
Badanie środowiska przyrodniczego w dolinie Wisły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis próbki osadu z wód Portu Czerniakowskiego wpływających do Wisły - punkt ŚLUZA 

Bardzo drobny materiał o beżowym zabarwieniu. Znaleziono ziarna kwarcu i innych minerałów. W osadzie stwierdzono również materiał 

organiczny taki jak zgniłe trawy, fragmenty drewna i pozostałości glonów. 

 

Opis próbki osadu z wód Wisły zmieszanych z wodami wypływającymi z kolektora – punkt KOLEKTOR 

Materiał mineralny o niewielkiej frakcji ziaren. Zabarwienie osadu jest szare. Rozpoznano ziarna kwarcu. Dużo materiału organicznego: zgniłe 

liście, glony. Po sączeniu zostało na sączku spor śluzu. 

 

Opis próbki osadu z wód Wisły – punkt KOPERNIK 

Drobny materiał o lekko beżowym zabarwieniu. Znaleziono ziarna kwarcu i innych minerałów. Znaleziono również pojedyncze fragmenty 

brązowych traw i glony. 

 

  



Port Czerniakowski 

Pierwszy warszawski port rzeczny powstały w drugiej połowie XIX wieku w dawnej odnodze Wisły. 

Wejście do portu leży na lewym brzegu Wisły na 511 km szlaku żeglownego tej rzeki.  Port położony jest równolegle do ulicy 

Solec i Czerniakowskiej. Kanał portowy ma około 1km długości i zakończony jest kanałem przeciwpowodziowym ze śluzą 

(masywną bramą przeciwpowodziową). 

Nurt Wisły w czasach historycznych wiele razy się zmieniał. Największe przeobrażenia koryta rzeki zachodziły w czasie 

gwałtownych powodzi. Intensywna powódź latem 1884 roku przesunęła brzeg Wisły o około pół kilometra w stronę Kępy 

Gocławskiej. Po lewej strony koryta została wielka piaszczysta łacha, którą angielski inżynier William Lindley wykorzystał pod 

budowę stacji pomp rzecznych, co utrwaliło jej położenie. Powstała za łachą zatoka została wykorzystana przez inżyniera Lucjan 

Kwicińskiego do budowy w niej portu rzecznego. 

Dawniej w Porcie Czerniakowskim była stocznia rzeczna, która działała do 1965 roku. Port stanowił zaplecze dla żeglugi parowej. 

Wodowano, budowano i remontowano tu statki i barki. 

Dziś, po latach zaniedbań a potem modernizacji dawny port rzeczny użytkowany jest jako ośrodek sportów wodnych dla celów 

rekreacyjnych. Korzystają z niego przede wszystkim kajakarze i właściciele jachtów do ich cumowania. 

Cypel Czerniakowski oddzielający port od Wisły porośnięty jest różnorodną szatą roślinną. Żyje tu wiele gatunków zwierząt a w 

szczególności ptaków. Spotyka się tu miedzy innymi mewy, kormorany, kaczki, wrony, sroki i wiele innych ptaków. Na wiosnę 

przylatują jaskółki, rybitwy a nawet czaple. W wodach otaczających cypel żyje wiele gatunków ryb. Można tu spotkać okonie, 

leszcze, szczupaki i inne ryby. 

Woda w porcie w czasie naszej wycieczki była przejrzysta i sprawiała wrażenie czystej. 

 

 

 



 

Śluza Kopernik Kolektor

Temperatura 10° C 10° C 12,5° C

Organizmy żywe fragmenty traw, zgniłe części organiczne  - glony

Zapach przystępny brak specjalnego zapachu zgniły

Barwa żółtawa żółtawa żółtawa

Przejrzystość pełna pełna pełna

Zawartość subst minplastik, piasek (ziarenka piasku), śluz (sporo) dużo uboższa zaw substancji, głównie kwarc dużo więcej lekich substancji organicznych


