

Różnorodność przyrodnicza
ogrodów wilanowskich
Muzeum Pałacu
Króla Jana iii w Wilanowie
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Różnorodność krajobrazu

Różnorodność krajobrazu
Siedliska przyrodnicze znajdujące się pod opieką

uformowanymi z kwiatów i bukszpanu karłowa-

Muzeum Pałacu w Wilanowie zajmują 89 ha.

tego lub usypanymi ze żwiru i z tłucznia cegla-

W skład terenów zielonych otaczających pałac

nego. Północną granicę ogrodu stanowi szpaler

króla Jana III wchodzą: ogrody barokowe i kra-

grabowy (Carpinus betulus).

jobrazowe, ekosystemy wodne oraz rezerwat

Partery haftowe na górnym tarasie ogrodu

Morysin. Duża niejednorodność ekosystemów

wschodniego obrazują układ pomieszczeń pała-

sprzyja utrzymaniu wysokiego stanu różnorod-

cowych. Cztery prostokątne kwatery to sypial-

ności gatunkowej tych terenów, a każda z form

nie i antykamery króla Jana III oraz królowej

krajobrazu w równym stopniu zasługuje na uwagę.

Marysieńki, a osiem trójkątnych kwater to narożne
gabinety. Podobnie jak w ogrodzie północnym rów-

Ogrody barokowe

nież tutaj kwatery otoczone są niskimi żywopło-

W XVII-wiecznych ogrodach barokowych królują

tami z bukszpanu, stożkowate cisy zastąpiono zaś

symetria i geometria. Zieleń przestrzeni ozdob-

nieco wyższymi grabami.

nych kształtowana jest przez człowieka – nie
ma tu miejsca na przypadkowość.

Misternie wykonane „hafty” wypełnione
są charakterystycznymi dla baroku gatunkami

Najstarszy z ogrodów – północny – składa się

kwiatów. Wiosną kwitną: tulipany (Tulipa suave-

z 16 parterów gazonowych, rabatowych i hafto-

olens), narcyzy (Narcissus pseudonarcissus) i sasanki

wych. Wszystkie kwatery obrzeżone są żywopło-

(Anemone pulsatilla), latem zaś można podziwiać:

tami z zimozielonego bukszpanu (Buxus sempervi-

piwonie lekarskie (Paeonia officinalis), liliowce

rens), a w ich narożnikach ulokowano stożkowato

rdzawe (Hemerocallis fulva), słoneczniki zwy-

przystrzyżone cisy (Taxus baccata). Symetryczne

czajne (Helianthus annuus), przetaczniki kłosowe

ciągi kwater wypełnione są kolejno: starannie

(Veronica spicata) czy dzwonki brzoskwiniol istne

przystrzyżonymi trawnikami, niskimi rabatami

(Campanula persicifolia). Ich barwy są iście barokowe

kwiatowymi obsadzanymi sezonowo bratkiem

– dominują czerwień i żółć, które uzupełn ione

ogrodowym (Viola wittrockiana) lub begonią stale

są kolorami niebieskim, pomarańczowym, różo-

kwitnącą (Begonia semperf lorens), ornamentami

wych oraz białym.

OGRÓD BAROKOW Y – TARAS GÓRNY
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Kolorystyka jest w tym wypadku nie bez znaczenia

kwitną niemalże łanowo, oczywiście z zachowa-

– kwiaty o zabarwieniu różowym, fioletowym, żół-

niem założeń tworzenia ogrodów barokowych.

tym czy białym są doskonałym wabikiem dla motyli,

Botaniczne oko wśród kwietnego przepychu

zwłaszcza jeśli rośliny o podobnym kolorze rosną

dostrzeże także złocienie maruna (Tanacetum

w zwarciu, nęcąc dodatkowo słodkim zapachem.

parthenium) o kwiatach zebranych w koszyczki

Od wiosny do jesieni często możemy obser-

obrzeżone pojedynczym rzędem podłużnych

wować szybujące nad ogrodami ozdobnymi: bie-

kwiatów języczkowych o białych płatkach korony,

linki bytomkowce (Pieris napi), rusałki pawiki

z dnem kwiatowym wypełnionym przez drobne,

(Inachis io), rusałki admirały (Vanessa atalanta)

żółte, rurkowate płatki. Roślina ta dawniej była

czy latolistki cytrynki (Gonepteryx rhamni). Barwa

stosowana jako lek na migreny. Dalej, na wschód

i woń kwiatów przyciągają również inne owady

ogród przechodzi w wysokie szpalery grabów

zapylające, np. pszczoły miodne (Apis mellifera),

pospolitych (Carpinus betulus), lip drobnolistnych

które penetrując korony kwiatowe w poszuki-

(Tilia cordata), wiązów szypułkowych (Ulmus

waniu nektaru, spełniają swoje symbiotyczne

laevis), wiązów holenderskich (Ulmus hollandica)

zobowiązania wobec kwiatów, czyli przenoszenie

i klonów pospolitych (Acer platanoides), tworząc

ziarna pyłku z pręcików na znamiona słupków.

cieniste boskiety, które prowadzą do promenady

Nie mniej bogaty kolorystycznie i różnorodny

biegnącej wzdłuż Jeziora Wilanowskiego.

gatunkowo od tarasu górnego jest taras dolny
ogrodu włoskiego. Znajdujące się pośród przystrzyżonych cisów i bukszpanów nieco wyższe niż
na tarasie górnym rabaty kwietne kuszą ogrodowych zapylaczy wonią i nasyceniem barw. Złociste
pantofelniki (Calceolaria), ciemnogranatowe heliotropy (Heliotropium) czy nieco jaśniejsze ostróżki
wielkokwiatowe (Delphinium grandif lorum) oraz
żeniszki (Ageratum), a także czerwone pelargonie
złocienie maruna i żeniszki

rabatowe (Pelargonium hortorum) w okresie letnim

OGRÓD BAROKOW Y – TARAS DOLNY
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Ogrody krajobrazowe
Ogrody krajobrazowe formą i kompozycją odbie-

Tereny zielone w północnej części rezydencji

gają od symetrycznych, uporządkowanych ogro-

tworzą angielski ogród krajobrazowy łagodnie

dów barokowych, a rola człowieka w kształtowa-

obniżający się w stronę Jeziora Wilanowskiego.

niu ich przestrzeni jest zdecydowanie mniejsza.

Wzdłuż jego linii brzegowej rosną wiekowe topole

W południowej części rezydencji, gdzie

białe (Populus alba) o wysokich, grubych pniach

dawniej znajdowały się folwark, ogrody użyt-

z charakterystycznie spękaną korą. W drzewosta-

kowe, figarnia, pomarańczarnia i porośnięta

nie występują też m.in.: klon jesionolistny (Acer

winoroślą Góra Bachusa, rozpościera się ogród

negundo), klon pospolity (Acer platanoides), lipa

angielsko-chiński. Przestrzeń jest tutaj niemal

drobnolistna (Tilia cordata), brzoza brodawkowata

nieograniczona. Otwarty teren doskonale eks-

(Betula pendula), świerk pospolity (Picea abies),

ponuje typowe dla ogrodów krajobrazowych

robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), platan

formy: solitery, czyli drzewa rosnące pojedynczo

klonolistny (Platanus xacerifolia) czy kasztano-

i eksponowane ze względu na walory ozdobne,

wiec biały (Aesculus hippocastanum).

gaj, Staw Południowy pamiętający czasy króla

Z krzewów spotkamy chociażby: jaśmino-

Jana III czy Potok Służewiecki z kaskadą u ujścia

wiec omszony (Philadelphus pubescens), for-

do Jeziora Wilanowskiego.

sycję pośrednią (Forsythia xintermedia), lilak

To właśnie w południowej części parku rosną

pospolity (Syringa vulgaris), ognik szkarłatny

najciekawsze okazy drzew, leciwe i mające status

(Pyracantha coccinea), bez czarny (Sambucus

pomnikowych: dęby szypułkowe (Quercus robur),

nigra), dereń świdwę (Cornus sanguinea) oraz

wiązy holenderskie (Ulmus hollandica), olsze

cis (Taxus baccata). Rozległe polany poprzeci-

czarne (Alnus glutinosa) oraz wiele gatunków

nane są siecią alejek prowadzących do najcie-

egzotycznych: grujecznik japoński (Cercidiphyllum

kawszych zakątków ogrodu lub kierujących

japonicum), miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba),

wzrok w stronę odległych punktów wido-

surmia bignoniowa (Catalpa bignonioides) czy gle-

kowych umyślnie wyeksponowanych przez

diczja trójcieniowa (Gleditsia triacanthos).

nieprzypadkową kompozycję parku.

angielsko-chiński OGRÓD KRAJOBRAZOW Y
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Wyspa – rezerwat przyrody

Ogród różany

Idąc aleją prowadzącą przez sztucznie stworzoną

W neorenesansowym ogrodzie różanym, zwa-

nektarowych i pyłkodajnych, które wielokrotnie

groblę oddzielającą Jezioro Wilanowskie od jego

nym także ogrodem sekretnym, różnorodność

wracają tu w poszukiwaniu pożytku.

Zatoki Północnej, dotrzemy do krańcowej części

biologiczną flory kształtują ogrodnicy. Już sama

ogrodów krajobrazowych – wyspy, która również

nazwa ogrodu sugeruje, że gatunkiem dominu-

miodniki wabi robotnice – zbieraczki nektaru

jest dziełem człowieka i została sztucznie usypana

jącym na tym obszarze są róże. Choć występuje

– które zasysają go do wola przez trąbkę. Kwiaty limi-

na palach. Gdy wejdziemy na Most Rzymski łączący

tu tylko jeden gatunek, to w wielu ciekawych

tują jednak ilość nektaru dostępną jednorazowo

park z wyspą i spojrzymy w kierunku wschodnim,

odmianach. Wielobarwne kompozycje rabatowe

dla owada, dzięki czemu zwiększają prawdopodo-

zobaczymy rezerwat przyrody Morysin.

Słodki i aromatyczny nektar wydzielany przez

obrzeżone niskimi żywopłotami z bukszpanu

bieństwo zapylenia krzyżowego. Zbieraczki pyłku

Wyspa również jest częścią rezerwatu, dlatego

złożone są z odmian powstałych na bazie fran-

rozdzierają żuwaczkami pylniki kwiatów i skrupu-

nie jest poddawana takim samym zabiegom pielę-

cuskich i angielskich „starych” róż sprzed 1867 r.

latnie zlepiane miodem oraz nektarem kulki pyłku

gnacyjnym jak pozostałe tereny zielone przylega-

Można tutaj podziwiać m.in. subtelnie łoso-

przesuwają do koszyczków na goleniach trzeciej

jące do zabudowań rezydencji wilanowskiej. Tutaj

siową Schloss Eutin, bursztynowożółtą Bernstein

pary odnóży. W ten sposób opakowany pyłek

przyroda rządzi się swoimi prawami, a głównymi

Rosa, pasteloworóżową Belle Epoque czy wielo-

transportują do ula. W trakcie zbioru pyłek przy-

architektami na tym obszarze są bobry. Efekty

barwną Joseph’s Coat. Różom towarzyszą rosnące

padkowo przywiera do ciała owada, a kiedy robot-

ich żmudnej pracy możemy obserwować wzdłuż

w cynkowych wazonach ustawionych wzdłuż

nica ociera się o pręciki, słupki czy płatki korony,

wschodniego brzegu grobli oraz wyspy. Wprawne

balustrady pergoli petunie (Petunia) oraz wspi-

nadmiar pyłku przykleja się do nich, a stąd już

oko obserwatora być może wypatrzy u styku

nający się na konstrukcję powojnik (Clematis).

tylko krok do zapylenia.

Kanału Sobieskiego z Jeziorem Wilanowskim

Obydwa gatunki kontrastują z kwiatami różanych

bobrową tamę lub żeremie.

krzewów intensywną, ciemnofioletową barwą.

wyspa

Podobnie jak u pszczół w ygląda mimowolne przenoszenie pyłku na powierzchni

Ogród różany urzeka rozbudowaną paletą

ciała przez motyle. Inaczej zaś jest z pobie-

barw i zniewala unikalnym odorem, jak okre-

raniem pokarmu – większość motyli wypija

ślano dawniej piękną woń kwiatową. Nic więc

nektar za pomocą ssącego aparatu gębowego

dziwnego, że z oferty przypałacowego ogrodu

w postaci długiej rurki (ssawki) rozwijanej

tak chętnie korzystają zapylacze, m.in. pszczoły

na czas konsumowania pokarmu, a następnie

miodne (Apis mellifera) poszukujące kwiatów

zwijanej pod spodem głowy owada.
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Ogród przy Oranżerii
Nektar niektórych gatunków kwiatów o głębokich

Oranżeria – inaczej zwana pomarańczarnią

kielichach – jak petunie – nie dla wszystkich owa-

– to długi, ocieplany zimą ogrodowy budynek

dów jest łatwo dostępny. Specjalistami w zapyla-

z przeszklonymi w całości ścianami lub z dużą

niu i wysysaniu z nich nektaru są motyle nocne

liczbą okien, które zapewniają łatw y dostęp

z rodziny zawisakowatych. Zawisają one nad kwia-

światła dla uprawianych w jego wnętrzu roślin.

tem, nie przerywając swojego lotu, i za pomocą

Dawniejsza fascynacja obcymi gatunkami, prócz

zdecydowanie dłuższego niż u motyli dziennych

walorów estetycznych, zaowocowała wkładem

ssącego aparatu gębowego posilają się nektarem.

w rozwój bogactwa gatunkowego przypałaco-

W ogrodzie różanym możemy natknąć się

wych ogrodów.

również na owady, które wzbudzają niemałe

Za czasów króla Jana III pomarańczarnia

kontrowersje związane z rolą, jaką odgry-

mieściła się obok figarni, w południowej części

wają względem krzewów różanych. Mszyce –

ogrodów. Budynek obecnej Oranżerii znajduje

bo o nie tutaj chodzi – możemy obserwować

się w części północnej i nie pełni już swojej daw-

najczęściej, kiedy całymi koloniami przesia-

nej funkcji, czyli przechowywania ozdobnych

dują na liściach, młodych pędach czy pąkach

roślin egzotycznych w okresie jesienno-zimowych

kwiatowych, wysysając soki roślinne i uszka-

chłodów. Rośliny kubłowe – bo tak zwykło się

dzając jednocześnie preferowane przez siebie

je nazywać ze względu na to, że rosły w klepko-

organy rośliny. Efektem pobierania i trawienia

wych, drewnianych donicach – eksponowane były

soku roślinnego jest wydzielanie przez mszyce

głównie w sezonie letnim. Tak jest również dziś.

na powierzchnię rośliny słodkiej wydaliny – spa-

W zimne dni natomiast palmy daktylowe

dzi. Jest ona skutecznym wabikiem dla innych

(Phoenix dactylifera), oliwka europejska (Olea

ogród różany

owadów – pszczół, które ze spadzi produkują

europea), krzewy kawowe (Coffea arabica), cytru-

miód, czy mrówek często pilnujących upatrzo-

sowe bananowce (Musa sp.), wawrzyn szla-

nej uprzednio kolonii w oczekiwaniu na kroplę

mszyc, które dzięki bliskości mrówek zyskują

chetny (Laurus nobilis), a także zioła – rozmaryn

słodkiej, pożywnej cieczy. Ta trofobioza (sym-

swoistą ochronę, choćby przed drapieżnymi

(Rosmarinus sp.) i szałwia (Salvia) – przecho-

bioza pokarmowa) jest korzystna również dla

biedronkami, które są ich naturalnym wrogiem.

wywane są w szklarniach. Wraz z nastaniem

OGRóD PRZY ORANŻERII
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Boskiety
cieplejszych dni wzbogacają one ogrody swo-

Szpalery wysokich, strzyżonych grabów, lip, wią-

merula) żwawo reagujących na widok rodziców

imi niecodziennymi sylwetkami. Ogród przy

zów i klonów tworzą zacienione boskiety, które

nadlatujących z pożywieniem.

Oranżerii to nie tylko rośliny szklarniowe, ale

górują nad tarasem dolnym ogrodu włoskiego, jed-

W gęstwinie liści można dostrzec także mniej

przede wszystkim kwietne rabaty o charakterze

nocześnie oddzielając go od Jeziora Wilanowskiego

chlubne dzieła natury w postaci szpecieli i gala-

ozdobnym, w których wśród kwiatów zobaczymy

i stanowiąc doskonałe miejsce schronienia dla

sów. Stożkowato wzniesione, czerwonawe narośle

wiosną: tulipany (Tulipa suaveolens), irysy (Iris),

wielu gatunków zwierząt.

na blaszkach liściowych lip to ślady bytowania

narcyzy (Narcissus pseudonarcissus) i hiacynty

W zacisznych wnętrzach kwater, wśród liści

roztocza – rożkowca lipowego (Eriophyes tiliae).

(Hyacinthus), a latem m.in.: begonie (Begonia

i roślin zielnych gryzonie, m.in. wiewiórki pospo-

Szpeciele powstają na skutek wprowadzania enzy-

semperf lorens), pelargonie rabatowe (Pelargonium

lite (Sciurus vulgaris), myszy polne (Apodemus

mów do tkanek liściowych i powodują nienaturalny

hortorum), aksamitki (Tagetes), niecierpki balsa-

grarius) czy nornice rude (Clethrionomys glare-

rozrost tkanek żywiciela oraz powstawanie narośli.

mina (Impatiens balsamina), powojniki (Clematis),

olus), skrupulatnie eksplorują ściółkę w poszu-

Z niechcianymi lokatorami borykają się także

heliotropy (Heliotropum) czy szałwię błyszczącą

kiwaniu nasion. Korę drzew w odziomkowej

wiązy, których blaszki liściowe upodobała sobie

(Salvia splendens).

części upstrzyły zagregowane w kilkudziesięcio-

bawełnica wiązowo-zbożowa (Tetraneura ulmi).

W nawiązaniu do dawnych ogrodów użyt-

osobnikowe grupy owady – kowale bezskrzydłe

W wyniku jej działalności wierzchnia strona

kowych pewna część rabat sezonowo obsadzana

(Pyrrhocoris apterus) – chcąc chronić się w ten spo-

blaszki pokryta jest najczęściej licznymi, owal-

jest warzywami oraz ziołami, m.in.: lawendą

sób przed drapieżnictwem ze strony ptaków. Nieco

nymi, błyszczącymi galasami na wąskiej nóżce.

(Lavendula), miętą (Mentha), bazylią (Ocimum basi-

wyżej można dostrzec kowalika zwyczajnego (Sitta

Galasy te są inkubatorami larw, które po uzyskaniu

licum), tymiankiem (Thymus vulgaris), hyzopem

europaea), który między spękania w korze lipy

formy imago opuszczają bezpieczną narośl, a ona

lekarskim (Hyssopus off icinalis) czy jarmużem

wciska grabowy orzeszek, żeby za chwilę posilić

sama wówczas obumiera i usycha, szpecąc liście.

(Brassica oleracea).

się jego zawartością. Nieopodal pomiędzy odrobinę większe nierówności kory wpiera sosnową
szyszkę dzięcioł duży (Dendrocopos major), konstruując w ten sposób swoją kuźnię. Z plątaniny
gałęzi rosnących w zwartym splocie dobiegają
odgłosy głodnych piskląt – zięb (Fringilla coelebs),
szpaków (Sturnus vulgaris) oraz kosów (Turdus
boskiety
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Geofity

Jezioro Wilanowskie

15

Geofity

Jezioro Wilanowskie

W wewnętrznych kwaterach boskietów, na pola-

Znajdujące się w parku wilanowskim jezioro

Zarówno Jezioro Wilanowskie, jak i jego brzegi

nach w ogrodach krajobrazowych oraz na tere-

jest naturalnym zbiornikiem wodnym będą-

oraz tereny bezpośrednio do niego przyległe sta-

nie wyspy w okresie wczesnowiosennym, kiedy

cym częścią dawniejszego ciągu wodnego lewo-

nowią cenne przyrodniczo ekosystemy. Na tafli

drzewa pozostają jeszcze bezlistne, runo tętni

brzeżnych starorzeczy wiślanych. Dawniej nie-

jeziora, głównie w północnej jego części, na prze-

życiem. Wszystko to za sprawą geofitów – bylin,

ograniczona wałami przeciwpowodziow ymi

łomie wiosny i lata można podziwiać kwiaty grzy-

które w postaci podziemnych organów zapaso-

Wisła w sytuacji pojawienia się dużej ilości

bieni białych (Nymphaea alba) i grążeli żółtych

wych: bulw, kłączy, cebul, przeczekują nieko-

wody meandrowała, zmieniała bieg koryta

(Nuphar lutea). Te drugie, preferujące głębsze

rzystne warunki środowiska (zimę lub suszę)

i wylewała, pokrywając pobliskie tereny wodą.

wody, dominują liczebnie w Zatoce Północnej.

i łatwo odnawiają się na wiosnę. W nich zmagazy-

Rzeka, szukając now ych dróg, niekiedy natra-

I choć kuszą urokliwymi żółtymi płatkami, należy

nowane są substancje, dzięki którym rośliny mogą

fiała na zagłębienia terenu, w których po wyco-

pamiętać, że są to rośliny trujące.

szybko się rozwinąć, kiedy nagie pędy drzew prze-

faniu się wody zalewowej tworzyły się starorze-

Wśród mieszkańców jeziora zaobserwujemy

puszczają jeszcze do runa całe światło słoneczne.

cza, czyli rzeczne jeziora. Tak właśnie powstało

m.in.: ośliczki wodne (Asellus aquaticus), roz-

Jezioro Wilanowskie.

wielitki (Daphnia), zagrzebki (Bithynia), larwy

Na wiosennych kobiercach obserwujemy:
zawilce gajowe (Anemone nemorosa) i zawilce żółte

Obecnie koryto Wisły rozciąga się nieco dalej

ochotkowatych (Chironomidae), raki pręgowane

(Anemone ranunculoides), ziarnopłon wiosenny

na wschód, a poziom wód na tarasie zalew o

(Orconectes limosus), larwy ważek (Odonata) oraz

(Ficaria verna), złoć żółtą (Gagea lutea), kokorycze

w ym zależy od poziomu lustra Jeziora Wila

ich uskrzydlone imago, np.: żagnice rude (Aeshna

(Cordyalis sp.), fiołki (Viola sp.), krokusy (Crocus

nowskiego i rzeki Wilanówki, która łączy się

isoceles), świtezianki błyszczące (Calopteryx

z jezior em za pośrednictwem Kanału Sobies

splendens), tężnice wytworne (Ischnura elegans).

kiego. Jezioro zasilane jest głównie wodami

Spośród kręgowców żyją tu: karpie (Cyprinus car-

sp.), pierwiosnki (Primula sp.) i śnieżyczki prze-

geofity

biśniegi (Galanthus nivalis).

Potoku Służewieckiego. W tej okolicy znajduje

pio), liny (Tinca tinca), karasie pospolite (Carassius

jest zjawisko fototropizmu przejawiające się tym,

U tych pierwszych łatwe do zaobserwowania
warunki świetlne i geofity przetransportują

się także jedna z dwóch wysp mieszczących się

carassius) czy żaby zielone (Pelophylax esculentus

że całe zawilcowe łąki zwracają swe kwiaty ku

cały materiał zapasowy z nadziemnych do pod-

na jeziorze. Wyspa na południowej części jeziora,

complex), z ptaków głównie: kaczki krzyżówki

wiosennemu słońcu. Pośród wczesnych kwiatów

ziemnych części roślin. Rezerwuar ten zostanie

w przeciwieństwie do sztucznie usypanej wyspy

(Anas platyrhynchos), łabędzie nieme (Cygnus

w pośpiechu uwijają się pszczoły, motyle, trzmiele

wykorzystany dopiero w kolejnym roku, kiedy

współtworzącej rezerwat, powstała w sposób

olor) i czaple siwe (Ardea cinerea), przedstawicie-

i bujanki. Czasu mają niewiele, ponieważ wraz

znów bezlistne drzewa udostępnią dno parku

naturalny – na skutek akumulacji materiału

lami ssaków są: bobry europejskie (Castor fiber)

z rozwojem liści drzew ograniczone zostaną

dla promieni słonecznych.

niesionego przez wody Potoku Służewieckiego.

oraz wydra (Lutra lutra).
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Potok Służewiecki

Staw Południowy

Potok Służewiecki

Staw Południowy

Teren ogrodu angielsko-chińskiego w jego połu-

Staw znajdujący się w ogrodzie angielsko-chińskim

wzdłuż linii brzegowej zapewnia łatwy dostęp

dniowej części przecina w kierunku wschód

od wschodu graniczy z Jeziorem Wilanowskim,

do zielonych części roślin wodnych oraz drob-

– zachód koryto Potoku Służewieckiego. Obecnie

z którym połączony jest dwiema śluzami zapewnia-

nych organizmów zwierzęcych: larw komarów,

potok w swym górnym i środkowym biegu jest

jącymi łączność wód obydwu zbiorników. W cza-

skorupiaków, chrząszczy. Często można obser-

w pełni uregulowany, przez co w okresach gwał-

sach króla Jana III, kiedy tereny parku południo-

wować też kaczki żerujące pod powierzchnią

townych opadów deszczu niesie ze sobą nadmiar

wego zajmował folwark, w Stawie Południowym

wody z charakterystycznie wystającą ponad

deszczówki i zalewa pobliskie obszary. Przyczynia

łowiono ryby. Dziś zbiornik stanowi ozdobę tej

taf lę tylną częścią ciała.

się do tego dodatkowo urbanizacja okolicznych

części ogrodów, zwłaszcza gdy w okolicy wierzby

terenów, która wpływa jednocześnie na jakość wód

płaczącej (Salix alba) zakwitną grzybienie białe.

potoku, a tym samym – Jeziora Wilanowskiego.

Nadwodne części grzybieni czy pobliskie

W potoku panują warunki zgoła inne niż w

paprocie często są przystanią dla dorosłych ważek,

jeziorze czy stawie. Stale płynąca woda, muliste

m.in.: szablaków krwistych (Sympetrum sangu-

dno, wyspa i kaskada w pobliżu ujścia potoku

ineum), oczobarwic większych (Erythromma najas)

do jeziora zapewniają różnorodność siedlisk

czy lecich pospolitych (Orthetrum cancellatum).

dla wielu gatunków organizmów żywych.

potok służewiecki
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Spokojne wody stawu upodobały sobie także

Szczególnie istotne dla ptactwa wodnego,

kaczki krzyżówki. Spotkamy je tutaj przez cały

zwłaszcza w okresie zimow ym, jest miejsce,

rok, szczególnie jednak jesienią, kiedy samce

w którym potok wpada do jeziora. Ciągły prze-

pierzą się i przybierają szaty godowe. Wtedy

pływ wody uniemożliwia zamarznięcie całej

też można usłyszeć charakterystyczne gwizdy

powierzchni taf li jeziora, dzięki czemu ptaki

kaczorów, które prócz upierzenia są jednym

stale bytujące w parku, a także te pojawiające się

z elementów kaczych zalotów. Jesień i pora zimo-

tylko na przelotach, m.in. gęś tybetańska (Anser

wania są czasem, kiedy samce rywalizują mię-

indicus) czy płaskonos (Anas clypeata), bardzo

dzy sobą o samice, z którymi będą tworzyć pary

upodobały sobie to miejsce.

w sezonie godowym.
Staw jest również dogodnym miejscem
do żerowania. Niewielka głębokość akwenu

STAW POŁUDNIOW Y

20

Cis pospolity Taxus baccata

Drzewa dziuplaste
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Cis pospolity
Taxus baccata

Drzewa dziuplaste

Cis pospolity jest zimozielonym gatunkiem

Dziuple, czyli puste przestrzenie wewnątrz pnia

Niewielkie otwory w pniach i konarach są naj-

szpilkowym występującym na terenie ogrodów

lub konarów, najczęściej można obserwować

częściej wlotami do dziupli m.in.: dzięcioła

krajobrazowych w dwóch formach – drzewia-

na martwych drzewach. Przyczyn powstawania

dużego (Dendrocopos major), dzięcioła średniego

stej lub krzewiastej. Cisy w parku nie są strzy-

dziupli jest wiele, m.in.: wewnętrzny rozkład

(Dendrocopos medius) oraz dzięcioła zielonego

żone jak w ogrodach barokowych, kształtuje

drewna przez mikroorganizmy lub owady, mecha-

(Picus viridis), lecz nie są to jedyni lokatorzy wyku-

je wyłącznie natura.

niczne uszkodzenia drewna (pęknięcia, miejsca

tych przez siebie schronień. Dziuple opuszczone

Dawniej ich elastyczne, trwałe i wąskosłoiste

uderzenia pioruna, listwy mrozowe) przyczynia-

przez dzięcioły zasiedlane są przez dziuplaki

drewno pozbawione żywicy wykorzystywano

jące się także do szybszego obumierania drzewa

wtórne, m.in.: sikory bogatki (Parus major), mucho-

do produkcji broni. Kiedy jednak cisy zaczęto

i zasiedlania go przez owady oraz grzyby, a także

łówki żałobne (Ficedula hypoleuca) czy kowaliki

wycinać masowo i znacznie uszczuplono ich

działalność ptaków – dziuplaków pierwotnych.

(Sitta europea). Podobnego schronienia szukają

liczebność, w 1423 r. gatunek ten został objęty

Rozmiary i kształty dziupli oraz samych

także nietoperze, dzikie pszczoły, osy, a także

przez Władysława Jagiełłę ochroną. Cis pospo-

otworów w pniu mogą być rozmaite: długie, krót-

wiewiórki, które zakładają w nich gniazda oraz

lity ma charakterystyczną, czerwonawobrązową,

kie, okrągłe, owalne, o nieregularnym kształcie

gromadzą zapasy na zimę.

łuszczącą się dużymi płatami korę. Spłaszczone

– wszystko zależy od procesu ich tworzenia. Dzięki

igły osadzone na cienkich ogonkach rozłożone

dużemu zróżnicowaniu w wyglądzie dziupli, ich

są dwustronnie – grzebieniasto na gałązkach.

lokalizacji oraz warunkach, jakie w nich panują,

Ze względu na brak przewodów żywicznych

również bogactwo gatunkowe organizmów je

nie wydzielają one zapachu. Niepozorne kwiaty

zasiedlających jest znaczne. Dziuple oraz ich loka-

osadzone są w kątach ubiegłorocznych igieł.

torów najczęściej można zaobserwować w ogro-

Nasiona okryte są czerwoną, soczystą osnówką,

dach krajobrazowych oraz boskietach. Okazałe

która jako jedyna część rośliny jest jadalna.

dziuple w pniach drzew stanowią doskonałe

Pozostałe jej ograny, zwłaszcza igły, zawierają

miejsce schronienia dla puszczyków zwyczaj-

trujący alkaloid – taksynę.

nych (Strix aluco), a w okresie lęgowym korzystają
cis pospolity

z nich także kaczki krzyżówki.

dziupla
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Gatunki obce

Miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba
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Dąb czerwony

Miłorząb dwuklapowy

Gatunki obce

Quercus rubra

Ginkgo biloba

Mianem tym określane są gatunki, które przy

Przedstawicieli tego gatunku pochodzącego

Ojczyzną tego gatunku są Chiny i tylko tam wystę-

bezpośrednim lub pośrednim udziale człowieka

z Ameryki Północnej można obserwować w połu-

puje on w stanie naturalnym. Jego stożkowatą

w sposób celowy lub przypadkowy zostały przenie-

dniowej części parku. Dęby czerwone sadzone

koronę z charakterystycznymi, wachlarzowatymi,

sione poza obszar, w którym występują natural-

są ze względu na zdobne, duże liście o ościsto ząb-

dwuklapowymi liśćmi o widlastym unerwieniu

nie. Na terenie przypałacowych ogrodów rośliny

kowanych klapach, jesienią przebarwiających się

można podziwiać w południowej części parku,

egzotyczne sadzone były już w okresie władania

na czerwono. Jest to gatunek o szerokim zakresie

nieopodal ogrodu różanego.

króla Jana III, głównie jako rośliny dekoracyjne

tolerancji, odporny na mrozy i zanieczyszczenia

Miłorzęby są reliktowymi, długowiecznymi

mające urozmaicać krajobraz w trakcie spacerów.

powietrza. Rośnie o wiele szybciej od innych

drzewami, jedynymi przedstawicielami liścia-

Gatunki sztucznie wprowadzone do nowego

gatunków dębów i już w młodym wieku owocuje.

stych drzew nagozalążkowych. Ich liście nie

środowiska niekiedy mogą wywierać negatywny

Dlatego też stanowi zagrożenie dla rodzimych

są przekształcone w szpilki i nie opadają na zimę,

wpływ na rodzime gatunki, siedliska lub całe

gatunków dębów i często wypiera je ze środowisk,

co różni je od pozostałych nagozalążkowych.

ekosystemy, wówczas nazywamy je inwazyjnymi.

w których naturalnie występują.

Są to drzewa dwupienne, jednak osobniki żeńskie cieszą się mniejszym uznaniem niż męskie
ze względu na brzydko pachnące kwiaty oraz
nasiona otoczone mięsistą osnówką cuchnącą
zjełczałym masłem. Ze strony drzew jest to jednak
zabieg celowy, który ma wabić zwierzęta przyczyniające się do rozsiewania nasion.
Rośliny tego gatunku cenione są ze względu
na właściwości lecznicze. Wyciągi z liści stosowane są w produkcji leków i suplementów
diety wykorzystywanych w leczeniu chorób
naczyniowych, wspomaganiu pamięci i kondąb czerwony

MIŁORZĄB DWUKLAPOW Y

centracji, a także opóźniających starzenie.
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Glediczja trójcierniowa Gleditsia triacanthos
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daglezja – pokrój

Glediczja trójcierniowa

Daglezja zielona

Gleditsia triacanthos

Pseudotsuga menziesii

Rodzimym kontynentem tego gatunku, nazywa-

Jedlica, bo tak również nazywa się daglezję, jest

nego również iglicznią, jest Ameryka Północna.

w Polsce gatunkiem introdukowanym, natural-

W przypałacowym parku odnajdziemy glediczję

nie występuje na zachodzie Ameryki Północnej.

w ogrodzie angielsko-chińskim, nieopodal Góry

Należy do zimozielonych drzew iglast ych.

Bachusa. Swoją nazwę drzewo to zawdzięcza długim

U nasady zwężone szpilki osadzone są skrętole-

cierniom spłaszczonym u nasady, zazwyczaj rozgałęzionym na jeden lub dwa małe ciernie boczne.

gle na gałązkach, nadając im nastroszony wygląd.

GLEDICZJA – ciernie

Spłaszczone igły ozdobione są dwoma wąskimi,

Uwagę obserwatorów przyciąga ażurową

białymi paskami woskowego nalotu od spodu

koroną, którą tworzą parzystopierzastozłożone liście

i bruzdką na wierzchniej stronie. Roztarte w pal-

z 20–30 wąskojajowatymi listkami. Nie mniejsze

cach liście uwalniają cytrusowy aromat.

zainteresowanie budzą charakterystyczne, czer-

Daglezja wykształca szyszki z charaktery-

wonobrązowe, błyszczące owoce w postaci długich,

stycznymi, długimi, trójzębnymi łuskami wspie-

taśmowatych, wielonasiennych strąków.

rającymi, które przylegają do łusek nasiennych.
Gdy nasiona są już dojrzałe, cylindryczne, zwisające ku dołowi szyszki otwierają się, wysypując
nasiona wyposażone w lotne skrzydełko, a następnie same opadają w całości na ziemię.

GLEDICZJA – pokrój

daglezja – szyszka
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Pomniki przyrody

Lipa drobnolistna Tilia cordata

Lipa szerokolistna – Lipa Króla Jana

Lipa drobnolistna

Pomniki przyrody

Tilia platyphyllos

Tilia cordata

Drzewa zyskują miano pomników przyrody, gdy

Na przedpolu wilanowskim, na wprost kapliczki

Pomnikowa lipa drobnolistna rośnie tuż za bramą,

spełniają wymogi określone w Ustawie o ochro-

rośnie wiekowa lipa szerokolistna zwana Lipą

przez którą wchodzi się na dziedziniec pałacowy.

nie przyrody. Aby zostać pomnikami, powinny

Króla Jana. Jej pierśnica przekracza 4 m, a sza-

Jej pierśnica przekracza 3,5 m, a wiek szacuje się

się odznaczać szczególną wartością przyrodniczą,

cowany wiek to ponad 170 lat. Rozłożystą, gęstą

na około 140 lat. Liście są mniejsze niż u lipy sze-

naukową, kulturową, historyczną lub krajobra-

koronę tworzą duże, sercowate liście o karbo-

rokolistnej, z brązowymi domacjami, nie zasła-

zową. Mogą także charakteryzować się indywi-

wano-piłkowanym brzegu blaszki liściowej,

niają kwiatów w porze kwitnienia. Gatunek ten

dualnymi cechami wyróżniającymi je spośród

pokryte jasnymi włoskami – najgęściej w kątach

kwitnie mniej więcej dwa tygodnie później niż

innych tworów – okazałymi rozmiarami czy

i wzdłuż nerwów.

lipa szerokolistna bladożółtymi, miododajnymi

Kwitnie najwcześniej z lip, a w okresie kwit-

kwiatami. Owoce są mniejsze niż lipy szeroko-

Na terenie przypałacowych ogrodów rośnie

nienia zwisające kwiatostany są często odwie-

listnej, cienkościenne, pozbawione żeberkowania

28 leciwych drzew pomnikowych będących repre-

dzane przez pszczoły poszukujące nektaru i pyłku.

i dają się zgnieść w palcach.

zentantami sześciu rodzajów: dąb (Quercus sp.),

Zawiązane z kwiatów owoce mają kulisty kształt

Dawniej z łyka lipowego wyplatano łapcie

grab (Carpinus sp.), lipa (Tilia sp.), olsza (Alnus sp.),

oraz wyraźne, podłużne żebrowanie. Orzeszki

(rodzaj obuwia). Drewno lipowe wykorzystuje

topola (Populus sp.), wiąz (Ulmus sp.).

pokryte są gęstym kutnerem i mają grube ściany,

się również dziś – jest doskonałym materia-

których nie da się zgnieść w palcach.

łem snycerskim, kwiaty lipy stanowią nato-

nietypowymi formami.

LIPA SZEROKOLISTNA

miast składnik herbat.

LIPA drobnoLISTNA
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Dąb szypułkowy Quercus robur

Topola biała Populus alba

Dąb szypułkowy

Topola biała

Quercus robur

Populus alba

Dąb szypułkowy jest gatunkiem długowiecz-

Jest to gatunek pospolity w Polsce, rosnący na tere-

nym i żyje najdłużej z naszych rodzimych drzew

nach nadrzecznych, w miejscach występowania

liściastych. Na terenie wilanowskich ogrodów

dawnych lasów łęgowych. Największa wilanow-

krajobrazowych znajduje się kilka pomnikowych

ska pomnikowa topola biała rośnie w ogrodzie

dębów. Jeden z najokazalszych rośnie w ogrodzie

angielskim, nieopodal Jeziora Wilanowskiego,

angielsko-chińskim – jego pierśnica przekracza

czyli w starorzeczu wiślanym.

4,3 m i liczy on ponad 170 lat.
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Jej pierśnica wynosi ponad 6 m, a wiek szacuje

Pomnikowy dąb ma obszerny pień z dziu-

się na około 250 lat. Charakterystycznie spękana

plą i grube konary. Klapowane, skórzaste liście

kora w najniższych warstwach pnia rozjaśnia

z krótkimi ogonkami ułożone są skrętolegle

się ku górze i przybiera białą barwę. Duże, głę-

na gałązkach. Pojawiające się wiosną męskie

bokoklapowe liście pokryte od spodu kutnerem

kwiatostany zebrane są w liczne, długie kotki

osadzone są na długich ogonkach umocowanych

z luźno ułożonymi kwiatami zwisającymi spomię-

skrętolegle na gałązkach.

dzy rozchylonych łusek ubiegłorocznych pąków.

Kwiaty topoli zebrane w kotki są wiatropylne

Kwiatostany żeńskie są wzniesione po kilka

i nie posiadają miodników. Powstałe z nich owoce

na długich szypułkach.

to niewielkie, pękające na dwie części torebki kry-

Owoce dębu (orzechy – żołędzie) o elip-

jące liczne, bardzo drobne nasiona wyposażone

soidalnym kształcie osadzone są pojedynczo

w aparat lotny w postaci puszystych włosków,

w miseczkach ściśle pokrytych drobnymi łuskami.

dzięki którym mogą być przenoszone na duże

Umocowane są po kilka na długiej szypule.

odległości przez wiatr.

Jesienią opadają na ziemię i często wykorzystywane są jako bieżące pożywienie oraz zapasy
zimowe przez wiewiórki, myszy leśne czy sójki.
Nie gardzą nimi także większe ssaki, m.in. dziki.
Dąb szypułkowy

topola biała
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Na części dawniejszych terenów folwarcznych,

Pojęciem tym określa się obumarłe, zdrewniałe

a następnie jego zupełny rozpad. Początkowo

do budowy schronień. Ponadto stwarza drogi

nieopodal Holenderni, odtworzone zostały łąki

części drzew i krzewów lub całe te rośliny w róż-

są to grzyby pasożytnicze i saprofagiczne, z cza-

wędrówek ponad gęstym runem czy wysoką

kwietne. Dzięki temu różnorodność gatunkowa

nym stopniu rozkładu. Przyczyn obumiera-

sem dołączają do nich grzyby mające zdolność

pokrywą śniegową. Wśród kręgowców najsil-

f lory i fauny – głównie mikrofauny – została

nia drzew jest wiele: począwszy od konkurencji

rozkładu celulozy i ligniny, a w końcowym eta-

niej z martwym drewnem związane są gryzonie,

wzbogacona, a dawne obszary gospodarcze przy-

o zasoby środowiska i zagłuszanie osobników

pie – również grzyby rosnące na ściółce leśnej.

ryjówkokształtne oraz drobne drapieżniki. Ptaki

najmniej częściowo odzyskały miniony blask.

słabszych przez osobniki silniejsze, przez obumie-

Towarzyszą im owady, które drążą korytarze

najczęściej wykorzystują martwe drewno stojące

ranie ze starości lub w wyniku chorób i działal-

w drewnie, przez co mechanicznie rozdrab-

– zarówno jako bazę żerową, jak i miejsce, w któ-

w typowych kolorach łąkowych, m.in.: złocień

ności szkodników, skończywszy na zaburzeniach

niają jego strukturę i jednocześnie rozsiewają

rym mogą zlokalizować swoją kryjówkę, wykuć

zw yczajny (Leucanthemum vulgare), firletka

ekosystemu wywołanych czynnikami abiotycz-

zarodniki grzybów oraz transportują grzybnię,

dziuplę czy założyć gniazdo.

poszarpana (Lychnis f los-cuculi), jaskier ostry

nymi, takimi jak: wiatr, susza, powódź czy pożar.

przenosząc je w głąb pnia, a tym samym przy-

(Ranunculus acris), świerzbnica polna (Knautia

Szybkość rozkładu drewna zależy głównie

arvensis). Od wiosny do jesieni, w okresie kwit-

od gatunku, stopnia stykania się z gruntem, wil-

Martwe drewno ma nieoceniony wpły w

nież rośliny, w szczególności siewki drzew,

nienia roślin, zapewne można tu będzie spotkać

gotności gruntu oraz ocienienia. Egzemplarze mar-

na bogactwo gatunkowe ekosystemu, który współ-

w ykorzystują lukę po obumarłym drzewie

wiele zapylaczy penetrujących łąki w poszukiwa-

twego drewna – zarówno leżącego, jak i stojącego

tworzy. Zapewnia miejsca schronienia, gniaz-

powstałą w koronach drzew. Liczebność

niu miododajnego nektaru oraz pyłku kwiatowego.

– odnajdziemy na wilanowskiej wyspie, a także

dowania, żeru oraz magazynowania zapasów

i przeżywalność kiełkujących siewek zależna

na lewym brzegu Potoku Służewieckiego, gdzie

ogromnej liczbie gatunków organizmów żywych.

jest od wielkości luki w drzewostanie, która

zaobserwujemy okazałe kłody martwego drewna.

Kręgowce wykorzystują martwe drewno najczę-

powstała w wyniku przewrócenia się drzewa.

Proces rozkładu martwego drewna zapocząt-

ściej jako kryjówkę przed drapieżnikami lub nie-

Dla niektórych roślin jest to być może jedyna

kowują bakterie i grzyby, które uczestniczą w nim

sprzyjającymi warunkami środowiska. Jest ono

szansa na w ykiełkowanie i podjęcie próby

przez cały czas, powodując zgniliznę drewna,

także materiałem konstrukcyjnym służącym

w walce o dostęp do światła.

Na łące można odnaleźć gatunki kwiatów

łąki kwietne

śpieszając jego rozkład.

Martwe drewno w siedliskach leśnych
stwarza korzyści nie tylko dla fauny – rów-
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