reduction in the emission of chro
miUln by this plant as a result o f its recent modernization (Dmuchowski 

et al., 2011 ). 
Anomalous chromium concentrations (93 mg/kg) are also recorded 

in the topsoil near the former Zakłady Ceramiki Radiowej ceramics 
company in Ursynów, in the premises of the Kawęczyn thermal power 
plant (up to 84 mg/kg), near the fom1er Ursus Factory (59 mg/kg) and in 

a forest area near Zakręt (168 mg/kg) . 
At a depth of 0.8-1.0 m the maximum chromium concentration 

( 112 mg/kg), accompanied by up to 7 4 mg/kg o f nickel, was found in the 
Żerań industrial area. 

Sediments: Pl. 31, Tab. 6 

Chromium concentrations in sediments in ex ces s o f the geochemical 

background value for Poland (median 5 mg/kg) are observed mainly in 
urban areas, indicating that the main source of chromiurn is industrial 
and municipal wastewater. 
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Anomalous chromiurn concentrations (>40 mg/kg) were found in the 
sediments o f watercourses draining the modem and historical industrial 
areas: Kanał Bródnawski Gómy canal, Kanał Henrykawski canal, Potok 
Sh1żewiecki stream, Jeziorka downriver of Konstancin, and Rów Opa

czewski ditch in Raszyn. The greatest concentration of chromiurn 
(983 mg/kg) is recorded in the sediments ofthe Żbikówka River near the 
A2 Motorway at Konotopa, and its lowest concentrations (4-5 mg/kg) 
are typically found in the sediments of the Świder, Czarna and Długa 
drainage basins. 

Waters: Pl. 32, Tab. 7 

In most o f the surface waters the chromiurn concentrations are below 
the detection limit (3 J.tg/dm3). Greater concentrations were found in 17 
samples, and the maximum value (19 J.tg/dm3) is recorded in Wałomin in 
a canal draining an industrial area. 

All ofthe analysed waters meet the standardsfor water quality class

es I/II ( chromiurn concentration <50 ~tg/dm3). 

Cu COPPER 

Soils: Pls. 33-34, Tabs. 4-5 

The average capper concentration in the topsoil (median 9 mg/kg) is 
three times greater than at a depth of0.8- l .O m (median 3 mg/kg), which 
indicates an anthropogenic origin o f this metal. The distribution o f ano
malous concentrations at both depth ranges is very much alike, showing 

that the contaminants easily migrate from the ground surface into the 
soil profile. Soils in urbanized areas are clearly enriched in capper com
pared to the soils ofundeveloped land. Soils ofurbanized areas are mar
kedly enriched in capper as compared with non-urbanized areas. The 
lowest average capper concentration (median 3 mg/kg), equal to the 
geochemical baseline value in non-urbanized areas of Poland (Pasiecz
na, 2003), is typieaBy fotmd in forest soils. 

Anomalous capper concentrations (>50 mg/kg) mark some soils 
from the Targówek, Praga, Śródmieście, Wola, Ochota and Włochy are
as as we11 as from the westem peripheries o f the city. These areas are 
located along major communication (railway and road) routes where, 

additionally, factories of various industries have been active since the 
mid-19th century. Capper in these areas originated mainly from dust 
emissions from industrial and power plants and c01mnunication som·ces. 

In the topsoil the maximmn capper concentration (4,477 mg/kg) was 
found in the Targówek Fabryczny industrial area. At a depth of0.8- l.O 
m the capper concentration is 200 mg/kg. The contamination is undoub

tedly linked with industrial activity. From 1879 to the 1950s, a chemical 
factory produced nitric acid, sulphuric acid, fertilizers , soda, ammonia, 
tmmery fats, iron oxides and tile glaze in this area (Encyklopedia War
szawy, 1975; Targówek Fabryczny ... , 2015). Before World War II the 
Jargest plan ts o f this area included, e. g. , steelworks, glassworks, a min t, 
and factories of machine tools, lamps, cosmetics, wire, welding equip
ment and ammunition. Many o f these plan ts continued production after 

the war, but there were also new plants established: a television equip
ment factory, a telephone equipment factory, as we11 as machinery and 
furniture manufacturers. 

V ery high copper concentrations in the topsoi l layer o f Praga Połu
dnie (up to 1,489 mg/kg in Kozia Górka and815mg/kg in the Olszynka 

Grochowska area) as well as in Wawer (476 mg/kg), Wola (up to 
31 O mg/kg) and Bemowo ( 193 mg/kg) are found n e ar railway traeks and 
railway stations. These can be associated with the use of berbicides and 
fungicidal preparations to impregnate railway sleepers. 

Capper contamination (827 mg/kg) was detected in the topsoil in 

Kłopotowski Street, where a machinery and mil1stone factory operated 
from 1900, and, after World War II, machine and research equipment 
factories (Portal informacyjny ... , 2015a). 

Copper contamination in soils near the former Centrum Optyki in 
Ostrobramska Street (314 mg/kg), as well as in the premises of the 

ArcelorMittal steelworks (up to 123 mg/kg) and Polfa Tarchamin phar
maceutical company (100 mg/kg), and near the former Fabryka Kabli 
wire manufach1rer in Ożarów (187 mg/kg) can be associated with indu-
strial dust emission. ~ 

The maximum capper concentration in the subsoil ( 442 mg/kg) was 
found in Kamionek. The contamination is probably related to a long
-time activity of a measuring equipment manufacturer (Encyklopedia 

Warszawy, 1975). 
Higher capper concentrations compared with the topsoil are found in 

soils of railway premises of the former FSO automotive company in 
Żerań (279 mg/kg). They also contain up to 8.27% ofiron, 1,524 mg/kg 
of manganese, 291 mg/kg of strontium and 379 mg/kg o f titanium. The 

subsoil near Okęcie Chopin Airport contains 198 mg/kg of capper and 
412 mg/kg oflead. 

Sediments: Pl. 33, Tab. 6 

Copper-contaminated sediments occur predominantly in watercour
ses and reservoirs o f urbanized areas. The median value o f capper con
centration (12 mg/kg) is slightly higher than that calculated in the 1990s 
- 9 mg/kg (Lis, 1992). The most copper-contaminated sediments include 
those from the Kanał Żerański drainage basin (median 31 mg/kg), and 

the lo west concentrations are found in the Świder drainage basin (median 
3 mg/kg). 

The greatest capper concentrations (383- 2,131 mg/kg) are recorded 
in the sediments of the Rów Opaczewski ditch, rising near the WKD 
railway track at Salomea, which collects wastewater from part of the 
Włochy district area. 

Anomalous copper concentrations in the sediments (> 140 mg/kg) 
mark the Utrata River downstream o f the confluence with the Raszynka 
(up to 367 mg/kg), in the Kanał Bródnawski Gómy canal downstream of 
the Targówek Fabryczny industrial area (up to 321 mg/kg), in the Kanał 
Henrykawski canal downstream o f the Polfa Tarchamin pharmaceutical 
company (up to 225 mg/kg), and in a tributary o f the Lipkawska Woda 

stream near Wólka Węglowa (up to 223 mg/kg). Sediments ofthe Wila
nówka and Potok Służewiecki streams contain up to l 06 mg/kg o f 
copper. 

The sediments are contaminated due to the discharge of sewage 
(largely industria!) and surface runoff. 

Waters: Pl. 34, Tab. 7 

Capper concentrations in the surface waters ranges from 0.15 to 
75 .93 J.tg/dm3

. There was only one sample with the capper concentration 
above 50 J.tg/dm3, which is the boundmy lirnit for water quality classes 
III L 

Anomalous concentrations (>5.45 J.tg/dm3) are observed predomi

nantly in watercourses and water reservoirs of the westem part of the 
study area. The greatest concentrations of this element, as with sedi
ments, are found in the Rów Opaczewski ditch (5.78-75.93 J.tg/dm3) 

collecting wastewater from the S8 highway. 
Capper also occurs abundantly in the waters o f tłre tributaries o f the 

Kanał Grabowski canal in Ursynów (up to 12.90 J.tg/dm3) , Lipkawska 
Woda stream that starts near the ArcelorMittal steelworks (up to 
11.91 ~tg/dm3), Struga River and i ts tributary from the area o f Bemowo 
(up to 8.37 J.tg/dm3), and Potok Służewiecki downstream of the Rów 
Wolica ditch (up to 6.39 J.tg/dm3). 

On the eastem s ide o f the Vistuła River valley, elevated capper con
centrations are found in the waters of Struga Pogorzelska stream, Kanał 
Południowy canal and Kanał Henrykawski canal, as well as locally in 
the waters o f the Rów Miedzeszyński ditch, Kanał Wawerski canal, and 

Czarna River and its minor tributaries. In the watero f a ditch recharging 
the Czama River in a forest area near Marki, the capper concentration is 
14.19 J.tg/dm3. 

The median value o f capper concentration in the Vistuła River waters 

(2.32 J.tg/dm3) is greater as compared with the values for other water
courses. 

F FLUORINE 

Waters: Pl. 35, Tab. 7 

In most of the sampies (95%) the fluorine concentration does not 

exceed the detecti.on limit (0.1 mg/dm3) . Higher fluorine concentrations, 
found in the waters o f the Lipkawska Woda and i ts tributaries, can be an 
effect o f fluoride emissions by the Arcelor Mittal steelworks, introduced 
into the atmosphere (and subsequently into the waters) as a result of 
steel-making technological processes (Dojlido, 1995). Anomalous flu
orine concentrations are observed in the waters o f the Kanał Henrykaw
ski canal (also contaminated by a number of other chemical elements), 

Praga Port, Kamionkowskie Lake, Skaryszewski Park ponds, Old Vistu
la River and Łacha Kuligowska oxbow lake in Wawer. Elevated values 
were also found in the tributaries of the Świder, Mienia, Czarna and 
Raszynka rivers. In areas used for agriculture, fluoride may originate 
from surface runofffrom fields where phosphate fe1iilizers were applied. 

With respect to fluorine concentration (:S1.5 mg/dm3) the analysed 
waters are classified into water quality class L The maximuru fluorine 
concentration (1.5 mg/dm3) is recorded in the waters ofthe Rów Wolica 
near the Ursynów Escarpment. 



Fe IRON 

Soils: Pls. 36-37, Tabs. 4-5 

The distributions of iron eontent in both the topsoil and subsoil are 
similar. The lowest iron contents are found in sandy forest soils, whereas 
the greatest on es are recorded in soils o furban and industrial areas. 

The anomalous contents of this element (>2%) probably originate 
from two sources. In the flood terraces o f the Vistula River, where allu
vial muds rich in clay minerais and aluminium are a common lithologi
cal component, the iron eontent is up to 4.35%, being likely of natural 
origin. Naturally iron-enriched soils (up to 5.98%), developed on peats 
and alluvial muds rich in organie matter, also occur in wetland areas of 
the Długa River valley downstream o f Okuniew, as well as in Targówek 
and Białolęka (up to 6.23%). These soils are also enriched in arsenie. 

Anthropogenic origin is suggested for iron contaminating the topsoil 
in the ArcelorMittal steelworks (up to 14.06%), in the railway premises 
ofWola (5.55%) and near the fonner Zakłady Mechaniczne Ursus Fac
tory (3.59%). An anthropogenic source is also supposed for point ano
malies in Eronisze and Kajetany, in the south-western part of the map 
sheet area. 

The greatest iron eontent in the subsoil (20.76%) was found in the 
Henrykowski Park in Białołęka. Point anomaliesofiron eontent (8.35% 
and 8.27%, respectively) are recorded in embankment soils near the Ła
zienkowska Thoroughfare in the Śródmieście di~trict and in the railway 
premises of the FSO automotive company in Żerań - both are anthro
pogenic in origin. 

Sediments: Pl. 36, Tab. 6 

The median value o f iron eontent in the sediments (0.67%) i s identi
cal to that from earlier periods (Lis, 1992). The maximum iron contents 
(27.03%) in organie sediment of the Kanał Wolicki canal (Miasteczko 
Wilanów residential area) and Rów z Lewandowa ditch (up to 17.44%) 
may be the result o f the discharge o f iron-rich near-surface water from 
residential development areas into the watercourses. 

Anomalous iron eonten ts in the sediments o f the Kanał Bródnowski 
Górny (up to 9.27%) and Kanał Henrykowski (up to 9.51 %) canals are 
undoubtedly related to the activity of industrial plants in Targówek and 
Tarchomin, while those in the canals of Białolęka (up to 8.55%) are 
probably o f natural origin. 

Clearly elevated iron contents (>3.82%) in the sediments ofwaterco
urses and water reservoirs on the flood terraces of the Vistuła River 
(upriver o f Zawady) are associated with drainage o f the bedrock rich in 
iron compounds (in the Wilanówka sediments, the eontent is up to 
9.25%). 

Waters: PI. 17, Tab. 7 

The iron concentrations in the surface waters ofWarsaw and its envi
rons range from <0.01 to 40.06mg/dm3, and the median is 0.09 mg/dm3. 

As with aluminium, greater iron concentrations are common in the right
-bank side ofthe Vistula River. 

The greatest concentration ( 40.0? mg/dm3) was found in a ditch from 
the Raszynka River drainage basin. High iron concentrations are also re
corded in the surface waters o f forest ditches in Józefów (35.30 mg/dm3) 

and Radzymin (22.80 mg/dm3). In Radzymin there is also the greatest 
concentration of aluminium (4,209.6 ~g/dm3) in study area, and incre
ased concentration o f cobalt - 4.39 ~g/dm3 . 

Elevated concentrations (> 1.60 mg/dm3) are also observed in the wa
ters o f some tributaries o f the Czarna, Mienia and Świder rivers, Kanał 
Wawerski canal, canals in the area of Białołęka, Rów z Lewandowa 
ditch, as well as the Kanał Bródnowski Dolny canal, Kanał Zagoździań
ski canal and Rów Miedzeszyński ditch. 

In an oxbow lake ofthe Vistuła River at Łęg near Konstancin the iron 
concentration is 20.60 mg/dm3, and in tbe waters o f a ditcb crossing 
Wawer - 17.83 mg/dm3. 

The lowest average iron concentration is typically found in the wa
ters of the Utrata River drainage basin (median 0.05 mg/dm3), and the 
greatest values were calculated for the waters of the Świder River dra
inage basin (median 0.25 mg/dm3). 

HYDROCARBONATES 

Waters: Pl. 38, Tab. 7 

Over most o f the map sheet area the hydrocarbonates concentrations 
are in the range o f 12- 325 mg/dm3• The highest average value is deter
mined for the waters ofthe Łasica drainage basin (median 267 mg/dm3), 

whereas the lowest one was calculated in the Vistuła River (median 
171 mg/dm3). The median concentration for the waters of ponds and 
lakes is 193 mg/dm3. 

The maximum concentration ofHC03 (1,198 mg/dm3) is recorded in 
the waters of a ditch that receives municipal sewage from the village of 
Zagościniec (NE ofWołomin). The water ofthis ditch (with the EC va
lue of 2.3 mS/cm) is also enriched in phosphorus, silica, sodium and 
chlorine. 

Increased concentrations o f hydrocarbonates are found in the waters 
o f watercourses and reservoirs, w hi ch are also characterised by high EC 
value and high contents of boron, barium, calcium, chlorine, lithium, 
magnesium, sodium, sulphates, silica, strontium and uranium. In the 
Mokotów area these are the waters o f the Piłsudski and Czerniakowski 
fort moats, Bernardyńska Woda moat, Kanał Sielecki canal, Arkadia 
pond and Sielecki Park lake. 

Hydrocarbonates (as well as barium, calcium, chlorine, lithium, ma
gnesium, s odium and sulphates) are al s o a bundant in the waters o f the 
Łacha Potocka oxbow lake and Kanał Henrykowski canal. 

Markedly anomalOllS bicarbonate concentrations (>378 mg/dm3) are 
observed in the waters of the Lipkowska Woda and Struga rivers and 
their tributaries (up to 681 mg/dm3) in the western part o f the study area, 
in the waters ofthe Raszynka River and its tributaries (up to 540 mg/dm3) 

in the south, and in the waters o f the Czarna River drainage basin in the 
northeast. 

Hg MERCURY 

Soils: Pls. 39-40, Tabs. 4-5 

The mercury eontent is variable; in 50% of the analysed topsoil it 
does not exceed the geochemical baseline for the soils ofPoland (median 
<0.05 mg/kg; Pasieczna, 2003). 

Elevated mercury concentrations (o f anthropogenic origin) occur 
mainly in the city centre of Warsaw: in Śródmieście, Wola, Żoliborz 
(Marymont), north Ochota, Praga Północ (Szmulki, Stara Praga, Nowa 
Praga) and Praga Południe (Kamionek). The extents of anomalies in 
both the topsoil and subsoil are similar, which indicates an easy migra
tion of mercury into the soil profiles. 

The greatest mercury concentrations in the city centre ofWarsaw are 
found in the topsoil ofparks (<0.05-2.74 mg/kg; median 0.11 mg/kg). 
Similar average mercury concentrations were also recorded in the city 
parks ofPoznań (median 0.13 mg/kg; Lis, Pasieczna, 2005). 

The maximum mercury concentrations (3. 83 mg/kg in the topsoil and 
4.98 mg/kg in the subsoil) were found near the Warsaw Wschodnia rail
way station. The source of the soil contamination along the railway 
track could be both emission from burning of coal that contains 0.06-
0.39 mg/kg of mercury on average (Bojakowska, Sokołowska , 2001), 
and the use o f mercury-containing chemieais for the maintenance of ra
ilway sleepers. 

Mercury contamination is observed in soils of the Warsaw Escarp
ment (2.93 mg/kg in the topsoi l and 4.0 l mg/kg in the subsoil) near the 
Old Town. The topsoil in the Kazimierzowski Park contains 1.27 mg/kg 
o f mercury, w bile in Marymont - 1.42 mg/kg. These soils represent an
thropogenic grounds composed o f different wastes that have been dispo
sed of in the area o f the Old and New Town since the Middle Ages. 

Distirret anomalous mercury concentrations were encountered in the 
topsoil of the Moczydło Park (2.74 mg/kg), Bemowo Forest Park 
(2.49 mg/kg), allotrnent gardeus in Targówek (2.07 mg/kg), near the for
mer Powiśle thermal po w er plant (1. 79 mg/kg), in the area o f the Kawę
czyn thermal power plant (1.52 mg/kg), in Koszykowa Street in the 
Śródmieście district (1 .31 mg/kg) and in the Augustówek residential 
area in Białolęka ( 1.17 mg/kg). 

Outside of Warsaw, small local mercury anomalies were observed 
close to the railway line at Duczki near Wolomin (2.49 mg/kg). 

Mercury contamination was also found in cropland soils ( 1.98 mg/kg) 
o f the village o f Zamieni e (Lesznowola municipality ), in Jaworowo so
utheast of Raszyn (1.01 mg/kg), and near a sewage treatment plant 
between Karczew and Otwock (0.42 mg/kg). Mercury in these agricul
tural soils can origin from formerly used chemieais for seed treatment 
and plant protection preparations. 

Sediments: Pl. 39, Tab. 6 

The mercury concentration in the sediments ranges from <0.05 to 
3.57 mg/kg. Anomalous concentrations are typically found in the Kanał 
Bródnowski Górny canal that, for a 1ong time, collected sewage from 
industrial plants of Targówek (up to 2.01 mg/kg), in the Kanał Henry
kowski canal downstream o f the Polfa Tarchomin pharmaceutical com-

38 

pany (up to 1.11 mg/kg), and in the Wilanówka River (up to 0.55 mg/kg), 
where mercury originated from surface runoff from areas in w h ich mer
cury preparations were used for plant protection. 

Anomalous mercury concentrations were found locally in the sedi
ments of the Rudawka in the Bielański Forest, Magenta canal in Rem
beliów, Jagodzianka ( downstream o f the sewage treatment plant), and 
some closed drainage reservoirs, e.g. Staw pod Królikarnią pond (3.46 
mg/kg) and Radiowo Fort moat (0.70 mg/kg). 

The maximum mercury concentration (3 .57 mg/kg) is recorded in or
ganie sediments of Jeziorko Wilanowskie lake, where considerable amo
unts o f cadmium ( 6. 7 mg/kg), co b alt (l O mg/kg), copper (l 05 mg/kg) and 
zinc (640 mg/kg) were also found. Previous analyses of the sediments 
from this lake, which i s permanently contaminated by the waters o f the 
Potok Służewiecki stream, revealed the mercury concentration o f up to 
1.870 mg/kg, as well as considerable amounts of cadmium, copper, lead 
and zinc (Tomassi-Morawiec et al., 2007). 

K POTASSIUM 

Waters: Pl. 41, Tab. 7 

The potassium concentration in the waters varies from 0.1 to 
58.3 mg/dm3. The median concentration ofthis element (5.7 mg/dm3) is 
lower than in the waters ofPoland (median 6.5 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 
1995) and the Poznań agglomeration (median 7.9 mg/dm3; Lis, Pasiecz
na, 2005), but similar to the concentrations in the waters o f Szczecin and 
its environs (median 5 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1998a). 

On the western s ide o f the Vistul a River, anomalous potassium con
centrations (> 17 .O mg/dm3) are found in the waters o f the Struga River 
and its tributary from the vicinity ofBemowo (up to 22.4 mg/dm3), wa
tercourses in the Lipkowska Woda drainage basin (54.2 mg/dm3) and the 
surrounding trench o f the Radiowo Landfill (20.1 mg/dm3). 

Potassium-rich stagt1ant water bodies o furban areas include: Sadur
ka pond (45.6 mg/dm3), Łużek pond (44.3 mg/dm3), Jelonki pit ponds 
( 44.0 mg/dm3), Jezioro Imielińskie lake (26.6 mg/dm3), Zbarż Fort moat 
(23.1 mg/dm3) , Blizne Fort moat (22.8 mg/dm3), Stawy Młocińskie 
ponds (19 .3 mg/dm3) and numerous unnamed pondsin agricultural areas 
in tbe Raszynka River drainage basin (up to 28.5 mg/dm3) . 

On the eastem side of the Vistuła River, anomalous potassiurn con
centrations are found in the waters of the Kanał Wawerski canal (up to 
19.8mg/dm3), in the waters ofnumerous tributaries ofthe Czarna River 
(up to 44 mg/dm3) , and in ponds o f i ts drainage basin. 

The maximum potassium concentration (58.3 mg/dm3) accompanied 
by elevated lithium concentration ( 42.4 ~g/dm3) is recorded in the wa
ters of a pond in Kobyłka, w hi ch is a former clay pi t filled with rubble. 

The highest average potassium concentrations (median 8.4 mg/dm3) 

are characteristic ofthe waters from dranaige basins ofNowa Ulga and 
Nowe Ujście canals as well ofŁasica River (median 8.3 mg/dm3) , while 
the lowest ones are observed in the VistuJa River (median 4.2 mg/dm3) . 

The potassium concentration in the waters is caused by local sewage 
discbarges as well as surface runoff. Agricultural areas are the source of 
potassium from fertilizers; while in urban areas, potassium comes from 
chemieais used for winter road maintenance. 

Li LITHIUM 

Waters: Pl. 42, Tab. 7 

The lithium concentration in the waters ofthe study area is highly va
riable ranging from <0.3 to 122.7 ~g/dm3 . The median value (4.7 ~g/dm3) 
i s l ower than in the waters o f Szczecin and i ts environs or in Poznań and 
its surroundings (median 6 ~g/dm3 ; Lis, Pasieczna, 1998a, 2005) . 

Elevated lithium levels (5 .6-17.3 ~g/dm3 ; median: 8.5 ~g/dm3) are 
commonly found in the Vistuła River. As with thallium, lithium proba
bly originates from saline minewater ofUpper Silesia. 

Markedly anomalous lithium concentrations (> 13.7 ~g/dm3) are fo
und in the waters of numerOliS water reservoirs and ditches within the 
urban area ofthe left-bank side ofWarsaw, commonly cbaracterised also 
by high electrolytic conductivity values indicating a considerable degree 
o f mineralisation. 

The maximum lithium concentration (122.7 ~g/dm3) was found in 
the water from a ditch that flows from the area of ArcelorMittal steel
works. 

High lithium concentrations are clearly marked in the waters of 
a ditch in Paluch (33.1 ~g/dm3) , Morskie Oko pond (31.3 ~g/dm3) and 
the trench surrounding the Radiowo Landfili (16 .9 ~g/dm3). 

Lithium-enriched waters are found in the following water bodies: 
ponds in Łazienki, Staw Belwederski pond, Promenada pond, Jeziorko 

Czerniakowskie lake, Czerniakowski Fort moat, Piłsudski Fort moat, 
Bernardyńska Woda moat, Kanał Sielecki canal, Kanał Czerniakowski 
canal, Arkadia pond, Staw pod Królikamią pond, the ditch along Piase
czyńska Street, a pond near Dolna Street, a pond in the Ujazdowski 
Park, Szczęśliwickie and Fajansowe clay pit ponds, Jelonki clay pit 
ponds, Okęcie and Blizne fort moats, Jeziorzec pond in Bemowo, Łacha 
Potocka oxbow lake, Rudawka River and, locally, Kanał Bródnowski 
Górny canal. 

Outside of Warsaw, anomalous lithium levels were encountered in 
the waters o f a tributary of Struga near Bemowo, which are also rich in 
other constituents ( copper, potassium, magnesium, molybdenum, so
dium, uranium, zinc, chlorine, fluorine, hydrocarbonates). Local enrich
ments in lithium are also found in the waters of the Kanał Ożarowski 
canal, Żbikówka and Raszynka rivers, and watercourses in the Czarna 
River drainage basin. High lithium concentrations are recorded in the 
waters oftwo pondsin Kobyłka (42.6 ~g/dm3 and 42.4 ~Lg/dm3 , accom
panied by the maximum potassium concentration of 58.3 mg/dm3). 

The elevated lithium concentration in the water bodies can be asso
ciated with surface runoff and sewage discharges. 

Mg MAGNESIUM 

Soils: Pls. 43-44, Tabs. 4-5 

The distribution of magnesium in the soils resembles that of iron, 
which indicates a co-occurrence of these elements in minerais of their 
parent rocks. Statistical parameters of the magnesium eontent for both 
soil depth ranges are very similar, so there is no evidence of significant 
enrichment o f the topsoi l as a result o f human impact. The median ma
gnesium eontent in the topsoil (0.07%) slightly exceeds the geochemical 
background level in the soi l s of Poland (0.04%; Pasieczna, 2003). The 
lowest magnesium contents in the map sheet area commonly occur in 
forest soils (median 0.02%). 

Magnesium eontent in the soils mostly corresponds to the bedrock 
chemical composition. Increased contents (>0.12%) are observed in 
areas where the bedrock is rich in clay minerais and carbonates . These 
are glacial tills (in the left-bank side ofWarsaw), alluvial soils (Vistula 
River flood terraces), as well as loess-like eluvial deposits (a belt exten
ding from the western limits ofWarsaw to Ożarów). 

The topsoi l in the area o f Warsaw reveals al s o magnesium anomalies 
due to faliout of industrial particles. The maximum eontent of this ele
ment (1.39%) was encountered in the area of ArcelorMittal steelworks. 
Magnesium-rich soils occur around fumace waste landfills in Żerań 
(0.78%) and Zawady (0.48%) and near the Siekierki thermal power 
plant (up to 0.56%). 

Dispersion ofmagnesium-rich dust also takes place around brick fac
tories, resulting in 0.56% Mg in the topsoil in Marki and 1.23% Mg in 
the subsoil in Nowe Słupno in the north of the map sheet area. High 
magnesium contents are also found in the area of the fonner Fabryka 
Domów houses factory in Świderska Street (0 .76%). 

In the subsoil the maximum magnesium eontent (1.57%) was found 
in the immediate proximity to the composting plant of the Radiowo 
LandfiU that received municipal waste till 1991. This anomały indicates 
that this element migrates into the soil profile. Enrichment with magne
sium (up to 0.62%) in soils between Wieruchów and Ożarów is probably 
related to the lithology ofparent rocks. 

Sediments: Pl. 43, Tab. 6 

The magnesium eontent in sediments varies between <0.01 and 
1.12%. The mostMg-rich sediments are those ofthe Vistuła River (me
dian 0.20%) and ofthe Wilanówka drainage basin (median 0.17%). The 
Vistula River sediments are naturally enriched in magnesium that is wa
shed away from soils o f the river terraces, and transported from the so
utbern part o f the drainage basin where weathered carbonate rocks are 
exposedat the surface. Draining ofthe Mg-enriched bedrock contributes 
to the accumulation o f this element in sediments o f reservoirs located on 
the Vistuła flood terraces and near Ożarów. The maximmn magnesium 
eontent (1.12%) was found in organie sediment o f a pond in the village 
o f Opacz. Enrichment in magnesium is also observed in a ditch in Stare 
Babice (1.06%), Kanał Bródnowski Dolny canal in Kąty Węgierskie 
(0.89%), Rów Miedzeszyński ditch (0.83%) and clay pit pondsin Nowe 
Słupno near a closed-down brickyard (0.68%). 

AnomalOllS magnesium levels in the canals of Bródnowski Górny 
(up to 0.55%) and Henrykowski (up to 0.71 %) are probably caused by 
the discharge o f industrial sewage. 



Waters: Pl. 44, Tab. 7 

The magnesium concentration in the analysed waters is highly vari
able. Elevated concentrations (> 18.2 mg/dm3) are observed in the waters 
o f bot h agricultural and urban areas. The average concentration o f magne
sium in the waters ofWarsaw and surrounding areas (median9.9 mg/drn3) 

is close to that in the waters of Szczecin (median 11.2 mg/dm3; Lis, 
Pasieczna, 1998a) and much lower than in the waters ofPoznań (median 
17.54 mg/dm3 ; Lis, Pasieczna, 2005). The lowest average magnesium 
concentration is characteristic ofthe waters ofthe Świder drainage basin 
(median 7.9 mg/dm3). The greatest values were found for the waters of 
the Łasica drainage basin (median 12.6 mg/dm3). 

ln urban areas, anomalous magnesium contents (>21.6 mg/dm3) are 
recorded in the waters o f the Łacha Potocka oxbow lak e and the Rudaw
ka Stream in the Bielany Forest nature reserve, as well as in the water
courses and reservoirs of Mokotów (Kanał Czemiakowski canal, 
Bemardyńska Woda, Piłsudski Fort moat, Staw pod Królikamią pond, 
Arkadia and Promenada ponds, and Kanał Sielecki canal). In the districts 
of Ochota and Włochy, Mg-rich waters are found in the Sadurka pond, 
Fajansowe and Szczęśliwickie clay pit ponds, and Żbikówka River. 

Outside ofWarsaw, Mg-rich waters are found in ponds ofthe town of 
Łomianki, in the Struga River and i ts tributaries, and in the watercourses 
of the Lipkawska Woda and Czama River drainage basins. The mag
nesium is supplied to the waters with surface runoff from agricultural 
areas where magnesium-rich fertilizers were used or soilliming. 

The maximum magnesium concentration (62.4 mg/dm3) was found 
in the waters of a pond in a forest at Piotrkówek Duży (municipality 
Ożarów Mazowiecki). 

The waters of a forest ditch near Okęcie Chopin Airport contain 
60.8 mg/dm3 ofmagnesium and 340.7 mg/dm3 ofcalcium. They are also 
rich in potassium (27.2 mg/dm3), lithium (33.1 )-lg/drn3), hydrocarbon
ates (988 mg/dm3), sulphates (293 mg/dm3), silica (27.3 mg/dm3), stron
tium (1,067 )-lg/dm3) and uranium (19.55 )-lg/dm3). The contamination is 
caused presumably by leachate from illegal waste dumping. 

With respect to the magnesium eontent the waters are categorised 
into water quality classes I or II (:S50 mg/dm3 and >50~ :S100 mg/dm3, 

respectively). 

Mn MANGANESE 

Soils: Pls. 45-46, Tabs. 4~5 

The ranges and distributions ofmanganese eontent in both the topso
iland subsoillayers are very similar. The greatest amounts ofmangane
se are observed in soils ofthe Vistula River valley and the left-bank side 
ofWarsaw, including its south-westem peripheries. The lowest contents 
o f this element were found in sandy and peaty forest soils. 

The eontent o f manganese in soils o furban areas i s controlled mainly 
by its presence in the bedrock (Czamowska et al., 1983, 1992; Czarnow
ska, Walczak, 1988; Lis, Pasieczna, 1998b). Natural manganese anoma
lies (>500 mg/kg) are represented by those observed in alluvial muds of 
the Vistula flood terraces. In Siekierki and Zawady, the topsoil contains 
up to 1350 mg/kg o f magnesium, and the concentrations o f this element 
in the subsoil of the Powsinek area are up to 4,920 mg/kg. 

Natura! enrichment with manganese is observed in meadow soils that 
have developed on peats, alluvial muds and bumie sands in the Długa 
River (up to 2,443 mg/kg) and in the area o fan ancient meander o f the 
VistuJa River in Wawer (up to 1,128 mg/kg). These soils are also rich in 
iron and arsenie. 

Soils from the area o f Bemowo and Ożarów Mazowiecki, w hi ch are 
developed on eluvial sediments (sands, silts and loes-like silts) contain 
up to l ,050 mg/kg of manganese at both depth ranges. 

The maximum manganese concentration (5,451 mg/kg) is recorded 
in the topsoil of anthropogenic soil near a waste landfili of the Arcelor
Mittal steelworks. Emission dust from the plant is thc likely source of 
manganese here. 

Of anthropogenic origin is also a smali l ocal anomaly near Karczew 
dos e to the Vis tu la River (l, 161 mg/kg). It i s evidenced by clearly incre
ased concentrations of other elements, including arsenie, cadmium, 
cobalt, mercury and nickei in the soils periodically floodedby the Jago
dzianka River waters, which receives wastewater from a sewage treat
ment plant. 

Manganese is also abundant in the topsoil of Dziekanów Leśny and 
Łomianki (up to 1,501 mg/kg) near the highway to Gdańsk, and in Oża
rów near the road to Poznat1 (up to 1,018 mg/kg), which is probably due 
to emissions from car engines, containing manganese tricarbonyl sup
plemented to the petroiasan anti-knock (Kabata-Pendias, Szteke, 2012). 

At a depth of 0.8~1.0 m the greatest amount of manganese (5,452 
mg/kg) was encountered in soils of Gocław near the Łazienkowska 

Thoroughfare and in the Rembielszczyzna area on both sides o f the Ka
nał Żerański canal (3,000---4,920 mg/kg). These anomalies are probably 
lithogenic in origin. 

Embankment soils in the railway premises o f the former FSO auto
motive factory contain up to 2,013 mg/kg o f mangan es e and other me
tal s, maybe from anthropogenic sources. The considerable manganese 
concentration (l ,524 mg/kg) in the subsoil o f the Henrykawski Park in 
Tarchamin also seems to be anthropogenic in origin. 

Sediments: Pl. 45, Tab. 6 

In Warsaw, the sediments are characterised by a wid e range o f man
ganese concentrations from 4 to 20,120 mg/kg. The average concentra
tion o f this element (median 183 mg/kg) i s l ower than the average in the 
rivers and streams ofPoland and in sediments ofthe environs ofPoznań 
(medians 274 and 203 mg/kg, respectively; Lis, Pasieczna, 1995, 2005), 
but greater than that calculated in the previous studies of this region 
(median 159 mg/kg; Lis, 1992). 

The greatest amounts of manganese are found in sediments of the 
Kanał Żerański drainage basin (median 642 mg/kg), and the lowest ones 
are observed in the Długa River drainage basin (median 83 mg/kg). The 
maximum manganese concentration (20,120 mg/kg) is recorded in sedi
ments o f a ditch crossing a forest area near Wiązowna, which also con
tain much cobalt ( 49 mg/kg). 

Anomalous manganese concentrations (> 1,422 mg/kg) are characte
ristic o f the sediments o f watercourses flowing across the flood terraces 
of the Vistula River valley: Wilanówka (up to 8,581 mg/kg) and Rów 
Powsinkawy ditch (up to 2,407 mg/kg), draining the Mn-rich bedrock. 

Mn-rich sediments are also known from the Rów z Lewandowa ditch 
(up to 7,029 mg/kg), Kanał Henrykawski canal (up to 6,510 mg/kg), 
Kanał Bródnawski Górny and Dolny canals (up to 5,043 mg/kg), !ower 
course ofthe Nowa Ulga canal (up to 2,402 mg/kg), and Kanał Żerański 
canal downstream ofthe thermal power plant (up to 2,061 mg/kg). Ano
malous manganese concentrations in these sediments should be link:ed 
mostly with the discharge ofindustrial sewage (in the past as weli). 

Waters: Pl. 46, Tab. 7 

The range of manganese concentrations in the waters around the 
world varies betwe.:n 0.02 and 130 )-lg/dm3, but in contaminated rivers i t 
can exceed 1,000 )-lg/dm3 (Kabata-Pendias, Szteke, 2012). In the waters 
o f the study area the manganese concentration i s highly varia b l e, lik e in 
sediments, ranging from < l to 12,495 ~tg/dm3 . In most of the waters 
(75%) it does not exceed 278 )-lg/dm3. The average manganese concen
tration (median 123 )-lg/dm3) is similar to that from the Szczecin agglo
meration (median 120 )-lg/dm3; Lis, Pasieczna, 1998a). 

The maximum manganese concentration (12 495 )-lg/dm3) is recorded 
in the waters of a ditch running through arabie land and paralieling the 
Kanał Habdzi1'lski canal in the village of Habdzin (municipality Kon
stancin-Jeziorna). The greatest average manganese concentration is re
corded in the Kanał Żerański drainage basin (median 277 )-lg/dm3), and 
the lowest one~ in the Vistuła River (median 230 ~-tgldm3). 

High manganese concentrations are observed in the waters ofthe Ka
nał Henrykawski canal (l ,498~5 ,578 )-lg/dm3), strongly contaminated by 
other chemical elements, and in a ditch in the village ofKlaudyn, muni
cipality Izabelin (6,488 )-lg/dm3). 

Anomalous manganese concentrations ( 4,065 )-lg/dm3) were found in 
the waters o f a ditch draining the area o f Arce lorMittal steelworks ( con
taining also up to 47.37 )-lg/dm3 ofmolybdenum). 

Waters o f the surrouriding tren ch around the Radiowo Landfili eonta
in 1280 )-lg/dm3 o f manganese. 

Anomalous levels o f manganese are typically found in minor tributa
ries of the Lipkawska Woda and in numerous smali watercourses and 
reservoirs in the Czama River, Świder and Kanał Wawerski drainage 
basins. Considerable manganese concentrations are also observed in the 
waters of ponds in Łomianki, in the Kanał Bródnawski canal, ditches 
recharging the Kanał Żerański canal, Rów z Lewandowa ditch, Wila
nówka River, and localiy in the Vistula River and i ts oxbow lakes . 

Mo MOLYBDENUM 

Waters: Pl. 47, Tab. 7 

The molybdenum concentration in the waters ofthe study area ranges 
from <0.05 to 47.37 )-lg/dm3; 90% of the sampies show the concentra
tions below 2.41 )-lg/dm3. Excepting the sample with the maximum con
centration of this element, all the remaining sampies represent water 
quality classes I/II with respect to molybdenum eontent (:S40 )-lg/dm3). 
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Elevated (>2.41 ~tg/dm3) and anomalous (>3:50 )-lg/dm3) molybde
num concentrations are observed mainly in the watercourses and rese
rvoirs ofurban areas. 

The maximum concentration o f molybdenum is recorded in the wa
ters of a ditch draining the area o f Arcelor Mittal steelworks. High levels 
o f this element (and also o f lead) a re found in the waters o f two ditches 
recharging the Lipkawska Woda, resulting in the contamination o f Lip
kawska Woda waters up to 9.67 )-lg/dm3 . Waters of a ditch in the Wólka 
Węglowa area contain 7.62 )-lg/dm3 o f molybdenum, and the waters o f 
the Kanał Henrykawski canal ~up to 5.21 )-lg/dm3. 

Anomalous molybdenum concentrations (3.52~20.68 ~tg/drn3) are 
characteristic ofthe waters ofthe Kanał Bródnawski Gómy canal. This 
contamination originates probably from coal burning in the Kawęczyn 
thermal power plant as weli as emissions from the Municipal Solid Wa
ste Treatment Plant in Gwarków Street. It is evidenced by the molybde
num concentrations in the waters o f the nearby Kanał Kawęczyński ca
nal (4.19~5 .07 )-lg/dm3) and ofKozia Górka pond (4.06 ~-tg/dm3) , where 
an additional source o f contamination may be the sewage from the Gro
chów rolling-stock repair workshop. 

Distinct anomalous molybdenum concentrations are recorded in the 
waters o f some reservoirs in the Bemowo distri et: Jelonki clay pit ponds 
16.43 )-lg/dm3, Jeziorzec pond 8.66 )-lg/dm3, and Blizne Fort moat ~ 
6.30 )-lg/dm3. 

Molybdenum contamination is also found in the waters of the Górz
nik Stream, which is a tributary ofthe Czama River (6.63~8.16 )-lg/dm3), 

where high amounts o f antimany were al s o noted (up to 7.88 )-lg/dm3). 

As regards minor watercourses, considerable molybdenum concen
trations werc found in the waters of a ditch recharging Jeziorko Dzieka
nowskie lake in Łomianki (up to 6.09 )-lg/dm3) , in the waters of streams 
draining the Blizne Łaszczyńskiego and Wiemchów areas (up to 
4.91 )-lg/dm3), and in the waters ofthe Rudawka River (up to 4.74 )-lg/dm3). 

Elevated molybdenum concentrations are also locally observed in the 
waters ofthe Raszynka River, Jeziorka ditch, Rów Miedzeszyński ditch, 
Kanał Żerański canal, Żbikówka, Wolica ditch and canal, and some 
other water reservoirs (Stawy Kacze ponds in the Skaryszewski Park, 
Jeziorko Czerniakowskie lake and Czemiakowski Fmi moat) . 

Na SODIUM 

Waters: Pl. 48, Tab. 7 

The sodium concentration in the waters ofthe map sheet area varies 
from 0.8 to 714.1 mg/dm3, and i ts distribution is similar to that o f chlo
rine. The median value (30.1 mg/dm3) is twice as much as that in the 
surface waters ofPoland (median 14 mg/dm3 ; Lis, Pasieczna, 1995) and 
is similar to the conesponding value in the waters from the Poznań ag
glomeration (median 26.6 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005). The lowest 
sodium concentration was found in the waters of the Świder drainage 
basin (median 13.3 mg/dm3) , while the greatest one ~ in the Łasica 
drainage b~sin (median 39.3 mg/dm3) . 

Waters of the Vish1la River contain 8.9~123 . 2 mg/dm3 of sodium. 
The values are slightly lower than those determined in the study from 
1992 (40~156 mg/dm3; Dojlido, 1995). The sodium originates both from 
Upper Silesia's dischargesof saline mine waters subsequently transpor
ted by rivers (Pasieczna, ed., 20 l Ob), and from surface runoff o f s odium 
chloride used for winter road maintenance. 

Anomalous sodium concentrations (> 111.7 mg/dm3) are found main
ly in the waters o f the left-bank side of Warsaw, particularly in closed 
drainage reservoirs ofurban areas, and are associated with the discharge 
o f wastewater or surface mnoff. 

Highly contaminated waters occur in the reservoirs along the Trasa 
AK (Ho me Arrny Thoroughfare ). T he s odium concentration in Jeziorzec 
pond (Bemowo) is 618.3 mg/dm3, and in the Blizne Fort moat ~ 
395.7 mg/dm3. There are also considerable amounts of chlorine, potas
sium, lithium and molybdenum in these water bodies. 

Sodiw11 concentrations >111.7 mg/dm3 (as weli as high EC and con
siderable propmiions o f other constituents) are recorded in the foliowing 
water bodies: Bemardyńska Woda moat, Czerniakowski and Piłsudski 
fort moats, Jeziorko Czerniakowskie lake, Jelonki clay pit ponds, Gli
nianki Sznajdra clay pit ponds, Staw Koziorożca pond, Kanał Czernia
kowski canal and Łacha Potocka oxbow lake. 

High sodium concentrations are characteristic of the waters of stre
ams in the Lipkawska Woda drainage basin. In the waters of a ditch 
flowing from the Wólka Węglowa area the sodium concentration is 
281.5 mg/drn3, wbiJe in those running from Bemowo ~ 266.7 mg/dm 3. 

The sodium concentration in a stream from the Stmga drainage basin 
(Lachtorzew area) is 190.7 mg/dm3, and in the waters ofthe Kanał Hen
rykawski canal ~ 218.1 mg/dm3. 

Local elevated sodium concentrations are recorded in the waters of 
the Regułka, streams recharging the Raszynka River, and the lower co
urse o f the Czarna Stmga River. 

The maximum sodium concentration of 714.2 mg/dm3 (and 
1,100 mg/dm3 of chlorine) is recorded in the waters of a pond (marsh) 
at a village ofPólko, near the Warsaw~Wyszków road. 

NH4 AMMONTUM TON 

Waters: Pl. 49, Tab. 7 

The ammonium ion concentration varies from <0.05 to 29.2 mg/dm3. 

Waters quality class I is represented by 56% of the analysed waters 
(:S0.78 mg/dm3), and 35% of the waters is included in class II (>0 . 78~ 
:S1.56 mg/dm3). 

The maximum ammonium ion concentration is recorded in the wa
ters of the Kanał Henrykawski canal, downstream of the sewage di
scharge from Jabłonna. 

There are few point anomalies in the area. Elevated ammonium 
ion concentrations were found in the waters of a ditch near Pęcice 
(19.6 mg/dm 3), Magenta canal downstream ofthe Rembertów sewage 
treatment (13.6 mg/dm3), a ditch in Michałówek (12.4 mg/dm3) and 
a ditch in Wolomin (11.8 mg/dm3). The ammonium ion concentration of 
5.5 mg/dm3 in the waters ofthe Jagodzianka River is probably related to 
the sewage discharge from the Otwock sewage treatment plant. 

Increased ammonium i on concentrations in the watercourses o f the 
Czarna and Utrata drainage basins may originate from mnoff o f nitrate 
fertilizers in agricultural areas. 

In Warsaw, elevated 1evels of NH4 i on are recorded in the waters o f 
the Kamionkowski (5 .26 mg/dm3) and Gocławski (2.15 mg/dm3) canals, 
and localiy in the waters o f a ditch recharging the Kanał Grabowski ca
nal in Pyry, as well as in the waters ofthe Nowa Ulga and Nowe Ujście 
canals, Kanał Kawęczy1'lski canal, Kanał Żerański canal, Rów Miedze
szyński ditch, Rów Natolińsk! ditch and moat near the Radiowo Fort. 

Elevated concentrations of NH4 point to recent pollution by house
hold or industrial wasterwater. In closed or weak flow-through reservo
irs the abundance o f ammonium i on can suggest decay o f organie matter 
under anaerobie conditions. 

Ni NICKEL 

Soils: Pls. 50-51, Tabs. 4~5 

The distribution o f nickei eontent in the soils resembles those o f iron, 
magnesium and manganese ~ the elements whose occurrence is highly 
dependent on the bedrock cheruical composition. Nickei occurs abun
dantly in alluvial muds o f the V i stula River valley and in soi l s that deve
loped on rocks rich in clay minerals: glacial tills and eluvial sediments 
ofthe left-bank side ofWarsaw. 

The median nickei concentration in the topsoil (5 mg/kg) is slightly 
greater than the geochemical baseline for the soils o f Poland (3 mg/kg; 
Pasieczna, 2003). The distribution images on the maps for both soil 
depth ranges are very similar and the topsoil concentrations are only 
slightly greater than the subsoil concentrations. This proves an insignifi
cant human impact on the nickei propagation. 

The highest nickei concentrations are found in aliuvial muds of the 
Vish1la flood terraces upstream ofSiekierki. In the topsoil the concentra
tion is 37~38 mg/kg, whereas in the subsoil ~ up to 53 mg/kg. Enrich
ment with this element can be linked with redeposition of fine-grained 
material from higher-elevated areas ofthe drainage basin in ancient river 
meanders. 

The topsoil shows local anthropogenic anomalies. The targest one 
(32~272 mg/kg o f nickel) i s located in the premises o f the ArcelorMittal 
steelworks. Between the Wisłostrada Thoroughfare and the VistuJa River 
valley in Marymont the nickei concentration is 152 mg/kg, near the clo
sed-down PZL Wola engine factory ~ 127 mg/kg, and ncar the Kawę
czyn thermal power plant~ 55 mg/kg. 

The origin o f t he nickei point anomaly in the soi l o f a lawn in Mysia
ctło (165 mg/kg) is difficult to explain. 

At a depth o f 0.8~ 1.0 m the maximum nickei concentration (74 mg/ 
kg; also 112mg/kg of chromium) is recorded in an industrial area be
tween the Żerań thennal power plant and the former FSO automotive 
factory. 

Sediments: Pl. 50, Tab. 6 

The mediannickei concentration in the water sediments (7 mg/kg) is 
almost identical to the geochemical baseline value for the sediments of 
rivers and streams ofPoland (6 mg/kg; Lis, Pasieczna, 1995) and to the 



results ofprevious studies ofthe sediments from the area ofWarsaw and 
its environs (median 6 mg/kg; Lis, 1992). 

The distribution o f nickel concentration i s similar to those o f iron and 
manganese, which may indicate binding ofpart ofnickel by hydroxides 
ofthese metals. 

The highest average nickei concentration value is characteristic of 
the sediments ofthe Kanał Żerański canal (median 13 mg/kg), while the 
lowest values were measured in the sediments o f the Długa and Świder 
rivers (median 3 mg/kg). The maximum concentration (146 mg/kg) is 
recorded in the sediments ofthe Radiowo Fort moat in Bemowo. 

Anomalous concentrations of nickel are characteristic of the sedi
ments o f watercourses flowing across fi o od terrace s o f the Vistuła River 
valley, which drain the bedrock enriched in this element: Wilanówka (up 
to 36 mg/kg), Rów Powsinkawy ditch (up to 32 mg/kg), Jeziorka (up to 
38 mg/kg), Nowa Ulga canal (up to 48 mg/kg), and other minor streams 
and closed drainage reservoirs. 

The recent and historical discharge of sewage is the source of eleva
ted nickei concentrations in the sediments of the Kanał Bródnawski 
Górny (up to 69 mg/kg) and Kanał Henrykawski (up to 35 mg/kg) ca
nals as well as the Jagodzianka River (up to 71mg/kg). Sewage dischar
ges are probably also responsible for sediment contamination in the Vi
stula River (locally containing up to 20-30 mg/kg ofnickel). 

Waters: Pl. 51, Tab. 7 

The nickei concentration in the waters of the map sheet area varies 
between <0.5 and 41.2!-!g/dm3 . The median value (1.7 11g/dm3) is similar 
to the geochemical baseline value in the waters ofEurope (1.91 11g/dm3; 

De Vos, Tarvainen, ed., 2006). There were only two samples with the 
concentration exceeding the maximum pern1issible limit (34 11g/dm3) 

specified in the Directive 2013/39/EU. 
75% of the analysed waters show the concentration of nickel <2.3 

11g/dm3, and its maximum concentration is recorded in the water of a 
ditch in Miedzeszyn, which also abounds in manganese, iron, cobalt and 
copper. 

Elevated· nickel concentrations are al s o characteristic o f the waters o f 
the Czarna River and its tributaries - up to 40.6 l-lg/dm3 in a canal cros
sing an industrial area in Wołomin, which is additionally contaminated 
by ammonium ions, lithium, cobalt and chromium. 

The waters ofLake Łacha (oxbow lake) in Józefów contain from 7.5 
to 26.8 l-lg/dm3 of nickei that probably originates from sewage dischar
ges. The high nickei concentrations in the waters of the Kanał Henry
kawski canal (4.9- 12.1 l-lg/dm3) and in the waters of a minor ditch re
charging the canal (5.7 l-lg/dm3) are likely caused by a periodic discharge 
o f wastewater from a residential area in Dąbrówka Szlachecka. 

On the right-bank side of the Vistuła River, nickei contamination is 
found in the .waters ofthe Rów z Lewandowa ditch (9.6-19.4 11g/dm3) , 

which is also rich in iron and cobalt, in the Kanał Bródnawski Górny 
(11 ,0 l-lg/dm3) and Kanał Zagoździański canals, Rów Miedzeszyński 
ditch, and Nowe Ujście canal (up to 8,0 l-lg/dm3). 

Considerable nickel concentrations on the left-bank side ofthe Vistu
la were also encountered in the Struga River and its tributaries, in the 
watercourses of the Lipkawska Wqda and Żbikówka drainage basins, 
and locally in the tributaries ofthe Raszynka and Utrata rivers. 

In the waters o f the Kanał Młociński canal the nickei concentrations 
are 20.1 l-lg/dm3, and in the waters of a ditch in Łomianki Dolne (also 
containing 474 mg/dm3 ofsulphates) - 19.1!-!g/dm3. 

The primary source of nickei in many water samples is industrial 
sewage (Kabata-Pendias, Szteke, 2012). 

N02 NITRATES (III) 

Waters: Pl. 52, Tab. 7 

The concentration of N02 ions in the water sampies from the 
map sheet ar e a ranges from <O. O l to 11.1 O mg/ dm 3. The average 
concentrations (median 0.07 mg/dm3) are similar to those in the 
waters of the Poznań agglomeration (median 0.05 mg/dm3; Lis, 
Pasieczna, 2005). 

Elevated and anomalous levels ofN02 ions occur predominan
tly in agricultural areas: in the waters o f the Utrata and Raszynka 
rivers, and in the Jeziorka ditch and its tributaries, as well as in the 
Struga and Czarna rivers (including their tributaries). They are as
sociated mostly with surface runoff and local household wastewa
ter discharges. 

The maximum concentration of N02 ions (11.1 O mg/dm3) is 
recorded in the village of Dawidy in the waters of a stream 

recharging the Raszynka, into which sewage is discharged from 
a sewage treatment plant in Zamienie. 

In urban areas, elevated concentrations ofN02 ions are found in 
the waters contaminated by municipal and industrial sewage. Such 
origin is attributed to the concentrations of 0.94-2.04 mg/dm3 in 
the waters o f the Magenta canal that receives wastewater from the 
Rembertów sewage treatment plant. The waters also contain con
siderable amounts of aluminium (up to 647 ).tg/dm3), cobalt (up to 
2.6 ).tg/dm3), nitrates (V) (up to 40.50 mg/dm3), phosphorus (up to 
3.62 mg/dm3), vanadium (up to 2 ).tg/dm3) and ammonium ions 
(13.60 mg/dm3). 

Anomalous levels ofN02 ions (up to 1.29 mg/dm3) are present 
in the waters o f the Kanał Bródnawski Górny canal that receives 
rainwater from the Trasa AK (Ho me Army Thoroughfare) and n e
arby allotment gardens. 

Contamination by N02 ions in the waters o f Lake Gocławskie 
and the Kanał Wystawowy ditch (up to 1.01 mg/dm3) can be attri
buted to surface runoff from allotment gardens, and the one in the 
waters ofthe Żbikówka River (up to 0.95 mg/dm3)- to rainwater 
from the motorway. 

Elevated concentrations of N02 ions are also common in the 
waters of the Kanał Żerański canal and the Długa River down
stream o f Ossów. 

N03 NITRATES (V) 

Waters: Pl. 53, Tab. 7 

The concentration of N03 ions in the waters ranges from 0.01 to 
89.50 mg/dm3, and the distribution is similar to that for the concentra
tion of N02 ions. The average concentration of N03 ions (median 
2.24 mg/dm3) is lower than in the waters in Poznań and its environs 
(median 3.21 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005) and in the waters ofEurope 
(median 2.82 mg/dm3 ; De Vos, Tarvainen, ed., 2006). Half of the sam
pies meet the standards for water quality class I (:S2.2 mg/dm3 N03) , and 
approximately 17% of the sampies represent water -quality class II 
(>2.2-:S5 mg/dm3 N03). 

Distinct anomalous concentrations ofN03 ions are typically found in 
the waters of agricultural areas in the Łasica (Stmga and i ts tributaries), 
Utrata (Żbikówka, Kanał Ożarowski canal, Raszynka and their tributa
ries) and Jeziorka (Jeziorka ditch) drainage basins. 

The greatest concentration o f N03 ions is recorded in the waters o f 
streams in the municipality ofLesznowola, near Dawidy, Nowe Jeziorki 
and Nowa Wola (up to 89.5 mg/dm3 in a tributary of the Raszynka 
River). The concentrations ofN03 ions up to 56 mg/dm3 were found in 
the waters ofthe Jeziorka ditch, up to 45.3 mg/dm3 in the waters ofthe 
Stmga River, up to 40 mg/dm3 in the waters ofthe Żbikówka River, and 
29.8 mg/dm3 in the waters o f the Kanał Ożarowski canal near the Cen
tmm Eronisze wholesale market. 

In the vicinity ofFalenty the concentration ofN03 ions in the waters 
ofminor watercourses is up to 42.5 mg/dm3. 

In the right-bank side ofthe Vistuła River drainage basin, anomalo
us concentrations of N03 ions occur at point sites. In a watercourse 
recharging the Długa River in Sulejówek, the concentration of N03 

ions is 60.7 mg/dm3, and considerable levels were also found in the 
waters ofthe Wawerski, Nowe Ujście, Nowa Ulga and Magenta canals. 

P PHOSPHORUS 

Soils: Pls. 54-55, Tabs. 4-5 

The phosphoms geochemical background level in the analysed top
soi) is in the range of 0.003-0.106%. The average concentration of this 
element (median 0.036%) is similar to the average value in Poland 
(median 0.034%; Lis, Pasieczna, 1995) and in the Poznań agglomeration 
(median 0.039%; Lis, Pasieczna, 2005). Comparison ofthe median pho
sphorus concentrations in both soil depth ranges indicates that the top
soi! concentration is twice as much as the subsoil concentration. 

The lowest amounts ofphosphoms are typically found in forest soils 
(median 0.017% ), greater amounts in eroplan d soils (median 0.046% ), 
and the greatest onesin soils ofurban areas (median 0.053%). 

The concentration of phosphorus in the analysed soils is mostly af
fected by their origin. Its spatial distribution at both soil depth ranges is 
clearly dependent on the chemical composition ofparent rocks. The gre
atest amounts o f phosphoms occur in soils developed on glacial tills in 
the western part ofWarsaw, on loess-like deposits ofthe Ożarów region, 
and on alluvial muds in the Vistuła River valley. The smallest concentra-
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tions are typical of soils developed on sandy sediments. This observa
tion is confim1ed by the median values: 0.052% in loamy soils, 0.050% 
in peaty soils and 0.026% in sandy soils. 

The maximum phosphorus concentration (0.500%) is recorded in the 
topsoil o f peaty soil in Rembertów near the railway line and a municipal 
waste treatment plant, and in soils of a wetland area in Białolęka -
0.492%. 

Phosphorus anomalies in peaty soils (which are also rich in arsenie, 
iron and manganese) occur in the Długa (up to 0.429%) and Utrata (up 
to 0.264%) river valleys. The source ofphosphorus was probably surfa
ce runoff from arab l e land where phosphatic fertilizers were used. 

An anthropogenic phosphorus anomały occurs in the Jeziorka valley 
in Konstancin, where sewage was discharged to the river from the paper 
mill (0.344% in the topsoiland 0.127% in the subsoil) . 

The maximum phosphorus concentration in the subsoil (0.880%) 
was found in the Henrykawski Park in Tarchomin, accompanied by the 
maximum concentration of iron (20.76%), 39mg/kg of arsenie, 1,524 
mg/kg o f manganese, and 0.429% o f sulphur. 

Sediments: Pl. 54, Tab. 6 

The average phosphorus concentration in the sediments (median 
value) is 0.045%, and the highest values are recorded in organie muds. 
The greatest average concentration is characteristic o f the sediments of 
the Kanał Żerański drainage bas in (median O .180% ), while the lowest 
are found in the Świder drainage basin (median 0.028%). 

Clearly elevated concentrations of phosphorus (>0.301 %) are found 
in the sediments o f watercourses and reservoirs o f the Vistuła flood ter
races in the Konstancin-Jeziorna-Zawady region, which are covered 
with soils rich in this element. Sediments o f the Wilanówka ( containing 
up to 1.133% ofphosphorus) can be additionally enriched due to surface 
runoff from nearby agricultural areas as well as the sewage discharge 
from the inactive paper mill and from the sewage treatment plant in 
Konstancin-I eziorna. 

High phosphorus concentrations (up to 1.164%) were also found near 
the border o f Warsaw in Targówek, particularly in the watercourses flo
wing through meadows with iron bog deposits. Anomalous phosphorus 
levels in the sediments ofthe Kanał Bródnawski Górny (up to 0.627%) 
and Henrykawski (up to 0.601 %) canals are additionally caused by mu
nicipal and industrial sewage discharges. 

Elevated phosphorus concentrations (0.601 %) are recorded in the se
diments o f the Rudawka River in the Bielany Forest nature reserve. 

Sewage discharges from the Otwock sewage treatment plant are the 
source of phosphoms contamination of sediments in the Jagodzianka 
(up to 0.491 %) and Utrata (up to 0.564%) rivers. 

Waters: PI. 55, Tab. 7 

The phosphorus concentrations in the waters of the map sheet area 
are variable (<0.05- 13.82 mg/dm3), although half of the sampies show 
values below 0.07 mg/dm3. 80% of the waters meet the standards for 
water quality class I (:S0.2 mg/dm3), and 10% represent water quality 
class II (>0.2-:S0.4 mg/dm3). The median phosphorus concentration 
(0.07 mg/dm3) is lower than that for the waters o f the Poznań agglome
ration (median 0.1 O mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005) and for the waters of 
Poland (median 0.16 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1995). The lowest pho
sphoms concentrations are found in the waters o f the Vistuła River and 
the Kanał Żerański drainage basin (median <0.05 mg/dm3), and the 
highest ones were determined in the Jeziorka (median 0.15 mg/dm3) and 
Utrata (median 0.13 mg/dm3) drainage basins. 

Anomalous phosphorus concentrations (>0.67 mg/dm3) occur prima
riły in the waters of agricultural areas, in the Raszynka, Mienia, Czarna 
and Długa drainage basins. The source o f phosphorus is surface runoff 
of excess phosphatic fertilizers from arable soils. 

However, the greatest phosphoms levels are due mainly to discharges 
of various types of sewage. The maximum phosphorus concentration 
(13 .82 mg/dm3) is recorded in the village of Zagościniec (Wołomin 
municipality) in the water of a ditch collecting municipal wastewater. 

The greatest phosphorus concentrations are recorded in watercourses 
receiving household and municipal sewage from local sewage treatment 
plants: 4.17 mg/dm3 in the waters of a ditch in the village of Janina 
(municipality Wołomin), 3.62 mg/dm3 in the waters of the Magenta 
canal in Rembertów, 1.40 mg/dm3 in the waters o f the Kanał Wawerski 
canal in Stara Miłosna, 1.23 mg/dm3 in the waters of a canal collecting 
wastewater from the Toruńska Thoroughfare, and 0.76 mg/dm3 in the 
waters o f the Kanał Ożarowski canal. 

Elevated phosphorus concentrations are characteristic of the waters 
of ponds and lakes receiving local sewage effluent: 2.06 mg/dm3 in 

a pond at Dobczyn (Klembów municipality), 1.93 mg/dm3 in a pond in 
Łużek (Dawidy), 1.62 mg/dm3 in the Śmiardki marsh near Wesoła, 
1.39 mg/dm3 in Lake Imielińskie, 0.90 mg/dm3 in Lake Torfowisko in 
Powsin, and 0.83 mg/dm3 in the Czerniakowski Fort moat. 

In the waters o f a pond that was formed in a peat extraction area near 
the village ofDuchów, Wiązowna municipality, the phosphorus concen
tration is up to 6.56 mg/dm3• 

Pb LEAD 

Soils: Pls. 56-57, Tabs. 4-5 

The l e ad concentrations from both o f the soi l depth ranges are similar 
(from <2 to 2, 784 mg/kg). Anthropogenic contamination is evidenced 
by the four-times greater median value recorded in the topsoilas compa
red with the values for the subsoil (15 and 4 mg/kg, respectively) and for 
geochemical background in non-urbanized areas o f Poland- l O mg/kg 
(Pasieczna, 2003). 

Soil contamination by lead is found throughout Warsaw, but prima
riły in urbanized areas located along major roads and railway tracks. 

The highest lead anomali es (>l 00 mg/kg) eluster in industrial areas 
that have been developing since the mid-19th century (Śródmieście, 
Wola and the bonndary zon e between Targówek, Praga Północ and Praga 
Południe) and near the Arcelor Mittal steelworks. 

The highest lead concentration (2,784 mg/kg) was found in an anthro
pogenic soi l o f a post-industrial area in Kamionek. The potential sources 
o f lead in this region co ul d be the already closed-down manufacturers o f 
lead and tin products, which operated here before World War II (Krasuc
ki, 2009), a telepbane equipment factory, and a printer factmy built on 
the s i te o f a pre-war car fa c tory (Portal informacyjny ... , 20 15b ). 

Particulate matter emissions from the ArcelorMittal steelwork have 
resulted in strong soil contamination ofthe nearby grounds ofthe "Hut
nik" sports club in Bielany, where 1,196 mg/kg oflead were recorded in 
the topsoil and 2,574 mg/kg in the subsoil. Near a landfili of smelting 
waste the lead concentration in soils is up to 316 mg/kg, and at a slightly 
greater clistance it is 140- 200 mg/kg. 

Considerable lead contamination is found in soils near the Średnico
wy rail bridge along Wybrzeże Szczecińskie Street (675 mg/kg), in 
Śródmieście (up to 370 mg/kg), and in the Skaryszewski (332 mg/kg) 
and Wilanowski (325 mg/kg) parks. 

A small-area lead anomały (up to 229 mg/kg) on the outskirts o f the 
former Służewiec Przemysłowy industrial area is found in soils that are 
additionally contaminated by barium and cadmium. The contamination 
by metais is likely the result o f activity o f numerous electronics manu
facturers that operated in this area in the past. 

High lead concentrations (513 mg/kg) are also recorded in soils of 
arable land in the Salomea area, Włochy district. 

Outside o f Warsaw, anomalous lead concentrations are observed in 
Jabłonna (334 mg/kg), between Ożarów and Bemowo (up to 319 mg/kg) 
and in Piastów (up to 256 mg/kg). The contamination is probably caused 
by the proximity to heavy traffic roads ( emission from the period w hen 
petrol was supplemented with lead anti-knocks) and by the dispersion of 
partieula te matter from industrial plants located presently and in the past 
in Ożarów Mazowiecki ( former cable manufacturer) , Piastów (lead-acid 
battery manufacturer) and Pruszków (thermal power plant and the for
mer machine tools manufacturer). 

The extent oflead anomali es in the subsoil is similar to that observed 
in the topsoil. The anomalies are most strongly accentuated in the city 
centre ofWarsaw and near the steelworks in Bielany, which proves their 
anthropogenic origin. In the peripheries o f Warsaw, lead concentrations 
do not exceed l O mg/kg. 

Sediments: Pl. 56, Tab. 6 

In sediments of the area of Warsaw and its surroundings the lead 
concentration varies from <2 to 382 mg/kg. The highest levels are found 
in the Kanał Żerański drainage basin (median 29 mg/kg), while the 
lowest ones in the Świder drainage basin (median 6 mg/kg). 

The maximum lead concentration (382 mg/kg) is recorded in the 
sediments from the Żbikówka River, near the s i te o f wastewater dischar
ge from the motorway at Konotopa. 

In the south ofthe map sheet area, anomalous lead concentrations are 
found in the sediments ofthe Jeziorka, downstream ofKonstancin (up to 
300 mg/kg), and in the Wilanówka River (up to 122 mg/kg). Despite 
separation ofthese rivers in the 1950s, they have remained permanently 
connected by ditches and canals, and the samce of lead was probably 
wastewater from the sewage treatment plant o f the paper mill. 



Considerable lead concenh·ations are typically found in the Henry
kawski (up to 263 mg/kg) and Bródnawski Górny (up to 166 mg/kg) 
canals, which are eontarninared by industrial wastewater. 

Elevated lead concentrations are also observed in the sediments of 
the Kanał Młociński canal (up to 164 mg/kg) and in the tributaries ofthe 
Lipkawska Woda, which flow from the Wólka Węglowa region (up to 
102 mg/kg) and from the area of ArcelorMittal steelworks (97 mg/kg). 

Highly contaminated sediments are also fmmd in closed reservoirs: 
a pond in the village ofDuczki (381 mg/kg), a pond in Marki (214 mg/kg), 
Radiowo Fort moat (192 mg/kg), Fajansowe clay pit pond (185 mg/kg) 
in Włochy, and a pond in Pruszków (160 mg/kg), located between Aleje 
Jerozolimskie Street and the WKD (Warsaw Commuter Railway) rail 
lin e. 

Lead eontarninarion is related predominantly to the discharge of 
industrial wasrewater and surface runoff. Sediments o f not eontarnina
red waters commonly show lead concentrations in the range of 30-45 
mg/kg, but sediments ofthe contaminated waters can contain up to seve
ral thousand mg/kg of lead (Pasieczna, ed., 2010b; Kabata-Pendias, 
Szteke, 2012). 

Waters: Pl. 57, Tab. 7 

The range of lead concentrations in the waters of the study area 
(<0.05-7.32 11g/dm3) is similar to that in the waters Europe (<0.005-
6.37 !lg/dm3; De Vos, Tarvainen, ed., 2006). The median values are 0.06 
!lg/dm3 and 0.093 !lg/dm3, respectively. The analysed waters are not 
contaminated by lead. There was no samp1e with exceeded permissible 
limit of lead concentration in inland waters, specified in the Directive 
2013/39/EU - 14 !lg/dm3, neither with exceeded permissible eoncentra
rion in drinking water in Poland- l O !lg/dm3 (Rozporządzenie, 20 l O). 

Clearly elevated lead concentrations are characteristic of the waters 
of closed reservoirs . The maximuru eoncentrarion (7.32 !lg/dm3) is re
corded in the waters of a pond located in wasteland near Babice Nowe. 

Anomalous levels of this metal (4.55 !lg/dm3) are recorded in the 
Radiowo Fort moat in Bemowo near allotment gardens, where the wa
ters abound in capper as well. 

Lead eontarninarion is also observed in the following water bodies: 
a pondlmarsh in a forest area at Zagórze, municipality Wiązowna 
(3.08 !lg/dm3) , a lake in the Bagno Jacka marsh (3.02 !lg/dm3), the Biały 
Ług marsh (2.09 flg/dm3) in Wesoła, Kądziołeczka pond (2.62 flg/dm3) 

in Ursynów, Fort Bema moat (1.50 flg/dm3) and a pond in the Młociny 
Forest (1.39 flg/dm3). 

In the waters of two ponds near the village of Zabraniec, the lead 
concentrations are 0.90 flg/dm3 and 0.86 flg/dm3. 

Elevated lead concentrations (>0.61 flg/dm3) occur locally in the wa
ters of the Czarna River and its tributaries. Acidic waters (pH 4.62) of 
a ditch draining the Harowe Bagno bog (peat lake) in a forest area near 
Marki show the lead eoncentrarion of 5.13 flg/dm3, and the waters of 
a ditch in Radzymin ( eontarninared also by aluminium, iron and co bal t) 
- 3.5l!lg/dm3. 

Lead eontarninarion is also observed in the waters of minor water
courses recharging the Mienia, Świder (up to 2.35 flg/dm3) and Utrata 
(up to 1.07 flg/dm3) rivers, and in the Rów Miedzeszyński ditch (up to 
0.65 flg/dm3) and Stmga Pogorzelska (up to 0.92 !lg/dm3), which are ad
ditionally characterised by increased concentrations of aluminium, cad
mi urn, copper, vanadium and zinc. 

The lead eoncentrarion of 1.29 flg/dm3 is recorded in the waters of 
a ditch flowing from the Arcelor Mittal steelworks area. 

Elevated lead concentrations typically occur in the waters of the 
Vistuła River, downstream ofthe Kanał Młociński canal. 

The greatest l e ad concentrations are found in the waters o f the Łasica 
(median 0.12 !lg/dm3) drainage basins and Vistuła River (median 
0.1 O !lg/dm3), while the lowest ones in the Utrata, Świder and Kanał 
Żerański drainage basins (median <0.05 !lg/dm3). 

S SULPHUR 

Soils: Pls. 58- 59, Tabs. 4-5 

The sulphur eontent in the topsoil varies from <0.003 to 0.565%, 
while in the subsoil from <0.003 to 0.616%. Comparison ofthe median 
values indicates that the average sulphur eontent in the topsoil is four 
times greater than in the subsoil (0.0 16% and 0.004%, respectively). The 
lowest eonten ts (at both depth ranges) are found in sandy soils, while the 
highest ones in peaty soils. The median sulphur eontent in the topsoil 
of the map sheet area is greater than the geochemical baseline for the 
soils ofPoland (0.009%; Pasieczna, 2003). 

Comparison o f the map s o f sulphur eontent distribution in the topsa
ił and subsoil indicates that this element originates from anthropogenic 
sources - the highest amounts o f sulphur are found in soils o furban and 
industrial areas. Sulphur is dispersed as a result of sulphur dioxide emis
sions due to fossil fuel combustion, mainly the burning of coal that can 
contain even up to 5% of this element (Bojakowska, 1994; Szuflicki 
et al., ed., 2014) . 

Natural sulphur enrichment of alluvial soils is observed in the Vistul a 
River valley. The major sulphur anomaties ofthat area are related to the 
occurrence o f soi l s developed on peats and alluvial mu d s rich in organie 
matter. 

The greatest sulphur eontent (0.566%) is typically found in peaty 
soils from both depth ranges in the Raszynka River valley, which also 
contain high amounts of strontium (up to 203 mg/kg) . Considerable 
amounts of sulphur were also found in the topsoil o f peaty soils o f me
adows in Białolęka (up to 0.255%), Długa River valley (up to 0.149%) 
and east of Wolomin (up to 0.093%). 

High sulphur eonten ts in soils of swampy forest areas are recorded in 
Bemowo (up to 0.222%), Góraszka (up to 0.162%) and Wesoła (up to 
0.159%). 

The presence of 0.224% of sulphur in the topsoiland 0.247% in the 
subsoil around the Tarchamin cement plant (inactive since 2004) is sup
posed to be the result of i ts dispersion during the latest activity of this 
plant. The sulphur eontent of 0.073% in the topsoil near the Polfa Tar
chamin phannaceutical company may also be related to the activity of 
the company. 

Anthropogenic sulphur enriclm1ents are observed in the topsoil 
between Pmszków and Piastów (up to 0.177%) and in Konstancin
-Jeziorna, in the area ofthe former paper mili (0.075%). 

In the subsoil the greatest sulphur eontent (0.616%) is recorded near 
the Siekierki thennal power plant. 

High sulphur eontent i s also recorded in an anthropogenic soil o f the 
Henrykawski Park (0.429%), where the elevated concentrations of arse
nie (39 mg/kg) and manganese (1,524 mg/kg) as well as the map sheet's 
maximum contents of iron (20.76%) and phosphoms (0.880%) are ob
served. 

Sediments: Pl. 58, Tab. 6 

The sulphur eontent in the sediments is highly variable (from <0.003 
to 5.031 %), a1though 75% of the sediments show the contents below 
0.163%. The median su1phur eontent in the sediments from the Warsaw 
area and its surroundings (0.066%) is markedly lower than in the Poznań 
agglomeration (median 0.096%; Lis, Pasieczna, 2005) but greater than 
in the Szczecin agglomeration (median 0.040%; Lis, Pasieczna, 1998a). 

In the north o f the map sheet area the greatest amounts o f sulphur are 
found in the sediments of the Kanał Żerański drainage basin (median 
0.184%). The maximum eontent (5 .031%) is observed in the sediments 
ofthis canal in Białołęka, while the sediments ofthe Kanał Bródnawski 
canal contain up to 2.583% of this element. Sulphur contamination in 
the sediments of this region is probably caused by sewage discharges 
from industrial plants ofTargówek, and by surface runofffrom the busy 
Trasa AK (Home Anny Thoroughfare). The concentrations of sulphur 
(up to 1.904%) in the sediments o f the Kanał Markowski drainage bas in 
(near the north-eastern border ofWarsaw) is likely naturalin origin and 
associated with the drainage o f waterlogged area with soils containing 
considerable amounts o f this element. 

M unicipal sewage is the main source of sulphur in the sediments of 
a ditch in the village of Zagościniec, northeast of Wałomin (2.822%), 
and in the sediments ofthe Jagodzianka River (2.794%) and Kanał Hen
rykawski canal (1.456%) downstream ofthe discharge site. 

Concentrations o f sulphur, which are typical o f the sediments o f wa
tercourses and water reservoirs ofthe Vistuła flood terracesin the south 
ofthe map sheet area, are related to drainage ofbedrock enriched in this 
element (alluvialmuds). The greatest sulphur contents were found in 
organie sediments of a ditch recharging the Kanał Babdziński canal in 
the village of Opacz (3.251 %), as well as in the sediments of the Wila
nówka (2.283%) and Rów Powsinkawy (1.560%). 

Anomalous sulphur contents in the sediments o f the Raszynka River 
(up to 1.261 %) are also linked with the lithology. 

High sulphur contents are usually found in the sediments of same 
closed reservoirs : the Keller ponds (1.493%), Łacha Potocka oxbow 
lake (0 .810%) near the Trasa AK (Borne Army Thoroughfare), Lake 
Łosice in Natolin (1.426%), Lake Łacha in Józefów (1.340%) and Pił
sudski Fort moat in Mokotów (1.327%). 

O f natura l origin are probably the elevated sulphur eonten ts observed 
locally in the watercourses and reservoirs in Kampinos. Most of them 
are organie slurry. 
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Waters: Pl. 59, Tab. 7 

The eoncentrarion o f sulphates in the surface waters ofWarsaw ranges 
from <0.5 to 650.0 mg/dm3. The median concentration (47.5 mg/dm3) is 
much l ower than that for the waters o f the agglomerations of Szczecin 
(median 92 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1998a) and Poznań (median 
116 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005), but similar to the median eoncentra
rion in the waters o f Poland - 56 mg/dm3 (Lis, Pasieczna, 1995). In the 
surface waters ofEurope the sulphate eoncentrarion varies between <0.3 
and 1400 mg/dm3 (median 16 mg/dm3; De Vos, Tarvainen, ed., 2006). 

As regards the sulphate content, the standards for water quality class 
l are met by 94.4% ofthe analysed waters from the Warsaw agglomera
tion; for class II - 4.3%. For 16 sampies the permissible limits are 
exceeded. 

The distribution of sulphate eontent in the surface waters is similar 
to that of calcium eontent Elevated concentrations of sulphates 
(> 111.0 mg/dm3

) are observed predominantly in the watercourses ofthe 
left-bank side o f Warsaw, and the least contaminated waters flow in the 
Vistula River. 

The maximum sulphate concentration (650.0 mg/dm3) is recorded in 
the waters of a pond in the village ofŁęg in the Wilanówka drainage basin. 
In the left-bank side ofWarsaw, distinct anomaties of sulphate concentra
tions are also found in the waters ofthe Struga (up to 246.0 mg/dm3) and 
its tributary flowing from Bemowo (up to 205.0 mg/dm3), in the Rudaw
ka (up to 235.0 mg/drn3), Łacha Potocka oxbow lake (up to 215.0 mg/drn3) 

and Raszynka (up to 223.0 mg/dm3). 

In the Łomianki area the concentration of sulphates in the waters of 
the ditch running under Wiślana Street is up to 474.0 mg/dm3, and in 
a pond - 222.0 mg/dm3. 

Considerable sulphate concentrations were identified in the waters of 
the Żbikówka (185.0 mg/dm3), Kanał Ożarowski canal (183.0 mg/dm3) 

and Rów Opaczewski ditch (165.0 mg/dm3). 

Sulphate eontarninarion was also found in the waters of the Jelonki 
clay pit ponds, Keller ponds, Jezioro Powsinkowskie lake, a ditch in 
Paluch near the Chopin Airport, and in the reservoirs and watercourses 
in Mokotów (up to 214.0 mg/dm3 in the waters of a pond near Dolna 
Street). 

In the right-bank side of the Visttlla River drainage basin, anomalous 
concentrations o f sulphates are characteristic o f the waters o f reservoirs in 
the drainage basins ofthe Czarna River (up to 438.0 mg/dm3 in the former 
clay pit in Kobyłka), Kanał Henrykawski canal (up to 278.0 mg/dm3), 

Rów z Lewandowa ditch (up to 170.0 mg/dm3), and locally in the Kanał 
Zagoździański canal (up to 236.0 mg/dm3). 

Sulphate eontarninarion in the waters is probably due to various 
sewage effluents, surface runoff and fallout of dust from the thennal 
power plant and other industrial plants. 

Sb ANTIMONY 

Waters: Pl. 60, Tab. 7 

The antimany eoncentrarion in the analysed waters is highly variable 
ranging from <0.05 to 9.07 flg/dm3

, and the median eoncentrarion 
(0.34 !J.g/dm3) is much greater than the averagefor the waters ofEurope 
(median 0.07 !lg/dm3; De Vos, Tarvainen, ed., 2006). 

The antin10ny eoncentrarion in the river waters is commonly <l f!g/dm3, 

and i t may reach a few flg/dm3 in the premises o f plants of metal proces
sing as well as coal and municipal waste combustion (Niedzielski et al., 
2015). 

The lowest antimany eoncentrarion i s characteristic o f the waters of 
the Świder drainage basin (median 0.24 flg/dm3), and the highest one is 
observed in the Łasica drainage basin (median 0.57 flg/dm3). The Vistu
la River waters show insignificant contamination (0 .12-0.35 flg/dm3) . 

Very high antimany concentrations (2.08-4.05 flg/dm3) are found in 
the waters of a ditch in Łomianki Fabryczne, near a sewage treatment 
plant. Local anomali es are observed in the waters o f the Kanał Młocit1-

ski canal (1.63 !lg/dm3), Lipkawska Woda drainage basin (up to 
1.26 flg/dm3) and Potok Służewiecki stream (up to 1.84 !lg/dm3). 

In the waters of the Kanał Bródnawski Górny canal, where the anti
many eoncentrarion reaches 1.19 !J.gldm3, the potential contamination 
source can be dusts from coal buming łii the Kawęczyn thermal power 
plant and waste from the nearby waste treatment plant, since the bard 
coal from Polish deposits contains up to 4.1 mg/kg of antimany (Boj a
kowska et al., 2007). 

Anomalous antimany concentrations are recorded in the waters of 
the Rów Miedzeszyński ditch (up to 2.21 flg/dm3) and Kanał Henrykaw
ski canal (up to 1.97 flg/dm3). 

Antimany contamination was also found in the waters of closed dra
inage reservoirs in Bemowo (Jelonki clay pit ponds - 2.76 flg/dm3, 

Jeziorzec pond- 1.88 !lg/dm3, Blizne Fort moat- 1.05 flg/dm3) and in 
the watęrs o f the Staw na Kasku pond (1.89 ~tg/dm3) and Stawy Kacze 
ponds (1.80 !lg/dm3) in the Skaryszewski Park. 

Outside ofWarsaw, anomalous antimany concentrations are charac
teristic ofthe waters ofthe Czarna River tributaries- up to 9.07 flg/dm3 

in the Górznik stream, 2.94 flg/dm3 in a ditch in Kobyłka, and 1.97 !lg/dm3 

in a ditch in the narthem part o f Marki. 
Anomalous antimany concentrations were also encountered in the 

waters ofponds in the Czarna Struga drainage basin (up to 2.10 flg/dm3) 

and in the waters of a tributary ofthe Struga River (up to 2.03 !lg/dm3) 

with high electrolytic conductivity values, containing also elevated 
levels of sodium, lithium, potassium, magnesium, molybdenum, stron
tium, uranium, chlorine, nitrates and sulphates. 

Considerable antimany concentrations are recorded in the waters of 
the Rów Opaczewski ditch recharging the Raszynka River (up to 
1.27 flg/dm3) near the Opacz road junction of the southern bypass of 
Warsaw. 

Increased antimany concentrations (>0.56 flg/dm3) are locally found 
in the waters of the Kanał Wawerski canal, Jeziorka ditch, Kanał Gra
bowski canal, and Wilanówka and Regułka rivers. 

At many localities, elevated levels of antimany occur in the waters 
contaminated also by molybdenum and other metals, which indicates its 
anthropogenic origin. 

8102 SILICA 

Waters: Pl. 61, Tab. 7 

The range of silica concentrations in the waters in Warsaw and its 
surroundings is from <0.1 to 27.1 mg/dm3. The median eoncentrarion 
value (9.6 mg/dm3) is slightly lower than that for the waters of Poland 
(median 12.5 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 1995) and the Poznań agglomera
tion (median 10.6 mg/dm3; Lis, Pasieczna, 2005). In the waters of 
Europe the median eoncentrarion value for silica is 8 mg/dm3 (De Vos, 
Tarvainen, ed., 2006). 

Elevated and anomalous concentrations of Si02 in the waters are ob
served in areas of various land use types and can be associated either 
with dTainage o f sandy bedrock that occur over much o f the map sheet 
area, or with sewage discharges. 

The greatest silica eoncentrarion is characteristic o f the waters from 
the Łasica drainage basin (median 11.9 mg/dm3), while the lowest one in 
the waters of lakes and ponds (3.4 mg/dm3). The median silica concen
tration in the waters ofthe Vistula River is 8.6 mg/dm3. 

The maximum silica eoncentrarion (and elevated concentrations o f 
a number of other constituents) is found in the waters of a ditch in the 
village o f Zagościniec, which receives municipal sewage. 

The silica eoncentrarion of27.3 mg/dm3 (accompanied by increased 
contents of many other constituents) is recorded in the waters of the 
polluted ditch in Paluch and in the trench surrounding the Radiowo 
LandfiU (27.0 mg/dm3). 

The waters of ditches in a forest area near Marki contain 26.7 mg/dm3 

of silica, and near the Natolin Park- 25.9 mg/dm3. 

In the left-bank side of the Vistuła River drainage basin, increased 
(>14.3 mg/dm3) and anomalous (>16.2 mg/dm3) silica concentrations are 
found in the waters of the Struga, Lipkawska Woda and Raszynka tivers 
and their uibutaries, Rudawka and, locally, in the waters o f watercourses in 
the Utrata, Potok Służewiecki, Wilanówka and Jeziorka drainage basins. 

On the eastern s ide o f the Vis tu la River valley, Si02 occurs abundan
tly in the waters ofthe Rów z Lewandowa ditch (up to 19.2 mg/dm3) and 
in nun1erous tributaries of the Czarna River (up to 20.4 mg/dm3 in the 
waters o f a ditch in the village o f Krym, downstream o f the sewage tre
atment plant). 

Silica is also a comrrion constituent ofthe waters in the Kanał Henry
kawski canal, in the canals recharging the Nowy Kanał canal in Biało
lęka, and locally in the tributaries ofthe Mienia and Świder rivers. 

Sr STRONTIUM 

Soils: Pls. 62-63, Tabs. 4-5 

The strontium concentration in the topsoil varies from <l to 556 mg/kg. 
The enrichment in strontium of the topsoi l is almost three times greater 
when compared to the subsoil (median values 11 and 4 mg/kg, respecti
vely), which indicates the strontium originates in great part from anthro
pogenic factors. It is also confirmed by the lowest strontium concentra
tions (at both depth ranges) in forest soils, and the greatest onesin indu
strial and urban areas. In urban areas, strontium comes from coal bur
ning, while, in the central districts ofWarsaw, also from carbonate rub
ble in anthropogenic embankments. 



The spatial distributions o f strontium eontent in the topsoil and s ub
soi l are similar. Soils ofthe western districts ofthe city and ofthe Vistu
la flood teiTaces are richer in this element. Its higher concentration can 
be linked with the occuiTences o f glacial tills as well as weathering man
tles, aeolian sediments and alluvial muds. 

The strontium anomaties in soils commonly show small extents at 
the surface, but they often occur at both soil depth ranges. The greatest 
strontium concentration (556 mg/kg in the topsoiland 182mg/kg in the 
subsoil) is observed in the vicinity ofKobyłka, near a number ofbrick
yards. 

Strontium accumulation near Jeziorko Czerniakowskie lake 
(312 mg/kg) is probably related to the fallout o f particulate matter from 
the Siekierki thermal power plant. 

Elevated strontium concentrations (>200 mg/kg at both soil depth 
ranges) are characteristic o f soi! s from the Tarchamin industrial areas 
(also containing 8.24% of calcium). 

Near furnace waste landfills the strontium levels in the topsoil and 
subsoil are 196 mg/kg and 173 mg/kg in Zawady, and 159 mg/kg and 
235mg/kg in Żerań, respectively. 

Local enrichments in strontium are observed in soils along railway 
traeks (up to 180 mg/kg in the topsoil layer ofBemowo, and 291 mg/kg 
in the subsoil of Żerań), which are probably caused by coal burning in 
steam locomotives in the past years. 

Elevated strontium concentrations are also recorded in industrial are
as: 178 mg/kg in the Służewiec Przemysłowy. industrial area, and 
254mg/kg in Mysiadło, where 165mg/kg ofnickel was also determined. 

Sediments: Pl. 62, Tab. 6 

In the sediments the strontium concentration varies from l to 
329 mg/kg, and the highest amounts are found in the Kanał Żerański 
drainage basin (median 46 mg/kg) and in the Vistuła River (median 
28 mg/kg). In most of the sampies (75%) the strontium concentration 
does not exceed 32 mg/kg. The average strontium concentration in the 
sediments of the map sheet area (median 16 mg/kg) is slightly lower 
than the average value for Poland (median 20 mg/kg; Lis, Pasieczna, 
1995). Sediments ofthe Vistuła River are naturally enriched in strontium 
that is washed out from soils ofthe flood teiTaces and supplied from the 
southern part of the drainage basin, where weathered carbonate rocks 
crop out at the surface. 

Strontiumis an abundant element in some watercourses ofthe Wila
nówka drainage basin. In the sediments ofthe ditches and canals around 
the sewage treatment plant of the former paper mill in Konstancin
-Jeziorna the strontium concentration is 230-329 mg/kg, undoubtedly 
coming from sewage discharges. 

Anomalous strontium concentrations, linked with the discharge of 
various types.of sewage, are found in the sediments o f the Kanał Bród
nawski Górny canal ( 199 mg/kg near the Tomńska Thoroughfare ), Ka
nał Henrykawski canal (120 mg/kg) and Żerański canal (154 mg/kg), as 
well as in the sediments ofthe Rów z Lewandowa ditch (138 mg/kg). 

Locally increased strontium levels are observed in the sediments of 
watercourses in the Czarna River drainage basin (up to 111 mg/kg), Ła
cha Potocka oxbow lake (up to 1011:ng/kg), Rudawka River (79 mg/kg) 
and Raszynka River (96 mg/kg). 

The elevated strontium concentrations are in many cases associated 
with sewage discharge or mbble dispasał into watercourses and closed 
reservoirs . In urbanized areas the strontium enrichment of waters and 
sediments can be the effect o f surface mnoff o f road maintenance che
mieais in winters, whereas in agricultural areas - with surface runoff 
after soilliming treatment. 

Waters: Pl. 63, Tab. 7 

The strontium concentration in the surface waters ranges from l O to 
l ,269 j.lg/dm3 (median 202 j.lg/dm3) . As regards the waters o f the w hole 
of Poland the median strontium concentration is 243 ~tg/dm3 (Lis, 
Pasieczna, 1995). 

The highest concentration of this element is characteristic of the 
Vistuła River (median 327 j.lg/dm3), and half ofthe value was measured 
in the Czarna and Świder drainage basins (155 j.lg/dm3). The surface 
waters in Warsaw and its surroundings are poorer in strontium as com
pared with the waters in the Szczecin (median 311 j.lg/dm3; Lis, Pasiecz
na, 1998a) and Poznań agglomerations (median 276 j.lg/dm3; Lis, 
Pasieczna, 2005). 

In the right-bank side of the Vistuła River drainage basin, anomalous 
strontium concentrations (>438 j.!g/dm3) are characteristic ofthe sewage
-polluted waters of the Kanał Henrykawski canal in Tarchomin, Kanał 
Bródnawski Górny canal, Rów z Lawendowa ditch in Białolęka and lo
cally, the watercourses and reservoirs in the Czarna River drainage basin. 

[n the left-bank side of the Vistuła River drainage basin, clem·ly 
strontium-enriched waters are found in the ditches and ponds of Ło
mianki, Rudawka River, Raszynka River, Kanał Ożarowski canal and 
some watercourses and reservoirs in Mokotów. 

The greatest strontium concentrations are recorded in the waters of 
clay pit ponds ofthe former brickyard in Kobyłka (1 ,269 j.lg/dm3) and in 
the waters ofthe Kanał Ożarowski canal in Eronisze (1,129 j.lg/dm3). 

In addition, anomalous strontium concentrations (> l ,000 j.lg/dm3) are 
recorded in the waters o f a ditch on the outskirts o f the Bemowo Forest 
in Lachtorzew (1 ,022 j.lg/dm3), in the waters ofthe Kanał Henrykawski 
canal (1,025 ~tg/dm3), a pond in Kolonia Opacz (1,410 j.lg/dm3) and 
a ditch in Paluch near the Chopin Airport (1,067 j.lg/dm3). 

Ti TITANIUM 

Soils: Pls. 64-65, Tabs. 4-5 

The distributions of tita!lium eontent in the topsoil and subsoil are 
very similar. Almost identical are also the statistical parameters of tita
nium concentrations for both soil depth ranges, like with the soils of 
Europe, where the ratio o f median titanium concentrations in the topsoil 
and subsoil is 1.021 mg/kg (De Vos, Tarvainen, ed., 2006) . 

Greater titanium amounts are found in soils developed on glacial 
tills, eluvial sediments and anthropogenic embankments. Anthropogenic 
soils from both soil depth ranges are characterised by the highest tita
nium concentrations (medians 79 and 80 mg/kg, respectively). Anoma
lous levels commonly occur at both depth intervals. 

The maximuru titanium concentration in the topsoil was found in the 
premises ofthe Polfa Tarchamin pharmaceutical company (736 mg/kg), 
where the element was used in the production o f medicines. 

The s aurces o f titanium are furnace was te and emission from thermal 
power plants. In the topsoil and subsoil, near the landfills, the titanium 
concentrations are 569 and 751 mg/kg in Żerań and 430 and 353 mg/kg 
in Zawady, respectively. Soils from the immediate proximity to the Sie
kierki thermal power plant contain 535 and 490 mg/kg of titanium. In 
the storage area in Siekierki the value is 516 mg/kg, whereas near 
Jeziorko Czerniakowskie lake- 478 mg/kg 

The titanium contamination is caused by the activity of the former 
Warsaw cement plant (328 and258mg/kg oftitanium in the topsoiland 
subsoil, respectively). 

Anthropogenic contamination by titanium is also observed in the pre
mises of ArcelorMittal steelworks (337 mg/kg and275mg/kg- in both 
soi! depth ranges) , former Ursus Factory (279 mg/kg), and storage and 
industrial areas of Ursynów (up to 252 mg/kg). The last-mentioned area 
is contaminated by titanium (as well as by barium and lead) likely as 
a result of long-term activity of the Zakłady Ceramiki Radiowej cera
mics factory, wherein lead titanate was used in the production o f piezo
electric ceramie materials. 

Elevated titanium concentrations occur in soils along railway traeks 
(up to 276mg/kg near a railway siding in Bemowo). 

The titanium concentrations in Janki near numerous warehouses are 
289mg/kg in the topsoiland 351 mg/kg in the subsoil, while in Otwock 
the concentration is 244 mg/kg. 

At a depth of0.8-1.0 m, 472 mg/kg oftitanium is recorded in soils 
developed on aeolian sediments near Kobyłka, 325 mg/kg in the 
Raszynka River valley ( developed on ka111e sands ), and up to 207 mg/kg 
between Ursus and Ożarów (developed on loess-like sediments). In 
these cases the titanium contamination is probably o f lithogenic origin. 

Anthropogenic origin is suggested for the presence of titanium 
(214 mg/kg) in the subsoil near the junction o f Wolska, Kasprzaka and 
Prymasa Tysiąclecia streets, w hi ch is an area o f heavy road and railway 
traffic. Anthropogenic soil in the railway premises near the former FSO 
automotive factory, which is also characterised by elevated concentra
tion o f other metal s, contains 3 79 mg/kg o f titanium. 

Sediments: Pl. 64, Tab. 6 

Most of the analysed sediments (75%) contain below 84 mg/kg of 
titanium. Elevated concentrations are found in various areas o f the map 
sheet, whereas clearly anomalous values (> 170 mg/kg) are associated 
mainly with urban areas. The median titanium concentration in the sedi
ments from the Warsaw m·ea and its surroundings (58 mg/kg) is more 
than twice as much as that in the Szczecin agglomeration (median 24 
mg/kg; Lis, Pasieczna, 1998a) but l ower than in the sediments ofPoznań 
area (median l 05 mg/kg; Lis, Pasieczna, 2005). 

The lowest amounts of titanium are found in the sediments of the 
Vistuła River and in the Długa River drainage basin (median 48 mg/kg), 
while the greatest ones are observed in the Kanał Żerański drainage 
basin (median 79 mg/kg). 
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The maximum titanium concentration ( 469 mg/kg) is recorded in the 
sediments of a watercourse in the area ofŁomianki. 

Titanium-enriched sediments occur in the Rów Miedzeszyński ditch 
in Wawer (up to 436 mg/kg), and in the Kanał Henrykawski canal near 
Mehoffera Street (31 O mg/kg). 

Anomalous titanium concentrations are characteristic of the sedi
ments ofthe Potok Służewiecki stream and Rów Wolica ditch (up to 390 
mg/kg). The latter also receives untreated sewage from Ursynów and 
Natolin, while the Potok Służewiecki stream is contaminated by rainwa
ter from the Chopin Airport. Part of the contaminants can also come 
from industrial plan ts that operated in the past in the Służewiec Przemy
słowy area. 

Strong titanium contamination of the sediments in the Kanał Bród
nawski Górny (198- 276 mg/kg) and Kanał Żerm1ski (191- 257 mg/kg) 
canals can be d ue to surface runoff from nearby industrial areas, railway 
premises and residential areas under development. 

Anomalous titanium concentrations are locally recorded in organie 
sediment o f a pond in the viilag e o f Opacz ( 418 mg/kg), in a ditch in the 
Lipkawska Woda drainage basin ( 400 mg/kg), and in the sediments ofthe 
tributaries o f the Czarna (316 mg/kg) and Jeziorka (211 mg/kg) rivers. 

Tl THALLIUM 

Waters: Pl. 66, Tab. 7 

The geochemical baseline for thallium in the surface waters of Po·· 
land was detennined at 0.006 j.lg/dm3 (Salminen ed., 2005), while in the 
waters of the study area the values vary from <0.05 to 0.24 j.lg/dm3 

(median <0.05 j.lg/dm3). 

The thallium concentration is much l ower than the boundary limit for 
water quality classes Ilii (2 j.lg/dm3) in all of the samples. 90% of the 
waters in the map sheet area show the thallium concentrations below 
0.06 j.lg/dm3 . 

Evidently elevated thallium levels relative to the baseline value are 
observed in the waters of the Vistuła River: >0.06 j.lgl dm3 (median 
0.08 j.lg/dm3). The likely source of this element is the Upper Silesian 
area o f miningand processing o f Zn-Pb ores, from which i t is transpor
ted by the Vistuła River and its tributaries. The strongly thallium-conta
minated Biała Przemsza River is recharged by the Biała and Sztoła tri
butaries carrying mine waters from the Pomorzany Zn-Pb mines as well 
as sewage from the ZGH Bolesław mine in Bukowno and from a sewage 
treatment plant in Olkusz. Waters of the Biała Przemsza River furtber 
fiow into the Przemsza River which is a tributary of the Vistuła River. 
The thallium concentration in the waters ofthe Biała Przemszais 8.73-
17.89 j.lg/dm3, and in the waters of the Przemsza up to 3.81 j.lg/dm3 

(Pasieczna, ed. , 2010a, c). Waters ofthe Vistuła River in Warsaw conse
quently show much l ower concentrations o f this element. 

Besides the above-mentioned areas, thallium contamination was en
countered only in 16 water sampies collected from other reservoirs. The 
maximuru thallium concentration (0.24 j.lg/dm3) was found in the waters 
o f a ditch draining the Harowe Bagno marsh in a forest area at Marki. 

U URANIUM 

Waters: Pl. 67, Tab. 7 

The uranium concentration in the river waters across the world varies 
from 0.02 to 5.0 j.lg/dm3, and the average value is 0.37 j.lg/dm3 (Gaillardet 
et al., 2003 w: Kabata-Pendias, Szteke, 2012). In the waters ofEurope the 
uranium concentrations range between <O. 002 and 11.1 00 j.lg/ dm 3, and 
the median is 0.320 j.lg/dm3 (De Vos, Tarvainen, ed., 2006). 

In the waters of the Warsaw area and its surroundings the uranium 
concentrations are in the range from <0.05 to 19.55 j.lg/dm3 (median 
0.53 j.lg/dm3) . 

In the left-bank side ofthe Vistuła drainage basin the waters aremuch 
richer in uranium compared with the area on the eastem s ide o f the river, 
which is likely caused by the differences in the geological structure of 
the basement. On the western side the watercourses drain areas compo
sed of glacial tills, loess-like weathering mantles and aeolian sediments, 
and alluvial muds rich in uranium-binding clay minerals, whereas on the 
eastern side, sandy deposits, rich only in silica, are predominant. 

Uranium-contaminated waters are found in the Utrata drainage basin 
(median 1.77 j.lg/dm3) , and the lowest amounts afthis element were en
countered in the waters of lakes and ponds (median 0.27 j.lg/dm3). Wa
ters ofthe Vistuła River are characterised by intermediate concentrations 
in the range of 0.26-0.98 j.lg/dm3 (median 0.50 j.lg/dm3). 

The maximuru uranium concentration (19.55 j.lg/dm3) is recorded in 
the waters o f a ditch in a forest area in Paluch. The waters are also eon-

spicuous by high electrolytic conductivity and elevated concentrations 
o f many other constituents. 

Uranium contamination (>2.49 j.lg/dm3) is observed in the waters of 
the Struga and Lipkawska Woda rivers and their tributaries, Rudawka, 
Kanał Ożarowski canal, Żbikówka, Raszynka, Rów Opaczewski ditch, 
Utrata drainage basin, Regułka, Jeziorka ditch, Kanał Wolacki canal and 
Potok Służewiecki stream, as well as same reservoirs and watercourses 
in Mokotów. 

The following uranium concentrations are recorded in the waters: in 
a tributary of the Lipkawska Woda - 18.63 ~tg/dm3 , in Żbikówka -
14.01 j.lg/dm3, in the ditch paralieling the Piaseczyńska Street in Moko
tów- up to 13.41 j.lg/dm3. 

On the right-bank s ide o f the Vistuła River, elevated uraniwn levels 
(> 1.17 j.lg/dm3) are characteristic of the waters of same canals: Henry
kowski, Wystawowy, Gocławski and Nowa Ulga, and locally of the 
Czarna River and its tributaries. 

V VANADIUM 

Soils: Pls. 68- 69, Tabs. 4-5 

Statistical parameters of the concentration and distribution of vana
diumin both the topsoiland subsoil are very similar. The median vana
dium concentration in the topsoil (8 mg/kg) is similar to the geochemical 
baseline level for Poland (7 mg/kg; Lis, Pasieczna, 1995). As regards 
land use types, the greatest vanadium concentrations in the topsoil are 
found in the areas of parks (median 11 mg/kg), and the lowest ones in 
forests (median 3 mg/kg). 

The vanadium concentration at both soil depth ranges is clearly lin
ked with the chemical composition o f parent rocks. Greater amounts o f 
vanadium are observed in soils developed on alluvial sediments (muds 
o f the Vistuła flood terrace s), weathering mantle and aeolian sediments, 
glacial tills, and locally alluvial muds. 

At both soil depth ranges the vanadium concentrations are manife
sted by a number of a~1omalies (>20 mg/kg). 

In the topsoil the maximuru vanadium concentration (119 mg/kg) is 
recorded in meadows of Białołęka, which are also enriched in iron, 
arsenie and sulphur. In this area, vanadium is probably bound with iron 
oxides. Similar lithogenic enrichments are found in meadow soils deve
loped on alluvial muds in the area o fan ancient meander o f the Vistuła 
River in Wawer (32-42 mg/kg), in the Długa River valley - in Okuniew 
(43 mg/kg) and in Ossów (26 mg/kg). Naturally increased vanadium 
concentrations are observed in soils of the Vistuła fiood terraces (30-
50 mg/kg). 

Anthropogenic contamination o f soils by vanadiu m ( 63 mg/kg) i s 
recorded in the area of ArcelorMittal steelworks, where the element is 
used for steel production. 

The anomaties found in the area of Augustówka (up to 80 mg/kg), 
Siekierki (49 mg/kg) and Jeziorko Czerniakowskie lake (36 mg/kg) are 
probably a result of emission from the Siekierki thermal power plant. 

Elevated vanadium concentrations are recorded at both soil depth 
ranges near the landfills of furnace ashes in Żerań (50-60 mg/kg) and 
Zawady (30-70 mg/kg). 

The vanadium anomalies detected near railway traeks are probably 
caused by smoke emissions from steam locomotives. 

Local anthropogenic anomalies are found near the Polfa Tarchamin 
pharmaceutical company (23 mg/kg), former Ursus Factory (29 mg/kg) 
and in the area o f inactive glassworks in Ożarów (24 mg/kg). 

The maximum vanadium concentration (84 mg/kg) in the subsoil 
was observed near some brickyards at Kobyłka , where elevated titanium 
( 4 72 mg/kg) and strontium (182 mg/kg) levels we re al s o detected. 

Sediments: Pl. 68, Tab. 6 

The range of concentrations of vanadium in the sediments is much 
the same as the range of its levels in the topsoil, and the median value 
(8 mg/kg) is identical as in the soils. In most o f the sediments the vana
dium concentration does not exceed 25 mg/kg. Anomalous concentra
tions (>25 mg/kg) occur predominantly in the sediments ofwatercourses 
and reservoirs draining areas composed of vanadium-enriched alluvial 
and fluvial muds. 

Considerable amounts of vanadium are found in the sediments of 
the Wilanówka (up to 44 mg/kg) and a pond in the village of Opacz 
(38 mg/kg). 

The vanadium levels in the sediments o f watercourses recharging the 
Kanał Markowski canal in Białolęka are up to 32 mg/kg, and in the 
Nowa Ulga canal - 29 mg/kg. 

Elevated vanadium concentrations in the sediments ofthe Kanał Bród
nawski Górny (up to 40 mg/kg) and Kanał Henrykawski (up to 39 mg/kg) 



canals result probably from the discharge of sewage from industrial 
plants ofTargówek and Tarchomin, active both currently and in the past. 

Vanadium contamination of the sediments from the Rów Miedze

szyński ditch in Wawer (up to 40 mg/kg) is likely anthropogenic in ori
gin. The sediments also typically show considerable levels of titanium 
(up to 436 mg/kg) and zinc (up to 1,171 mg/kg). 

Elevated vanadium concentrations are locally observed in the sedi
ments of watercourses and reservoirs in the Czarna River drainage ba
sin. The maximum vanadium concentration (214 mg/kg) is recorded in 

a forest pond near the village of Stanisławów Pierwszy (municipality 
Nieporęt). High amounts ofvanadium were also found in the sediments 

o f Krzewiny pond in Dąbrówka near My siadło (36 mg/kg), Staw Mło

ciński pond (33 mg/kg) in a gated residential community, and in the se
diments of a minor branch of the Vistuła River (up to 30 mg/kg) in 
Młociny. 

Waters: Pl. 69, Tab. 7 

The vanadium concentrations in the surface waters in Warsaw and its 
surroundings vary from < l to 15 1-1g/dm3 (median <l 1-1g/dm3). In the wa
ters o f Poland the vanadium concentrations are found in the rang e o f <8-
1,848 1-1g/dm3 (Lis, Pasieczna, 1995), while in the waters of Europe -
<0.05-19.5 1-1g/dm3 ; median 0.46 1-1g/dm3 (De Vos, Tarvainen, ed., 2006). 

AU ofthe analysed water sampies meet the standardsfor water qual

ity classes I/II in terms ofvanadium concentration (::;50 1-1gldm3). 

The vanadium concentration distribution indicates that elevated lev
els (> l1-1g/dm3) relative to the baseline value are typical primarily ofthe 
waters from the area located to the west of the Vistuła River, which is 
probably associated with the abundance of clay minerais in the bedrock. 
Vanadium-enriched waters are found in the Kanał Młociński canal, Stru
ga and Lipkawska Woda and their tributaries, Żbikówka, Raszynka and 
Utrata rivers and their tributaries, Jeziorka ditch, and Potok Służewiecki 
stream and its tributaries. 

To the east of the Vistuła River, anomalous vanadium concentrations 
are observed in the waters ofthe canals: Henrykowski, locally Żerański 

and Markowski, Magenta, Wawerski, Nowe Ujście and Zagoździański, 

as well as in the Struga Pogorzelska, Mienia and Czarna drainage basins. 

Water enrichment in vanadium is also observed at some sections of 
the Vistuła River. 

The highest vanadium concentration was found in the waters o f the 
Kanał Młociński canal in the Młociny Forest (15 1-1g/dm3) , which are 
also characterised by high levels of arsenie (13 1-1g/dm3) , antimany 
(1.63 1-1g/dm3) and thallium (0.10 ).!g/dm3). 

Anomalous vanadium concentration was also observed in the waters 
o f a ditch in a forest area o f the Radzymin municipality. These waters are 
additionally conspicuous by considerable amounts of other constituents 
discussed in the section on aluminium. A considerable vanadium con
centration (8 ).!g/dm3) was detected in a pond located in a forest area at 

Stanisławów Pierwszy. 
Anomalous vanadium concentrations were also found in the waters 

o f a tributary o f the Raszynka River ( 6 ).!g/dm3), in Pozytywka pond in 
Ursynów (5 ).!g/dm3), a ditch recharging the Jeziorka ditch in Dąbrówka 
near Mysiadło ( 4 ).!g/dm3), Jelonki clay pi t ponds ( 4 ).!g/dm3) , Rów Opa
czewski ditch (4 ).!g/dm3) and Regułka River (4 1-1g/dm3). 

TOTAL SUSPENDED SOLIDS 

Waters: Pl. 70, Tab. 7 

The concentration of total suspended solids is among the major 
proxies of surfacewater quality. Suspended solids are a carrier of conta
minants whose eontent is often greater than in bottom sediments (Bar
busil'J.ski et al., 2012). In the surface waters in Warsaw and its surroun

dings the concentration o f to tal suspended solids was determined in one 
third ofthe sampies collected. The values range from <5 to 194 mg/dm3. 

16% ofthe analysed sampies meet the standards specified for water qu

ality class I as regards the concentration of suspended solids (:::;25 mg/ 
dm3) , 38.5% ofthe sampies are categorised into class II (>25 mg/dm3-::; 

50 mg/dm3) , and 45.5% ofthe sampies show exceeded boundary limits. 
The highest concentration o f suspended solids is observed in the waters 

of Czama River drainage basin (median 68 mg/dm3) , while the lowest 
one - in the the waters ofUtrata drainage basin (median 38 mg/dm3). 

Greater amounts of suspended solids are recorded in water bodies 
outside of Warsaw, commonly in forests east of the Vistuła River. The 

highest concentration of suspended solids (194 mg/dm3) is observed in 
the waters of a ditch crossing meadows near the village of Stare Grabie 
(municipality Wołomin) . Distinct anomalous concentrations are found in 

a ditch recharging the Rządza River in the village ofPasek (190 mg/dm3
) 

and in Białe Błota pond in Wałomin (186 mg/dm3). 

To the west of the Vistuła River the greatest amounts of suspended 
solids are recorded in the waters of a ditch recharging the Kanał Gra
bowski canal in Pyry (178 mg/dm3) and in the waters of the Raszynka 

River that drains c ropland in the village o f Lesznowola ( 166 mg/dm3) . 

Zn ZTNC 

Soils: Pls. 71- 72, Tabs. 4-5 

The zinc concentration in soils o f the study area varies within a wide 
range from2 to 7,019 mg/kg in the topsoiland from 2 to 4,290 mg/kg in 

the subsoil. Comparison o f the median z in c concentrations for both soil 
depth ranges (44 and 12 mg/kg) indicates an anthropogenic zinc enrich
ment ofthe topsoil, although the geochemical baseline value for the top
soi! of Poland - 35 mg/kg (Lis, Pasieczna, 1995) - is exceeded only in
significantly. A comparison with the study of soi1s from the area ofWar

saw and its surroundings, carried out 25 years ago (Lis, 1992), shows 
that the topsoil was less contaminated by zinc at that time (median 34 

mg/kg). 
In terms o f topsoil use typ es the lowest average zinc concentrations 

are typically fow1d in forest soils (median l O mg/kg) , and the highest 
ones are observed in soils of allotment gardens (median l 02 mg/kg) and 
parks (median 91mg/kg). Zinc enrichment ofsoils in urban green areas 

is probably due to the use of plant protection products containing this 

element. 
In the environs ofWarsaw and its eastern outskirts the most common 

soils are those showing zinc concentration values within the limits of 

geochemical background (70- 90 mg/kg). In the westem peripheral 
districts of Warsaw and on the Vistuła fiood terraces the soi1s that are 
developed on glacial tills and loess-like sediments, as well as fluvial 
muds, contain more zinc (l 00-200 mg/kg). 

Cleady anomalous zinc concentrations (>348 mg/kg in the topsoi1 
and > 171mg/kg in the subsoil) are observed in the city centre (Śródmie
ście, Wola, border area ofTargówek, Praga Północ and Praga Południe). 

A simi1ar extent of anomaties and concentrations of zinc were determi
ned in Warsaw in the late 1970s (Czamowska, Gwarek, 1991 ). This 
leads to a conclusion a b out a s1ow rate o f increasing soil contamination 

in the urbanized area. 
The maximum zinc concentration in the topsoil (7,016 mg/kg) was 

found in Białołęka near the Polfa Tarchamin phannaceutica1 factory 
whose history dates backto the early 19rh century. Chemical plants that 
existed in this place since 1849 produced vinegar, fertilizers, processed 
chemicals, paints, cosmetics and pham1aceutical products using zinc

-containing compounds (Historia zakładów Polfy Tarchomin ... , 2015). 
The potentia1 zinc-contamination source could a1so be the plastics facto
ry, not existing any more. Zinc compounds are used in the production of 

fertil izers, pharmaceutical products, cosmetics, paints and plastics 
(Kabata-Pendias, Pendias, 1999). 

Strongly zinc-contaminated soils (at both depth intetvals) are found 
JG the Augustówka area: 3,961 mg/kg in the topsoiland 3,768 mg/kg in 

the subsoil. The topsoil near Jeziorko Czerniakowskie lake contains 677 
mg/kg o f zinc. The zinc concentrations are comparable to those in soils 
o f areas o f Zn-Pb o re mining and processing (Pasieczna, ed., 20 l O a, b) 
and their occurrence in the study area is sarnewbat enigmatic. Part ofthe 
zinc may origin from emissions ofparticulate matter during coal combu
stion in the Siekierki them1al power plant, but the primary source is 

certainly different. 
In the topsoil a strong zinc anomały is found in an area (from 

Kamionka through Szmulkito Nowa Praga) that bas been highly indu
strialized since the second half ofthe 19111 century. The highest zinc con
centration within the anómaly (2005 mg/kg) is observed in the premises 
o f the former high-voltage switchgear plant w hi ch i s the successor o fan 
electrical equipment plant (since 1921 ). In the subsoil the zinc concen
tration also showsan anoma1ous value (556 mg/kg), and the soi! additio
nally contains 442 mg/kg of copper. Within the same anomaly, a value of 

1,296 mg/kg ofzinc is recorded in the topsoil near the former cosmetics 
factory as well as close to or within the nearby allotment gardeus 
(1 ,132 mg/kg in Kozia Górka in Grochów) and along railway traeks 

(977 mg/kg near the Warszawa Wschodnia station). 
Zinc-contaminated soils are found in the area of ArcelorMittal steel

works (476 mg/kg) and near the landfili ofits waste (887 mg/kg). Cur

rently, the plant uses technologies that successively reduce emissions of 
metals , including zinc (Dmuchowski et al., 2011). 

An anthropogenic zinc anomały (552 mg/kg) occurs near the former 
Służewiec Przemysłowy industrial area, in place of high concentrations 

ofbarium, lead and titaniwn. 
Outside ofWarsaw, soil contaminations by zinc were encountered in 

Piaseczno: 808 mg/kg in the topsoil and l ,099 mg/kg in the subsoil. 
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In the subsoil, the greatest amounts of zinc (> ł71 mg/kg) are found 
within a more compact but smaller area as compared with the topsoil. 
The highest zinc concentration ( 4,290 mg/kg) is recorded in soil of the 

anthropogenic embankment along Wybrzeże Gdańskie Street in Śród
mieście. 

Sediments: Pl. 71, Tab. 6 

The zinc concentration in the sediments ranges from 4 to 3,237mg/kg. 

Contaminated sediments are observed mainly in the watercourses dra

ining urban areas. 
Sediments strong1y contaminated by zinc were found in the Kanał 

Henrykawski canal (3 ,23 7 mg/kg) downstream o f the Polfa Tarchamin 
pharmaceutical company, which bas received wastewater from the plant 
for many years (Encyklopedia Warszawy, 1975). 

Highly anomalous zinc concentrations (2,361 mg/kg) are observed in 
the sediments of the Kanał Bródnawski Gómy canal that has received 
wastewater from the Targówek Fabryczny industrial area since the 191h 

cen tury. 
Contaminated sediments are found in a ditch fiowing from the Wólka 

Węglowa area to the Lipkawska Woda (999-1 ,056 mg/kg). 
Anoma1ous zinc leve1s (>474 mg/kg) also occur in the sediments of 

the Jeziorka downstream from Konstancin-Jeziorna (623 mg/kg) , and in 
the Wilanówka (l ,054 mg/kg). Contamination o f the sediments in both 

these rivers may date back to the period when the rivers were a single 
watercourse and received municipal and industrial sewage from the 
Konstancin-Jeziorna area. 

High zinc concentrations are locally found in the sediments of the 
Wolica ditch (739 mg/kg) and Wolica canal (778 mg/kg), both rechar

ging the Potok Służewiecki stream, and in the sediments o f the stream 
itself (544 mg/kg near the airport) and of Jeziorko Wilanowskie lake 
(640 mg/kg), which the river drains into. Slightly lower zinc concentra

tions (up to 458 mg/kg) in the sediments ofthe Potok Służewiecki stre
am were reported in the years 2009- 2010 (Bojakowska et al. , 2012). 

Point anomalies o f zinc were also encountered, e.g., in the sediments 
ofthe Rów Opaczewski ditch, Rów Miedzeszyński ditch, Łacha Potocka 
oxbow 1ake, Piłsudski Fort moat and Nowa Ulga canal. Outside ofWar
saw, worth noting is the very high amount of zinc (1584 mg/kg) in the 
sediments of a pond in Hipolitowo and in the tributaries of the Czama 

River in Nadma, Kobyłka and Wołomin. 

Waters: Pl. 72, Tab. 7 

The zinc concentration in the surface waters of Warsaw is highly 

variable, ranging from <3 to 544 ).!g/dm3 (median <3 ).!g/dm 3) , but there 

is no sample with the value exceeding the boundary limit for water qual
ity classes I/11 (l ,000 ).!g/dm3) . In the waters of the Poznm'J. agglomera
tion the range of zinc concentrations is similar: <3- 539 1-1g/dm3 (Lis, 
Pasieczna, 2005). The geochemical base1ine value for the waters o f Po
land is much greater (33 1-1g/dm3), which results mainly from anomalous 
zinc levels ·in the watercourses ofUpper Silesia (Lis, Pasieczna, 1995). 

Elevated zinc concentrations (>9 ).!g/dm3) are typically found in the 
waters ofthe Kanał Młociński canal, Lipkawska Woda and Struga rivers 
and their tributaries, Kanał Ożarowski canal, Żbikówka, Rów Opacze

wski ditch, Potok Służewiecki stream and i ts tributaries (Kanał Grabows
ki and kanał Wolica) , tributaries of the Czarna River, Magenta canal, 

Kanał Wawerski canal (downstream from the sewage treatment plant in 
Stara Miłosna), tributaries of the Mienia and Świder rivers , Struga Po
gorzelska and Rów Miedzeszyński ditch. 

Anomalous zinc concentrations (>59 ).!g/dm3) were found in the con

taminated waters of the Kanał Henrykawski canal (378 ).!g/dm3) , Potok 
Służewiecki stremn (95 ).!g/dm3) and, locally, in many minor watercours
es and closed reservoirs in the Czarna, Długa, Kanał Wawerski, Świder, 
Struga and Łasica drainage basins. 

The highest zinc concentration (544 ).!g/dm3) is recorded in the waters 
ofthe Struga River near Stare Babice. High zinc levels (368 ).!g/ dm3) are 
a characteristic feature of Bagno Jacka lake at Wesoła, which is also 
conspicuous by the maximum concentration of DOC (62 mg/dm3) and 

a considerable amount oflead (3.02 1-1g/dm3). 

The highest zinc levels are typically J.ound in the waters o f the Łasica 
(median 11 ).!g/dm3) drainage basin, while the lowest ones in the Vistuła 

River ( <3 1-1g/dm3). 

PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS 
IN SOILS AND SEDIMENTS 

Persistent organie pollutants are organie compounds characterised by 

high resistance to chemical, photolytic and biological degradation in the 
environment. These compounds, due to their stability, lipophilic proper-

ties and bioaccumulatability, may have a negative impact on the bio
sphere, including human health. Most of the compounds classified as 
POPs are man-made and are currently or were in the past used as pesti
cides, solvents, pharmaceuticals and industrial chemicals. Some of the 
POP compounds may arise naturally, for example during volcanic emis

sions and by biosynthesis pathways. Organie compounds that are persi
stent in sediments and soils, posing the greatest threat to the environ

ment, include, among others, polychlorinated biphenyls (PCBs), orga
noch1orine pesticides and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). 

Geochemical maps have been developed for a number of selected 

pesticides (DDTs, HCHs, dieldrin, endosulfan I, which have been wide
ly used in Poland), minerał oils , PCBs and PAHs. 

Organochlorine pesticides are chlorinated hydrocarbons widely 

used in agriculture as insecticides in the years 1940- 1960. In many co
untries, due to hannful effect on animai cells and very low susceptibility 
to degradation in the environment, most ofthe organochlorine pesticides 
were withdrawn from the production and use. However, they are still 
produced and applied in some developing countries. 

Some o f the pesticides that were spread over agricultural fields and 
plantations in tropical countries, especially in soils with very low con
centration of organie matter and subject to strong sol ar radiation, pene
trate into the atmosphere and are transported by air masses over long 

distances toward the pol es, and finally, with precipitation, againgoto the 
soils in the temperate climate zone (Ramamoorthy, Ramamoorthy 1997; 
Grynkiewicz et al., 2003). 

Modem sediments of water reservoirs in different regions of the 
world contain organochlorine pesticides at a level of several bundred 
thousand ).!g/kg ( extreme concentrations are noted, for example, in sedi

ments o f som e ports ). In generał, even in highly contaminated sediments, 
the concentration ofthese compounds does not exceed 1,000 ).!g/kg (Kan

nan et al., 1997; Sivey Lee, 2007; Lin et al., 2009). The highest concen
trations o f these compounds are found in sediments dated for the period 
of 1950- 1970. 

Among the 20 organochlorine pesticides analysed for the study, the 

following have been found in 'the sediments: a-HCH, ~-HCH, y-HCH, 
o-HCH, heptachlor, a-chlordane, y-chlordane, endosulfan I, endosul
fan II, endosulfan sulphate, dieldrin, p,p ' -DDE, p,p ' -DDD, p,p ' -DDT, 
endrin and endrin aldehyde. 

Minerał oils in the soils and sediments are a mixture of aliphatic 
hydrocarbons (paraffins ), cycloparaffins (naphthenes) and aromaties 
(aren es) containing l O to 40 and mo re carbon s in the molecule. Minerał 
oils are widely distributed in the environment and their background con
centrations can be up to l 00 mg/kg. Elevated concentrations of minerał 

oils are mostly anthropogenic, but in forest and peat bo g soi1s they may 
be of natura] origin. In urban areas the primary sources o f minerał oils 
are road transport, storage and processing o f liquid fuel , oil spili s due to 
car accidents, and the use of wastewater sludge for soi! fertilization (Rif
faldi et al. , 2006; Pathak et al., 2011 ; Akpan, Udoh, 2013). 

Polychlorinated biphenyls (PCBs), chlorinated biphenyl derivati
ves, are synthetic compounds which in the past were used as dielectric 
liquid for capacitors and transforn1ers, working fiuids in hydraulic cylin

ders and heat exchangers , additives for paints and vamishes, and plasti
cizers for plastics and wood impregnators. Currently, the PCBs are rele
ased to the environment during the combustion of coal in power plants, 
incineration of hospital wastes, combustion of hard coal and wood for 
household and municipal purposes, and as a result of leaks of grease 
from vehicles, damage of beat exchangers and transformers , and emis
sion of contaminants in some technological processes. 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are a group of organie 

compounds widespread in the environment. Under natura! conditions, 
PAHs are fonned by high-temperature pyrolysis of organie matter du

ring the fires ofvegetation, volcanic eruptions, and especially during the 
diagenesis and catagenesis of organie matter in the processes of oil and 

coal formation (Capaccioni et al. , 1995; Harvey 1998; Oros, Simoneit 
200 l ; Alves et al., 20 l 0). PAHs are introduced in to the environment 

mainly by the processing o f bard co al in co king plan ts, co al combustion 
in households and power plants, oil processing in refineries , combustion 
o f liquid fuels in car and aircraft engines, extraction, transportalion and 
storage of liquid fue1s, incineration of municipal waste, as well as by 
metallurgical processes (Howse, Jones, 1998; Grynkiewicz et al., 2003). 

DIELDRTN 

Soils: Pl. 73, Tab. 8 

The presence of dieldrin at a concentration exceeding the determina
tion limit was found in 24.39% ofthe analysed soils. The largest area of 
soils contaminated by this compound (> 2 ).!g/kg) extends from Piastów 

and Włochy in the south to Ożarów and Blizne in the north. Its eastern 



boundary approaches the area ofOchota. In this area, the maximum diel
drin concentration ( 41. O j..tg/kg) i s recorded near the streets ofPołczyńska 
and Synów Pułku in the district ofBemowo. The soilis also conspicuous 
by high concentrations of DDT. At some other sites of this extensive 
anomaly the dieldrin concentrations exceed l O j..tg/kg ( near Mszeza
nawska Street, and in the areas ofKonotopa and Ożarów). 

Elevated dieldrin concentrations are also recorded in Wilanów 
(27 .l j..tg/kg), Tarchamin n e ar the TEKNO factory and the former houses 
factory (8.4 j..tg/kg), and in Targówek (8.1 j..tg/kg). 

Sediments: Pl. 73, Tab. 9 

Dieldrin concentrations in the sediments are low (up to 2.7 j..tg/kg) 
and recorded only in 13.25% ofthe samples. At three locations the con
centrations were slightly higher than the TEC (Threshold Effect Con
centration) value (1.9 j..tg/kg): in the sediments of acanalin an industrial 
area o f Wołomin, in a ditch running across cropland at Raszyn, and in 
the Radiowo Fort moat. 

DDT 

Soils: Pl. 74, Tab. 8 

As regards the analysed organochlorine pesticides, the most common
ly detected contaminants in the topsoil were DDT compounds and their 
metabolites. The maximum concentration of p,p' -DDT is 4,000 j..tg/kg, 
p,p' -DDE- l ,700 j..tg/kg, and p,p' -DDD - 800 j..tg/kg. The average con
centration (arithmetic mean) of the sum of DDT and its metabolites is 
57.6 j..tg/kg. 

Over large areas there are anomalies of DDT concentrations with 
values permissible only for industrial soils, and at some localities the 
concentrations are even greater. 

The lowest levels ofthe sum ofDDT (<10.2 j..tg/kg) are recorded in 
the east of the map sheet area - in the areas of Okuniew, Sulejówek, 
Wesoła and Wiązowna, whereas high or elevated concentrations ofthese 
compounds are observed across almost the whole remaining area. 

In the lm·gest, Praga Poh1dnie anomaly the concentrations ofthe sum 
of DDT exceed 100 j..tg/kg, and in its central part, covering the area of 
Skmyszewski Park and allotment gardens near the Waszyngtona Street, 
the concentrations are >200 j..tg/kg ( even up to 5,400 j..tg/kg). 

Similar levels o f the sum o f DDT (>l 00 flg/kg) are recorded in areas 
adjoining the railway line to Piastów (in the districts of Ochota and 
Ursus) and in the Ożarów region. Measurements performed within these 
anomalies revealed up to 2,580 flg/kg of DDT compounds in Mszeza
nawska Street ofthe Wola district, and up to 530.0 j..tg/kg near Zapustna 
Street in the Ursus district. Near the railway track in Wola 
(in Prądzyńskiego Street) the concentration of DDT compounds is 
1,900 flg/kg, and in Jelonki (near Batalionu Zośka Street)- 1,302 j..tg/kg. 
In the Gołąbki residential area the maximum DDT concentration is 
1,140.8 flg/kg. 

At some other localities (near Łomianki, Henryków, Marki, and in 
the VistuJa River valley) the anomalies are not so extensive in area, and 
the DDT concentrations are cotmnon.ly in the range o f 500-1, l 00 j..tg/kg. 
Worth noting i s the distinct predominance o f concentrations o f p,p 'DDT 
over its metabolites, indicating that the compounds have been intro
duced into the soil relatively recently. 

Depending on the soil use and management there is variability in the 
occurrence of DDT, although extremely high levels were detected in 
areas of different land use types. The greatest mean geometrie concen
trations ofthe sum ofDDT are distinctive for arabie fields (59.5 flg/kg) 
and allotment gardens (19.3 j..tg/kg), while the lowest ones are found in 
forests ( 4.1 j..tg/kg) and meadows (9.6 flg/kg). The DDT concentrations 
in the soils of arabie fields are much greater that the average concentra
tion for arab l e fieldsfor the w hole ofPoland - 29.57 j..tg/kg (Maliszewska
-Kordybach et al., 2014). 

Compared to other urbanized areas across the world, the soils ofWar
saw are characterised by similar mean geometrie concentration ofDDT 
(l 0.9 flg/kg) as the soils o f the city o f Kurukshetra in India - 7.9 j..tg/kg 
(Kumar et al., 2013), but much lower than in the soils of Beijing -
68.1 flg/kg (Yang et al., 2010). 

Sediments: Pl. 74, Tab. 9 

DDT compounds and their metabolites were found in 97% of the 
sediment samples, including p,p' -DDT found in 45.25% ofthe samples, 
p,p'-DDD in 84% ofthe samples, and p,p'-DDE in 96.75% ofthe sam
pies. The maximum concentration of p,p' -DDT is 770.0 flg/kg, p,p'
-DDE- 277.3 flg/kg, and p,p' -DDD - 860.0 j..tg/kg. 

The extremely high concentration ofthe sum ofDDT (l ,900.0 flg/kg) 
is recorded in the sediments of a drainage ditch running across arabie 
fields north ofMarki. The sedin1ents ofthe Wilanówka (up to 430,1 j..tg/kg), 
an unnamed stream in Sokołów (up to 202.9 flg/kg), and ditches in 
Lateborzew (up to 174.8 j..tg/kg), Radiowo (up to 111.1 flg/kg) and 
Raszyn (up to 105.3 !lg/kg) are also highly contaminated. 

The calculated geometrie mean values show considerable contamina
tion ofthe sediments in the Raszyt1ka (13.1 j..tg/kg), Łasica (10.3 flg/kg), 
Wilanówka (8.6 !lg/kg) and Jeziorka (7.0 j..tg/kg) drainage basins, but 
!ower in the Świder (1.0 j..tg/kg), Czarna (1.5 j..tg/kg) and Długa (1.6 j..tg/kg) 
drainage basins. 

p,p'-DDT levels higher than the TEC values (1.19 j..tg/kg) were mea
sured for 116 of the sediment samples, and the concentrations greater 
than the PEC (Probable Effect Concentration) value (62.9 flg/kg) were 
found only in the sediments of a ditch in Nadma (north ofMarki). 

As regards the p,p' -DDE metaboli te, its concentrations !ower than 
the TEC value (3.2 j..tg/kg) were observed in 73.25% of the samples, 
whereas its concentrations greater than the PEC value (31 j..tg/kg) were 
detected in 2.75% ofthe sa;nples. 

Concentrations o f p,p' -DDD l ower than the TEC value ( 4.9 !lg/kg) 
were found in 78% o f the samples, whereas concentrations greater than 
the PEC value (28 flg/kg)- in 4% ofthe samples. 

The lowest levels ofDDT and its metabolites, like other POPs, were 
encountered in sandy sediments (geometrie mean 1.5 j..tg/kg), while the 
highest ones in organie slurry (12.8 j..tg/kg). 

Abundance ofDDT and its metabolites in the sediments is primarily 
the result of their common use in the past in parks, allotment gardens, 
arabie fields and forests. Part ofthe compounds may originate from dis
tant atmospheric transport. 

While estimating the contamination level ofthe sediments by DDT it 
is important to consider the interdependence between DDT and its me
tabolites. Low value ofthe (DDE+DDD)/DDT ratio (<l) indicates close 
proximity to the contamination source and relatively recent use of the 
compound. High value ofthe DDE+DDD/DDT ratio (6 .5) calculated for 
the analysed sediments proves that the compounds were introduced into 
the natura! environment ofWarsaw and its surroundings long ago. 

ENDOSULFAN I 

Soils: Pl. 75, Tab. 8 

Endosulfan I was found in 13 .71% o f the topsoil samples. Areas o f i ts 
elevated concentrations (>2 flg/kg) generally coincide with the DDT 
anomalies. The maximum concentration (23.6 j..tg/kg) is recorded in the 
area o f allotment gardens in Waszyngtona Street. 

Relatively high levels of endosulfan I were also observed in anthro
pogenic soil near Mszczonowska Street in the Wola district (19.4 11g/kg), 
near the Siekierkawska Thoroughfare (15.5 j..tg/kg), near Kanał Bród
nawski canal (9.0 flg/kg), and in the vicinity of Batalionu Zośka Street 
(7.2 flg/kg). In arabie fields of countries where the pesticide is still in 
use, i ts concentrations are greater by three orders of magnitu de. Soils o f 
the Jordan River valley contain up to 185.4 mg/kg ofendosulfan, and in 
India up to 384mg/kg (Batta et al., 2006; Sunitha et al., 2011 ). In China, 
its concentration in arabie soils is 160 j..tg/kg, and in urban areas -
83 flg/kg, while the geochemical baseline value is 38 11g/kg (Jia et al., 
2010). 

Sediments: Pl. 75, Tab. 9 

The maximum concentration o f endosulfan I (l 0.9 11g/kg) is recorded 
in the sediments of a ditch in Nadma north of Marki, and its presence 
was detected in 12.25% ofthe samples. 

Endosulfan concentration in excess o f l j..tg/kg (TEC value) was 
found in the sediments o f the Wilanówka, in a canal erossin g an indus
tria! area in the north-eastem outskitis of Wołomin, and in a left-bank 
side canal-tributary ofthe Raszynka River (cropland area). 

Endosulfan II was found in a single sample from the Wilanówka 
(0.6 j..tg/kg,), while endosulfan sulphate - in the sediments ofthe Raszyn
ka (2.6 j..tg/kg) and Wilanówka (1.2 j..tg/kg) rivers. 

HCH HEXACHLOROCYCLOHEXANE 

Soils: Pl. 76, Tab. 8 

HCH isomers were detected only in 6% ofthe soil samples. The most 
common isomer, observed at highest concentrations, is y-HCH. The 
maximum concentration ofthe sum ofHCH isomers is 5 j..tg/kg. 

The highest HCH levels were found in the Bemowo-Lotnisko region, 
near Wrocławska Street and Powstańców Śląskich Street (5 flg/kg), 
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in a post-industrial area near Wołoska Street and Woronicza Street 
(5 flg/kg), in Bartycka Street (4 j..tg/kg), and in Żytnia Street (4 j..tg/kg). 

For comparison, the average concentration ofthe sum ofHCH in ag
ricultural soils of Poland is 2.85 j..tg/kg (Maliszewska-Kordybach et al., 
2014), and in agricultural soils ofthe Czech Republic - 0.91 j..tg/kg (Ho
lubek et al., 2009). 

The presence of BCH in soils is associated mainly with the use of 
lindaneasan insecticide in the past, in which y-HCH was the main com
ponent. Currently, it is still used in the pham1aceutical and veterinary 
industries, and as an impregnant. 

None of the analysed sampies contains cS-HCH, y-chlordane, 
a-chlordane, endrin, endosulfan II, endosulfan sulphate and heptachlor 
epoxide. Other pesticides were detected sporadically and at low concen
trations. 

Sediments: PL. 76, Tab. 9 

At least one HCH isomer was found in each o f the 33 sediment sam
pies (8.25%), including lindane (y-HCH) which was detected in 14 sam
pies. The maximum concentration ofthe sum ofHCH isomers is 5 j..tg/kg. 
HCH isomers were detected predominantly in the sediments o f the Vis
tuła River between Tarebornin and Jabłonna and in the sediments o f the 
Wilanówka River. 

MINERAŁ OILS 

Soils: Pl. 77, Tab. 10 

Over much o f the study area the concentration o f minera! oils in the 
topsoil is below 40 mg/kg. An extensive anomaly with the concentra
tions >40 mg/kg (and a maximum value of 3,050 mg/kg) covers the 
central districts of the city. Smaller areas of elevated concentration of 
minerał oils are found in Żerań, in the vicinity o f Dąbrówka Szlachecka 
and Gołąbki, between the Kanał Markowski canal and Czarna River val
ley, near Ząbki and Kobyłka, and in the Aleksandrów-Stara Miłosna
Boryszew and Karczew-Otwock regions . 

The highest concentrations o f minera! oils were detected in soils o f 
lawns, near fuel stations, and in forests. Lawn soils in the district ofPra
ga Południe contain up to 678 mg/kg o f minera! oils, in Służewitc up to 
665 mg/kg, in Kobyłka up to 489 mg/kg, and in Ząbki near the railway 
track - up to 442 mg/kg. The maximum concentration of minera! oils 
(3,050 mg/kg) was discavered in lawn soil near Żwirki i Wigury Street. 
In forest soils of Wesoła the concentration of minera! oils is up to 
2,350 mg/kg. 

Geometrie mean values show that the highest concentrations o f mine
rai oils occur in industrial (25 mg/kg) and tall building areas (28 mg/kg), 
and the lowest ones in rural m·eas (11 mg/kg). 

Sediments: PI. 77, Tab. 11 

The concentration of minera! oils in the sediments varies between 
<l O and 7,940 mg/kg. High levels, >3,000 mg/kg, are recorded only in 
four sediment samples, and very high values, >5,000 mg/kg, in three 
samples. T he greatest concentrations o f minera! oils were detected in the 
sediments of the Rów Miedzeszyński ditch in the Barkowo area 
(7,940 mg/kg), Rów Opaczewski ditch in Raszyn (6,280 mg/kg), Kanał 
Bródnawski canal in Białolęka (3,040 mg/kg), and in a ditch :flowing 
into the Czarna River (6,820 mg/kg). 

The pattern of contamination by minera! oils in the sediments de
monstrates considerable variability. Contamination is found in the sedi
ments of the Kanał Henrykawski (950 mg/kg) and Kanał Bródnawski 
(337 mg/kg) canals, Jeziorka (149 mg/kg) and Wilanówka (289 mg/kg) 
rivers, and in the Utrata (56 mg/kg) and Łasica (93 mg/kg) drainage 
basins. Much lower levels are observed in the sediments of the Świder 
(12 mg/kg) and Długa (23 mg/kg) drainage basins. 

The elevated concentrations o f minera! oils in the sediments are cau
sed primarily by the emission o f these compounds by vehicles, as we U 
as by the discharge of storm wastewater and household and mullicipal 
sewage. Locally increased concentrations of minera! oils are the result 
of water transport, runoff from the area of garages and petroi stations 
(spills of oils and lubricants) and from the sites where wood is impre
gnated and minera! oils are used (strengthening ofriver embankments). 

PCB POLYCHLORINATED BIPHENYLS 

Soils: Pl. 78, Tab. 8 

Polychlorinated biphenyls are exclusively anthropogenic contami
nants in the environment. In the analysed soils, PCBs occur at low 

concentrations, most commonly <3 .4 j..tg/kg, although the presence o f at 
least one o f the PCB congeners was detected in 71.10% o f the samples. 

The Jargest PCB anomały is located in the right bank of the Vistula 
River, extending from Gocław to Żerań and Ząbki. The maximum con
centrations of the sum of PCBs are recorded in the Blizne residential 
area near Hubala-Dobrzańskiego Street (221.8 flg/kg) and in Gocław 
(180.6 j..tg/kg). 

Smaller areas of soils contaminated by PCB compounds (>6 flg/kg) 
comprise part ofthe districts ofWola, Ochota andAnin. Local anomalies 
are also found elsewhere in the city. 

Outside ofWarsaw, PCB anomaties occur in Piaseczno and Kobyłka. 
Contamination by PCB compounds was found in soils of different 

use types. However, higher average PCB concentrations (geometrie 
means) are characteristic of soils from industrial (1.6 11g/kg) and urban 
areas (1.2 j..tg/kg) as compared to rural areas (<0.7 j..tg/kg). For compari
son, worth quoting are the research results from London, wherein soils 
contain up to 750 flg/kg PCB, 22 11glkg on average (Vane et al., 2010). 

The presence ofPCBs in the soils ofWarsaw and its surroundings is 
primarily the result of their atmospheric deposition from local somces 
- the buming of coal and municipal and hospital was te. 

The contamination of soils by PCBs can also originate from uncon
trolled leaks from stationary transformers and trains (Bentum et al., 
2012; Wilkamirski et al., 2012; Vane et al., 2014), leaks at sites oftheir 
production and storage (Kalinovich et al., 2008; Danielavie et al., 2014), 
and due to their use in construction sealants (Herrick et al., 2007). 

Sediments: Pl. 78, Tab. 9 

The concentration o f PCBs in the sediments ranges from <O. 7 to 
118.7 j..tg/kg. The presence of at least one of the PCB congeners was 
detected in 61.75% ofthe analysed sediments. 

Concentrations lower than 20 flg/kg are found in 98.50% ofthe sam
pies. Concentrations higher than 60 11glkg (TEC value) are recorded 
only at two sites: in the sediments of the Stara Wisła oxbow lake in 
Go cła w (118. 7 flg/k!_S) and in the Kanał Zagoździański canal west o f 
Falenica (63.3 j..tg/kg). 

Elevated concentrations o f PCBs were measured in the sediments o f 
the Rów Opaczewski ditch ( 4.1 j..tg/kg), Wilanówka ( 4.1 11g/kg), Raszyn
ka (3.4 j..tg/kg) and Kanał Żerański canal (3.0 11g/kg). 

Sediments of the watercourses in the Utrata, Łasica and Jeziorka 
drainage basins are characterised by the more frequent occurrence of 
increased PCB concentrations compared to the sediments in the Świder, 
Długa and Czama drainage basins. 

The lowest concentrations ofpolychlorinated biphenyls are found in 
sandy sediments ( <0. 7 j..tg/kg), while the highest on es in organie slurry 
(2.0 j..tg/kg). 

PAHS POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS 

Soils: Pl. 79, Tab. 10 

The concentrations ofPAHs in soils ofthe study area range from <41 
to 77,143 flg/kg (median 818 flg/kg). 

Most of the soil types in the left-bank side o f Warsaw and much o f 
them in the right-bank districts are characterised by elevated or high 
PAH concentrations (>2, 11 O flg/kg). 

Very high PAH concentrations were found near the railway track in 
Wola (47,451-77,143 flg/kg), in soils that are also contaminated by 
minera! oils, near the intersection of Okopowa and Dzielna streets 
(23,170 j..tg/kg), and in Redutowa Street (21,042 11g/kg). Soils in the vi
cinity ofJeziorko Wilanowskie lake contain up to 53,190 j..tg/kg PAH, in 
Żwirki i Wigury Street- up to 23,288 j..tg/kg, and near the Włochy rail
way station - up to 20,784 j..tg/kg. 

In some industrial and post-industrial areas ofPraga Północ the PAH 
concentrations in soils reach alevel of38,775 11g/kg. 

Outside ofWarsaw, high PAH concentrations were found in Łomianki 
(up to 40,769 flg/kg), Babice (up to 31,980 11g/kg) and Marki (up to 
17,162!lglkg). 

PAH concentrations lower than l ,000 !lglkg were detected in 56.79% 
ofthe samples, while the concentrations of 1- 250 11g/kg- in 43.20%. 

As with minera! oils, very high concentrations ofPAHs are recorded 
in soils of different use types. The highest values were measured in 
anthropogenic soils of built-up and industrial areas, while the lowest 
onesin rural areas. 

The average concentration o f PARs in agricultural soils o f Poland i s 
395 flg/kg (Maliszewska-Kordybach et al., 2008), and in soils of indus
tria! areas (near power plants, capper and aluminium smelters, coking 
plan ts and old gasworks) i t may attain up to several tens o f thousand 
flg/kg (Wcisło, 1998; Lis et al., 1999; Bojakowska, 2005). 



The concentrations ofPAHs in soils ofthe area ofWarsaw are higher 
than in soils in Glasgow, but similar to those in Valasske Mezirici in the 
Czech Republic and in London (Morillo et al., 2007; Placha et al., 2009; 
Vane et al., 2014). 

PARs in soils ofurban areas are ofnatural and anthropogenic origin. 
In soils o f the study area they commonly come from the combustion of 
liquid fuels in car and aircraft engines, and from leaks while transported 
and stored. 

Sediments: Pl. 79, Tab. 11 

In the sediments, PAH concentrations bełow 1,610 ~g/kg (TEC 
value) were characteristic of76.70% ofthe samples, while at six locali
ties the measured concentrations were higher than the PEC (Probable 
Effect Concentration) value (22,800 ~g/kg). 

The maximum concentration ofPAHs (33,158 ~g/kg) was detected in 
the sediments of a pond in Józefów. The contamination was also found 
in the Kanał Królewski canal (in the Czarna River drainage basin) in 
a post-industrial area (29,085 ~g/kg) , a small pond in the Jeziorka drain
age basin north o f the village o f Opacz (25,493 ~g/kg), Staw Raszyński 
pond (24,448 ~g/kg), Rów Natoliński ditch (24,973 ~g/kg) and Kanał 
Czerniakowski canal in Ujazdów (23,826 ).lg/kg). 

The greatest PAH concentrations are typical of sediments rich in or
ganie matter. The mean geometrie concentration in organie slurry is 
1,753 ).lg/kg, in muddy sediments 898 ).lg/kg, and in sandy sediments 
234 ).lglkg. 

The main reason for the elevated concentrations ofPAHs is the emis
swn of these compounds due to coal burning by households and power 
plan ts, as well as combustion o f fuels in car and aircraft engines. 

SUMMARY 

Soils. The attempt to assess the summary contamination o f soils was 
undertaken to draw attention to the areas that should be subjected to re
mediation, after having been additionally studied. The sampling density 
should be appropriate for such actions ( detailed scales ). Accumulation 
o f certain elements in soils, even in relatively small amounts, can cause 
both damage to the plants that receive nutrients, and diseases in humans 
and animals due to absorption of dust particles through their digestive 
and respiratory systems. 

Analysis of grain-size composition, pH and concentrations of chemi
cal elements and compOlmds in soils from two depth ranges has allowed 
to estimate the influence of natura! (geological) andlor anthropogenic 
factors on their accumulation in the area ofWarsaw and its surroundings. 

The main natura) factors include: the type and cheruical composition 
o f parent rocks, chernica l properties o f individuał ełements, topography 
and hydrogeological conditions of the area. The most important anthro
pogenic factors leading to soi! contamination include industrial and 
communication emissions, storage and incineration o f was te materials, 
and sewage discharge. 

Throughout the whole map sheet area the chemical composition of 
soils depends primarily on the lithology o f parent rocks and is clearly 
different in i ts eastern and western parts. 

In the eastern and narthem area, sandy soils predominate. They have 
developed either on sands and gravels of the fiuvial over-fiood terraces 
and the Warsaw-Błonie cut-fill terrace ofthe Vistuła River, or on aeolian 
and fiuvial sands. A considerable proportion of sandy soils are over
grown by forest communities. The soils are usually characterised by 
acidic pH and by concentrations o f most determined constituents close 
to the regional geochemical background. 

In wetland areas, covered with peaty soils, natura! enrichment of 
soils with organie carbon and sulphur is observed. This soil group 
includes forest soils on the border between the Wawer district and 
Wiązowna municipality and between Wawer and Góraszka (Biały Ług 
marsh), in Wesoła (Macierowe Bagno), and locally in forest areas o f 
Bemowo. 

Meadow soils in Białołęka, Targówek, Wawer and the Długa River 
valley (near Okuniew and Ossów), which developed on peats and allu
vial muds rich in organie matter, are naturally enriched in arsenie, iron, 
manganese, phosphorus and sulphur. 

A special soil group is represented by alluvial muds that developed 
mainly from Holocene alluvial sediments of the fiood terraces in the 
Vistuła River valley. They are characterised by increased concentrations 
o f many chemical elements. Their p H is neutrał in the topsoil and alka
line in the subsoil. Enrichment of alluvial soils in aluminum, barium, 
calcium, cobalt, chromium, iron, magnesium, manganese, nickel, suł

phur, strontium, vanadium and zinc is natural. To a small extent they are 
contaminated by anthropogenic arsenie and cadmium. 

The westem and south-western parts ofthe map sheet area are domi
nated by lamny and loamy-sandy soils that developed on glacial tills, 
glaciofiuvial and eluvial sediments, and alluvial muds. Most of these 
soils (at both soil depth ranges) are remarkably enriched in aluminium, 
arsenie, calcium, cobalt, chromium, magnesium, manganese, nickel, 
strontium, titanium and vanadium, derived from the parent rocks. The 
greatest amounts o f these elements are accumulated in alkalin e soils that 
formed from loess-like weathering and aeolian covers stretching in 
a wide bełt from the western peripheries of Warsaw toward Ożarów 
Mazowiecki. 

In industrial and urbanized areas (Warsaw and smali er towns) there 
are anthropogenic anomalies of barium, cadmium, copper, chromium, 
mercury, lead and zinc in the topsoil layer. The main contamination 
sources are fallouts of particulate matter emitted by industry and energy 
sectors, transportation by raił and road, and landfillleachates. 

A significant role in soil contamination in Warsaw was played by 
numerous industrial plants, no łonger existing, that were active at a time 
when environmental protection was in its infancy. In the topsoil, copper, 
mercury, lead and zinc occur at the greatest amounts in Śródmieście, 
Wola and on the border of Praga Północ, Praga Południe and Targówek 
(Kamionek, Targówek Fabryczny, Nowa and Stara Praga). In the subsoil 
the ex ten ts o f anomalous concentrations o f these metais are very similar, 
which indicates an easy migration of the contaminants in to the soil pro
file. 

In industrial areas and near communication routes occur l ocal anthro
pogenic anomalies. In the topsoil, the most significant of them include 
the following: 

- arsenie, cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, magnesium, 
manganese, nickel, lead, titanium, vanadium and zinc in the prem
ises o f ArcelorMittal steelworks, 

- barium, calcium, cobalt, copper, strontium, titanium and zinc near 
the Polfa Tarchamin pharmaceutical company, 

- barium, cadmium, cobalt, chromium, lead, strontium, titanium and 
zinc in the industrial and storage area of the fonner Służewiec 
Przemysłowy, 

- barium, magnesium, strontium and vanadium near the fumace 
waste landfills of the thennal power plant in Żerań and Zawady, 

- calcium, strontium, sulphur and titanium in the premises ofthe for
mer Warszawa cement works. 

In the subsoil the following anomaties have been detected: 
- chromiurn and nickei in the Żerań industrial area (near the fonner 

FSO automotive factory and thermal power plant), 
- arsenie, iron, manganese, phosphorus and sulphur in the Henry

kawski Park in Tarchomin. 
The topsoil of industrial and urbanized areas are locally contaminated 

by minerał oils and PARs from car engines as well as from storage, 
transportarion and liquid fuel processing sites. 

A characteristic feature ofthe soils ofWarsaw is alkaline pH mainly 
due to the faliout o f particulate matter emitted by industrial plants. The 
much wider extent of strongly alkaline soils at a depth of 0.8- 1.0 m 
compared to the topsoil is related both to the migration of manganese 
and calcium compounds into the soil profile and to the occun·ence of 
anthropogenic embankments that contain much rubble (in the city centre 
ofWarsaw). 

Local soil contaminations occur in parks and allotment gardens. 
These areas are conspicuous by the highest concentrations of barium, 
chromium, copper, iron, mercury, nickeł, phosphorus, lead, sulphur, zinc 
and organochlorine pesticides. Their presence in soils i s a result o f both 
agroteclmical measures (fertilization and use of plant protection prod
ucts) and the fallont ofparticulate matter from industrial and communi
cation sources. 

Particularly noteworthy is soil contamination by DDT in parks, allot
ment gardens and cultivated fields. The most extensive anomały of the 
concentrations ofthe sum ofDDT is observed in Praga Południe (in the 
Skaryszewski Park and nearby allotment gardens). In arabie field near 
Łomianki, Henryków and Marki and in the Vis tu la River valley, p,p 'DDT 
predominates over its metabolites in concentration, indicating that the 
compounds were introduced into the soil relatively recently. 

Soil classification indicating proper soil use. The topsoil was ana
lysed for the assessment of the degree of contamination by metals and 
organie compounds, categorizing them into soil use groups A, B and C, 
based on permissible concentrations (Rozporządzenie ... , 2002). For the 
summary classification, the principle of categorizing the soil into parti
cular group was used ifthe concentration of at least one element/compo
und was greater than the lower permissible value for the group. 

In term s o f the concentration o f metais the result o f categorization is 
pretty optimistic. As much as 72.47% of the analysed soils have been 
classified into group A, 20.11% into group B, and 6.77% into group C. 
Exceedances of permissible concentrations of metais for group C 
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(mainly zinc, capper and lead) were found in 0.65% of soils (Tab. 12). 
Soils classified into groups A or B comply with the requirement for mul
tifunctional use and are mostly used properly. There is a considerable 
proportion o f soils categorized in to gro up A, even in urbanized areas (Pl. 
80). Soils of the forest areas (including the Kampinos National Park) 
mostly meet the standards specified for protected areas. Soils that are 
included in to group C, and those showing exceeded pennissible concen
trations o f metals forthis group, occur locally in industrialized districts 
( currently or in the past) and in densely built-up areas. 

Much less optimistic is the result o f categorization o f the topsoillay
er as regards the concentration of organie compounds. Only 16.74% of 
the analysed soils have been categorised into group A, 22.22% into gro
up B, and 57.04% into group C (Tab. 13). Exceedances of permissible 
concentrations of organie compounds for group C have been found in 
4.05% of soils (predominantly due to the concentration of the sum of 
DDT compounds and its metabolites). Soils that are classified into group 
C ( or those showing exceeded permissible concentrations specified for 
this gro up) occur in areas with dense development, industrial areas or 
near communication routes. Point contaminations are found in łow-rise 
and sparsely built-up urban areas, urban lawns, arable fields and forests. 
In many cases the high concentration of organie compounds (DDT, 
PARs and minerał oils) inclines to categorize the soil into group C, 
although it meets the standards specified for groups A or B in tetms of 
concentrations o f metals. 

Sediments. Bottom sediments o f the watercourses and reservoirs in 
the area of Warsaw and its surroundings are characterised by highly 
variable chemical composition dependent on both bedrock lithology and 
anthropogenic factors. 

Sediments o f the reservoirs and watercourses draining the fiood ter
races ofthe Vistuła River (including the Wilanówka, which is the major 
tributary) are conspicuous by considerable contents of aluminium, 
barium, calcium, cobalt, iron, magnesium, manganese, nickel, phospho
rus, sulphur and vanadium- natura) elements abundant in alłuvial sedi
ments. Barium and phosphorus concentrations in these sediments are 
also a result o f human impact. 

Sediments ofthe Jeziorka and Wilanówka (which were a single river 
until the mid-1950s) were contaminated anthropogenically by silver, 
barium, cadmium, lead and zinc. Contaminants in these sediments origi
nate from household and municipal sewage discharged from the area of 
Konstancin and Jezioma and from the Piaseczno sewage treatment plant, 
as well as industrial wastewater from the Thomson electronic factory 
(formerly Polkolor) and the paper mill that operated for over 250 years. 

In the western peripheries ofWarsaw, covered with weathering man
tles and aeolian (partly loess-like) sediments, the sediments of water
courses and reservoirs are characterised by naturally elevated concentra
tions of calcium and magnesium. 

Anthropogenic origin is attributed to the anomalous concentrations 
o f the analysed constituents in the sediments of many watercourses and 
stagnant-water reservoirs, supplied by various types of industrial and 
household ~ewage . 

Among strongly contaminated by many chemical elements (mainly 
in the past) are sediments of the Kanał Bródnawski Górny and Kanał 
Henrykawski canals. The Kanał Bródnawski Górny canal, which has 
received sewage from industrial plants ofthe Targówek Fabryczny indu
strial area since the mid-19rh century until the present, is also under the 
influence of emissions from the Kawęczyn thennal power plant and the 
waste incineration plant. The Kanał Henrykawski canal received indu
strial phannaceutical wastewater from the Polfa Tarebornin company 
(with its 150-year history) untill the mid-1970s, and probably from ne
arby located factories o f plastics, cosmetics and food fiavours. 

Contamination by metais (silver, cadmium, chromium, copper, tita
nium and zinc) o f the sediments in the Potok Służewiecki stream is pro
bably the effect of electronics and electrical engineering factories in the 
fonner Służewiec Przemysłowy industrial area, which operated over 
several tens ofyears. Furthennore, the sediments are being still contami
nated by rainwater from the Chopin Airport treatment plant and untre
ated rainwater from Ursynów, Mokotów and Wilanów. To the Potok 
Służewiecki stream are also discharged contaminants from the develo
ping area ofMiasteczko Wilanów. 

Elevated concentrations of arsenie, b41rium, cobalt, iron, manganese, 
phosphorus and strontium in the sediments of the Rów z Lawendowa 
ditch in Białolękamay be partly natura! (caused by drainage ofmeadow 
soils in wetland areas ), and pattly originate from sewage and nmoff 
from developing residential areas. 

The sediments of the Rów Opaczewski ditch, with anomalous con
centrations o f chromiurn and zinc (and the maximum capper concentra
tion recorded), were likely contaminated by surface runofffrom railway 
traeks o f the WKD Warsaw Commuter Railway and by rainwater from 
the Włochy district. 

The eonten ts o f chemical elements in the sediments o f watercourses 
draining rural areas (Świder, Długa and Czarna drainage basins) are 
close to· the geochemical baseline values. 

Slightly contaminated sediments are found in the Vistuła River. They 
contain elevated amounts of magnesium, calcium, cadrnium, cobalt, 
manganese and strontium. 

Most ofthe sediments comrnonly contain DDT compounds and their 
metabolites as a result of their intense use on arabie fields, in forests , 
parks and allotrnent gardensin the past. As regards DDT, the most stron
gly contaminated sediments are found in the Łasica, Wilanówka and 
Jeziorka drainage basins (which are also contaminated by PCBs, PARs 
and minerał oils) and in the Raszynka River drainage basin. 

Waters. The chemical composition of surface waters in the study 
area is controlled by both the bedrock chemistry and the land use within 
the drainage basin. 

Most ofthe waters (79.8%) show slightly alkaline pH. Acidic, słigh
tly acidic and neutrał waters occur mainly in the southern part of the 
study area (Wilanów, Ursynów, Konstancin-Jeziorna and Raszyn) and in 
forested areas (Kampinos Forest, forests near Rembertów and Otwock). 

Electrolytic conductivity values point to an insignificant degree of 
water salinity and contamination (87% ofthe waters meet the standards 
for water quality c lass I, while 9% fall into class II). The highest average 
electrolytic conductivity distinguishes the waters o f the Łasica drainage 
bas in. 

The distribution o f concentrations o f the analysed cheruical elements 
shows regional variability. In the watercourses and reservoirs of the 
western part o f the Vistuła drainage basin, where the bedrock includes 
deposits rich in clay minerals, the waters are enriched in baron, uranium 
and vanadium. To the east of the Vistuła River (in the Świder, Czama 
and Nowe Ujście canal drainage basins) the waters contain much alumi
nium and iron, including those originating from natura) sources. 

High electrolytic conductivity values and elevated concentrations of 
many elements are characteristic o f the waters o f ponds in abandoned 
clay pits, and of moats of the 19111-century forts in the left-bank side of 
Warsaw. They are usually enri"ched in baron, barium, calcium, chlorine, 
hydrocarbonates, lithium, magnesium, sodium, sulphates, silica, stron
tium and uranium. Especially highly contaminated waters are found in 
the Bemardyńska Woda moat and in the moats of the Piłsudski and 
Czerniakowski forts in Mokotów. Jeziorzec pond in Bemowo is conta
minated by sodium, chlorine, molybdenum and antimony. 

In the left-bank s ide o f the Vistuła drainage basin;considerably con
taminated waters occur locally in minor ditches and canals. The waters 
of a ditch in Paluch contain elevated concentrations of calcium, potas
siun1, lithium, hydrocarbonates, magnesium, sulphates, silica, strontium 
and uranium. Considerable concentrations of bromine, lithium, potas
sium, hydrocarbonates, manganese and silica were found in the waters 
o f the trench surrounding the Radiowo Landfil l. 

In the narthem part ofWarsaw, elevated concentrations ofmany con
stituents are recorded in the waters of the Rudawka River and Łacha 
Potocka oxbow lake, as well as ofthe tributaries ofthe Lipkawska Woda 
near the ArcelorMittal steelworks and the Wólka Węglowa environs. 
The waters o f the Kanał Młociński canal are marked by the maximum 
concentration o f vanadium and high contents o f arsenie, antimany and 
thallium. 

T he greatest concentrations o f copper, as in the case o f sediments, are 
characteristic o f the waters o f the Rów Opaczewski ditch. 

In the right-bank side of Warsaw, considerable concentrations of 
som e constituents are recorded in the waters o f a number o f canals. The 
waters of the Kanał Henrykawski canal (supposed to be contaminated 
predominantly by industrial sewage) contain high amounts o f arsenie, 
barium, bromine, calcium, cadmium, chlorine, cobalt, copper, fiuorine, 
hydrocarbonates, manganese, molybdenum, sodium, ammonium ions, 
nickel, sulphates, antimony, silica, strontium, uranium, vanadium and 
zinc. The waters of the Kanał Bródnawski Górny canal show elevated 
concentrations manganese, molybdenum, nickel, antimany and stron
tium, which come from emissions ofthe Kawęczyn thermal power plant 
and the waste incineration plant. Contamination of the waters of the 
Magenta canal in Rembertów, resulting from the wastewater discharge 
from the sewage treatment plant, is manifested by high concentrations of 
aluminium, cobalt, nitrates, phosphorus, vanadium and ammonium ions. 

To the west of Warsaw, increased concentrations of chemical ele
ments distinguish the tributaries of the Struga and Lipkawska Woda 
(in the Łasica drainage basin). The waters of a tributary of the Struga 
near Bemowo contain much copper, potassium, lithium, magnesium, 
molybdenum, sodiwn, uranium, zinc, chlorine, fiuorine and hydro
carbonates. 

The waters ofthe Żbikówka River (previously known as the Kanoto
pa cm1al) are contaminated by sewage from industrial plants, storm 
sewer systemsin Ursus, Piastów and Pruszków, and surface runofffrom 



the A2 Mot01way. They contain considerable amounts of cadmium, 

magnesium, molybdenum, nickel, nitrates, sulphates, uraniwn, vana

cliurn and zinc. 

The waters o f the southem and western peripheries o f Warsaw ( agri

cultural and post-agricultural areas) in the Utrata, Jeziorka and Łasica 

drainage basins are contaminated by nitrates and phosphorus. 

The waters of the Vistuła River contain much copper, lithium and 

strontium. They show elevated concentrations of bromine, manganese, 

nickel , lead, sodium and chlorine, and are also significantly contami

nated by thallium. The sources ofthe contamination are probably distant 

discharges o f mine waters and sewage of industrial plants in the upper 

part ofthe Vistuła drainage basin (mainly in Upper Silesia). 

The vast majority ofthe surveyed waters meet the standardsfor water 

quality class I or class II in terms of the concentrations of aluminum, 

organie carbon, calcium, chlorine, copper, magnesium, ammonium ions, 

phosphorus and sulphates and as regards the COD index. And all the of 

waters belong to water quality class I in terms of the concentrations of 

arsenie, barium, boran, chromium, cobalt, fluorine, molybdenum, thal

lium, vanadium and zinc. 
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