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Wpływ osadnictwa olęderskiego na morfologię nadwiślańskich 
obszarów zalewowych – na przykładzie Kępy Kiełpińskiej
Olęder settlement impact on morphology of the Vistula river floodplain. Kępa Kiełpińska 
case study
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Zarys treści: W rejonie Warszawy i w  samej stolicy występuje wiele śladów osadnictwa olęderskiego. Tekst prezentuje 
wyniki pilotażowych badań nad wpływem tej kolonizacji na ukształtowanie rzeźby Kępy Kiełpińskiej, zagospodarowanej 
na początku XIX w. Bezpośrednie skutki antropopresji określono na podstawie porównania archiwalnych map topogra-
ficznych z lat: 1783, 1794, 1843, 1914–1915, 1936 oraz mapy współczesnej. W oparciu o dwa wiercenia porównano cechy 
litologiczne (uziarnienie i zawartość materii organicznej) podłoża po dwóch stronach olęderskiej grobli. Wykazano, że 
w pierwszej fazie modyfikacja rzeźby polegała na utworzeniu nowych form – grobli, rowów, nasypów, które są do dziś 
wyraźnie widoczne w terenie. W późniejszych etapach wpłynęło to na cechy gruntów użytkowanych rolniczo – groble 
i pasy zarośli wierzbowo-topolowych oraz płotki z wikliny zatrzymywały grubszy materiał, a na ich zapleczu osadzały 
się drobniejsze frakcje, wzbogacone w materię organiczną, transportowane w zawiesinie. Uzyskane wyniki uzasadniają 
potrzebę dalszych badań nad morfologicznymi skutkami osadnictwa olęderskiego w rejonie Warszawy.

Słowa kluczowe: Kępa Kiełpińska, olędrzy, antropopresja, terasa zalewowa Wisły 

Abstract: In Warsaw and its vicinity, many signs of the Olęder settlement are present. Paper presents the results of the 
pilot study on the Olęder settlement impact on the relief of the Kępa Kiełpińska, which was brought into cultivation in 
the beginning of the XIX century. Direct results of the human impact were specified on basis of the archival and mod-
ern topographic maps. On basis of two drills the lithology features of the ground on both sides of the Olęder causeway 
were compared (grain size distribution and LOI). In the first phase, relief modification consisted of the creation of new 
forms – causeways, trenches, embankments, which are still visible in landscape. In later phases, above mentioned mod-
ifications, had impact on features of the land used for agriculture – causeways and osier fences and belts composed from 
poplar and willow were stopping more coarse material, and on their back, more fine, enriched in organic matter, material 
transported in suspension was deposited. Obtained results justify the need of the future research on the impact of the 
Olęder settlement in the vicinity of Warsaw.

Key words: Kępa Kiełpińska, Olęders, human impact, floodplain of Vistula river

Wstęp

Doliny rzeczne to obszary szczególnie wrażliwe na 
antropopresję. Działalność człowieka znajduje w ich 
rzeźbie wyraz zarówno bezpośredni, jak i  pośredni 
(Goudie 2006). Tereny nisko położone w sąsiedztwie 
koryt dużych rzek, szczególnie w  szerokich dnach 
pradolin, stanowiły w przeszłości i do dziś stanowią 
wyzwanie dla osadnictwa (Kobojek, Kobojek 2013). 
Ich zagospodarowanie wymagało regulacji stosun-
ków wodnych, co przyczyniało się do znacznych 
zmian w krajobrazie, w tym do zmian litologii utwo-

rów powierzchniowych i  modyfikacji rzeźby równi-
ny zalewowej. Formy gospodarowania w dnie doliny, 
jedne z ciekawszych na obszarze Polski, a stosunko-
wo słabo zbadane pod względem skutków morfolo-
gicznych, wiążą się z tzw. osadnictwem olęderskim. 
Zagadnienie to w ograniczonym zakresie poruszane 
było głównie w  pracach dotyczących Żuław Wiśla-
nych (Plit 2010) i  dorzecza Warty (Forysiak 2005, 
Forysiak i  in. 2007). Liczne ślady funkcjonowania 
olędrów można znaleźć także w dolinie Wisły na te-
renie Warszawy i  w  jej bezpośrednim sąsiedztwie, 
ale ich aspekt geomorfologiczny nie stał się jak dotąd 
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przedmiotem żadnego szczegółowego opracowania 
naukowego. Skutki obecności olędrów na tym tere-
nie były w ostatnich latach przedmiotem badań kraj-
obrazowych (Myga-Piątek 2013, Plit 2016). 

Natomiast autorki niniejszej publikacji przepro-
wadziły pilotażowe badania zmierzające do wyka-
zania znaczącej roli antropopresji w ukształtowaniu 
współczesnej rzeźby jednej z  typowych mazowiec-
kich kęp wiślanych – Kępy Kiełpińskiej. 

Morfologia doliny Wisły na północ 
od Warszawy

Dolina Wisły na odcinku warszawskim jest wyraźnie 
asymetryczna. Od zachodu ogranicza ją wysoczyzna 
morenowa Równiny Warszawskiej, dlatego w obrębie 
centralnych dzielnic miasta lewobrzeżna równina za-
lewowa, miejscami dwudzielna, znacznie się zwęża, 
brak wyższych, vistuliańskich teras nadzalewowych 
(odpowiadających poziomom otwockiemu i  falenic-
kiemu), a  terasa nadzalewowa niższa (praska) ma 
ograniczony zasięg i  miejscami całkowicie zanika. 
Prawobrzeżna równina zalewowa ma podobną sze-
rokość jak na zachodzie (na obu brzegach to około 
1–1,5 km), ale powyżej niej występują szerokie terasy 
nadzalewowe (Sarnacka 1980). Wkraczając na teren 
północnych dzielnic miasta (Bielany i Białołęka), do-

lina rozszerza się i uchodzi do Kotliny Warszawskiej. 
Koryto Wisły na tym odcinku wykazuje tendencję do 
roztokowania (Starkel 2001).

Zgodnie z definicjami zamieszczonymi w „Słow-
niku języka polskiego” (Doroszewski 1969), słowo 
„kępa” oznacza „skupisko drzew, krzewów, kwiatów 
itp., małą wyniosłość w  terenie, zwłaszcza bagni-
stym” albo „wyspę na rzece lub jeziorze porosłą krze-
wami i drzewami”. Kępa Kiełpińska to osiedle w gmi-
nie Łomianki, położone w  pobliżu miejscowości 
Kiełpin, obejmujące fragment dna doliny Wisły obję-
ty przez pierwsze zakole tej rzeki poniżej Warszawy. 
Zasięg dawnej wyspy-kępy wyznaczają: od północne-
go wschodu obecne koryto Wisły, a od południowego 
zachodu ciąg starorzeczy z  jeziorami: Fabrycznym, 
Kiełpińskim i Dziekanowskim. Ze względu na niskie 
położenie obszar ten jest narażony na występowanie 
powodzi (ryc. 1). Szerokość lewobrzeżnej równiny 
zalewowej osiąga tu maksymalnie 2,5 km. Budują ją 
piaski przewarstwione madami. Około 2–3 m powy-
żej rozciąga się niska terasa nadzalewowa, pradolin-
ny, uformowany u schyłku ostatniego zlodowacenia, 
urozmaicony ciągami wydm Puszczy Kampinoskiej, 
dlatego jest też określany mianem terasy wydmowej 
(Kobendzina 1979). Od południa zamyka go wyraź-
na krawędź, powyżej której, na wysokości około 20 
m nad współczesnym korytem Wisły, rozpościera się 
erozyjna tarasa błońska, wycięty w iłach warwowych 
zastoiska warszawskiego (Mojski 1967).

Ryc. 1. Fragment mapy zagrożenia powodziowego (ISOK 2015 – opracowanej w ramach projektu „Informatyczny System 
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB), przedsta-
wiający Kępę Kiełpińską i  jej otoczenie; obszary zagrożone poza wałami przeciwpowodziowymi zaznaczono kolorem 
jasnoniebieskim

Fig. 1. Fragment of the flood risk map (ISOK 2015 – elaborated by Institute of Meteorology and Water Management Nation-
al Research Institute within the project: „IT system of the country’s protection against extreme hazards”), presenting 
Kępa Kiełpińska and its surrounding; area at risk outside levees are marked with light blue colour
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Osadnictwo olęderskie w rejonie 
Warszawy

Mianem olędrów określa się grupy ludności, zwykle 
wyznania mennonickiego, które przybywały na teren 
Polski w  wyniku prześladowań religijnych, począt-
kowo z Fryzji i  z Flandrii, później także z Niemiec. 
Przedstawiciele tej społeczności, dzięki wielowieko-
wej tradycji pozyskiwania nowych terenów nadają-
cych się pod uprawę (w  tym umiejętności regulacji 
stosunków wodnych) osiedlali się na wcześniej nie-
wykorzystanych rolniczo obszarach zalewowych lub 
leśnych (Klassen 2009). Pierwsi z  nich przybyli do 
Polski już w XIII w., jednak główna faza napływu lud-
ności olęderskiej przypadła na wiek XVI i wiązała się 
z kolonizacją Żuław Wiślanych. Na Mazowsze osad-
nicy dotarli w XVII w. (w 1628 r. powstała osada na 
terenie dzisiejszej Saskiej Kępy), ale większość osie-
dli założono dopiero w połowie wieku XVIII i na po-
czątku XIX. Ostatnim z nich była Kępa Zawadowska 
(założona na podstawie kontraktu z 1832 r.). Łącznie 
na Mazowszu funkcjonowało w różnych okresach 191 
wsi olęderskich, w tym 14 na terenie dzisiejszej War-
szawy. Początki osadnictwa i użytkowania rolniczego 
w obrębie Kępy Kiełpińskiej przypadły najprawdopo-
dobniej na początek XIX w. (Szałygin 2004, 2011). Ko-
lonistów niemieckich z terenów, na których wcześniej 
upowszechnił się sposób gospodarowania przejęty 
od osadników olęderskich (dlatego także w stosunku 
do nich często stosowane jest określenie „olędrzy”), 
sprowadził na ten teren dziedzic Łomianek Fryde-
ryk (wg innych źródeł Franciszek) Poths. W 1803 r. 
założyli oni osadę, na którą w okresie świetności, tj. 
około 100 lat później, składało się 29 gospodarstw 

(Pustoła-Kozłowska, Konopka 2005). Osadnictwo na 
terasie zalewowej Wisły w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki wymagało wycięcia porastającej ten teren ro-
ślinności łęgowej i  osuszenia podmokłych gruntów. 
Zgodnie z  praktyką wprowadzoną przez osadników 
olęderskich, dokonano tego poprzez wykonanie od-
wodnienia oraz usypanie systemu grobli otaczających 
pola, obsadzonych wierzbami i topolami. Dodatkowo 
stawiano płotki z gałęzi wierzbowych (ślady plantacji, 
z których je pozyskiwano, widoczne są do dziś). Ich 
celem było zatrzymywanie osadów powodziowych, 
nadbudowujących i  użyźniających pola (Szałygin 
2004). Zabudowania lokalizowano na nasypach (tzw. 
terpach – Szałygin 2011, Parat 2012) w pobliżu rzeki, 
wykorzystując fakt występowania tam odsypu mean-
drowego zbudowanego z materiału grubszego niż dalej 
położone fragmenty terasy zalewowej. Na Kępie Kieł-
pińskiej nie zachowały się budynki z okresu osadnic-
twa olęderskiego, ale współczesne domy posadowione 
są również na nasypach (ryc. 2, 3), z których część ma 
prawdopodobnie założenia dziewiętnastowieczne. 

Ryc. 2. Współczesne budynki Kępy Kiełpińskiej posadowio-
ne na olęderskich nasypach (terpach) (fot. U. Zawadzka-
Pawlewska)

Fig. 2. Modern buildings of the Kępa Kiełpińska build 
on Olęder artificial rises (terpa) (photo U. Zawadz-
ka-Pawlewska)

Ryc. 3. Schemat przekształceń krajobrazu Kępy Kiełpińskiej 
w ciągu ostatnich dwóch stuleci
A – przed 1800 r., B – pierwsza połowa XIX w., C – współcześnie; 
pozostałe objaśnienia w tekście.

Fig. 3. Scheme of Kępa Kiełpińska landscape transforma-
tions during last two centuries
A – before 1800, B – first half of the 19th century, C – today, more 
explanations in the text.
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Skuteczność zabiegów podjętych przez olędrów po-
twierdza fakt, że choć powódź zatorowa z marca 1924 
r. zniszczyła znaczne fragmenty pól Kępy Kiełpińskiej 
(Kolago 1967), to kolejna powódź opadowa z 1934 r., 

katastrofalna w Warszawie (stan wody w Porcie Pra-
skim o 9 cm niższy niż podczas powodzi z 1924 r. – 
Magnuszewski, Gutry-Korycka 2009), objęła już tylko 
fragment Kępy (wg mapy WIG 1:500 000 z 1935 r.).

Ryc. 4. Kępa Kiełpińska na mapach z lat: A – 1783, B – 1794, C – 1843, D – 1914 i 1915, E – 1936, F – na mapie współcze-
snej. Szczegółowe objaśnienia w tekście

Fig. 4. Kępa Kiełpińska on maps from years: A – 1783, B – 1794, C – 1843, D – 1914 and 1915, E – 1936, F – on modern 
map. Detailed explanations in the text
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Metody badań

Główny cel opracowania realizowano, stosując za-
równo metody kameralne, jak i  terenowe. Na pod-
stawie analizy dostępnej literatury prześledzono 
historię osadnictwa olęderskiego w  analizowanym 
fragmencie doliny Wisły. Do określenia bezpośred-
nich skutków antropopresji wykorzystano archiwal-
ne mapy topograficzne z lat: 
 – 1783 (Karola de Perthéesa, w  skali 1:225  000 –

ryc. 4A), 
 – 1794 (Karola de Perthéesa, w  skali 1:225  000 – 

ryc. 4B), 
 – 1843 (ok. roku 1850?) (Topograficzna karta Kró-

lestwa Polskiego w skali 1:126 000 – ryc. 4C), 
 – 1914 i 1915 (niemiecka mapa zaboru rosyjskiego 

w skali 1:25 000 – ryc. 4D), 
 – 1936 (Mapa szczegółowa Polski WIG, w  ska-

li 1:25 000, wykonana na podstawie rosyjskiego 
zdję cia topograficznego z lat 1885–1892 – ryc. 4E) 
oraz 

 – współczesną mapę topograficzną w skali 1:10 000 
w układzie współrzędnych „1992” – ryc. 4F. 
Wymienione mapy pozyskano: z  zasobów udo-

stępnianych w systemie Mapster (1783, 1843, 1914), 
ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 
za zgodą Gabinetu Zbiorów Kartograficznych BUW 
(1794), z  internetowego Archiwum Map Wojsko-
wego Instytutu Geograficznego 1919–1939 (1936) 
oraz z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i  Kartograficznej (współczesna mapa 
topograficzna). 

Na podstawie zgromadzonego materiału kartogra-
ficznego i rekonesansu terenowego wybrano punkty, 
w  których wykonano wiercenia służące wskazaniu 
wpływu osadnictwa na cechy litologiczne podłoża. 
Zlokalizowano je na skraju płytkiego obniżenia sta-
nowiącego pozostałość po wypełnionym starorzeczu, 
w odległości około 160 m od siebie, po dwóch stro-

nach głównej olęderskiej grobli prostopadłej do kory-
ta Wisły, którą obecnie prowadzi droga asfaltowa (ul. 
6 Pułku Piechoty; ryc. 5, 6).

Do porównania podstawowych cech materiału 
uzyskanego z wierceń wykorzystano klasyczną anali-
zę uziarnienia (wykonaną metodą sitową) oraz anali-
zę zawartości materii organicznej (metodą strat pra-
żenia w temperaturze 550°C).

Wyniki badań

Na podstawie analizy porównawczej map archiwal-
nych (ryc. 4) stwierdzono, że od początków XIX w. 
na obszarze Kępy Kiełpińskiej nastąpiły wyraźnie 
zmiany w sieci hydrograficznej i pokryciu terenu. Pod 
koniec XVIII w. był to teren podmokły i zalesiony 
(obecność drzew sugerują mapy z 1783 r. i 1794 – 
ryc. 4A i 4B). Wprawdzie mapa z roku 1783 (ryc. 4A) 
przedstawia odmienną sytuację topograficzną – na 
obszarze Kępy Kiełpińskiej widoczne są rzadkie za-
drzewienia, a prostopadle do rzeki, w miejscu później 
usypanej głównej grobli, biegnie wyraźny pas drzew, 
jednak różnicę tę trudno interpretować w katego-
riach zmian morfologicznych. Najprawdopodobniej 
wspomniany element linijny został z nieznanych po-
wodów pominięty przez redaktora mapy z roku 1794 
(ryc. 4B), ale można uznać, że jest to pierwszy na tym 
terenie ślad zabiegów służących osuszeniu podłoża, 
podjętych jeszcze przed przybyciem głównej grupy 
osadników olęderskich.

W pierwszej połowie XIX w. (ryc. 4C) znacznie 
zmniejszył się udział roślinności drzewiastej, a  na 

Ryc. 5. Wierzby wzdłuż olęderskiej grobli, którą obecnie 
prowadzi droga asfaltowa (skrzyżowanie ulic 6 Pułku 
Piechoty i Brzegowej) (fot. I. Tsermegas)

Fig. 5. Willows along Olęder causeway, on which presently 
runs an asphalt road (crossroad of the 6 Pułku Piechoty 
and Brzegowa streets) (photo I. Tsermegas)

Ryc. 6. Lokalizacja wierceń (nr 1 i 2) na tle wybranych ele-
mentów topografii rejonu Kępy Kiełpińskiej
1 – wody powierzchniowe, 2 – zarośla łęgowe, 3 – wały przeciw-
powodziowe i groble, 4 – ulice, 5 – zabudowania

Fig. 6. Localisation of drills ( 1 and 2) against the back-
ground of the selected topography features of the Kępa 
Kiełpińska area
1 – surface water, 2 – riparian forest, 3 – levees and causeways, 
4 – streets, 5 – buildings
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północy, w osuszonym pasie równoległym do Wisły, 
powstały zabudowania (i pierwsze terpy, na których 
je lokalizowano), dostępne przypuszczalnie jedynie 
ze skrajnych części Kępy, której centrum nadal po-
zostawało podmokłe, niewykorzystane rolniczo. Na 
początku XX w., w okresie I wojny światowej, znacz-
na część badanego obszaru była już wykorzystana 
rolniczo (ryc. 4D). Dostęp do pól i zabudowań Kępy 
Kiełpińskiej zapewniała droga wiodąca z  Kiełpina, 
usytuowana na prostopadłej do Wisły grobli, której 
kontynuację w  kierunku zachodnim stanowił niski 
wał przeciwpowodziowy.

Główna grobla łączyła się z  wałem przeciw-
powodziowym biegnącym od strony Warszawy i od-
dzielała (a więc chroniła przed zalaniem) tereny Kępy 
Kiełpińskiej od gruntów Łomianek i wschodniej czę-
ści Kiełpina. Naturalna sieć odpływu powierzchnio-
wego wód z Kępy, skierowana na zachód, została po-
głębiona, a ślady tego pogłębienia widoczne są do dziś 
w morfologii równiny w postaci wyraźnych podłuż-
nych obniżeń. Granice pól wokół zabudowań Kępy 
były obsadzone drzewami (nadal występuje tam sieć 
zadrzewień, złożona głównie z wierzb) i prawdopo-
dobnie podwyższone w stosunku do terenów otacza-
jących. Są dobrze widoczne na mapie z 1914 r. (ryc. 
4D). Zatem miedze te pełniły także funkcję grobli, 
a materiał do ich usypania mógł pochodzić z sąsia-
dujących z nimi płytkich rowów, które w większości 
przypadków nie zaznaczają się dziś w rzeźbie, ale ich 

ślad mogą stanowić strefy podkreślone obecnością 
roślinności wilgociolubnej. Na osiedle składało się 
29 zabudowań ulokowanych na nasypach mogących 
wówczas osiągać nawet metr wysokości. Współcze-
sne lewobrzeżne obwałowania na omawianym odcin-
ku doliny usypano dopiero w XX w. (Plit 2008).

Wyniki analiz osadów wskazują, że utworzenie 
systemu grobli i rowów służyło nie tylko doraźnemu 
zabezpieczeniu przed skutkami powodzi (w przypad-
ku wylewów o ograniczonym zasięgu), ale mogło też 
w sposób znaczący wpłynąć na cechy gruntów użyt-
kowanych przez olędrów, bowiem w  czasie dużych 
powodzi groble i pasy zarośli wierzbowo-topolowych 
oraz płotki z  wikliny zatrzymywały grubszy mate-
riał, a drobniejsze frakcje wzbogacone w materię or-
ganiczną, transportowane w zawiesinie, osadzały się 
w obrębie kolejno zalewanych pól. 

Taki model antropogenicznie wymuszonej sedy-
mentacji znajduje potwierdzenie zarówno w zróżni-
cowaniu składu granulomentycznego, jak i zawarto-
ści materii organicznej w profilach badanych osadów 
(ryc. 7, 8). W obu przypadkach w spągu stwierdzono 
obecność mady pylastej, w której udział frakcji drob-
niejszych od piasku przekracza 80%, a  zawartość 
materii organicznej wynosi 6–8%. Jej strop zalega na 
głębokości 130 cm (w wierceniu przed groblą; profil 
nr 1) i 95 cm (w wierceniu poniżej grobli – zgodnie 
z biegiem Wisły; profil nr 2). Należy przypuszczać, 
że poziom ten jest zapisem sprzed momentu zmiany 

Ryc. 7. Uziarnienie i zawartość materii organicznej w osa-
dach terasy zalewowej przed olęderską groblą – profil 
pionowy osadów, wiercenie 1
pbgr – piasek bardzo gruboziarnisty, pgr – piasek gruboziarnisty, 
pśr – piasek średnioziarnisty, pdr – piasek drobnoziarnisty, pbdr 
– piasek bardzo drobnoziarnisty, py i i – pył i ił

Fig. 7. Grain size distribution and LOI in sediments of the 
floodplain at front of the Olęder causeway – depth pro-
file, drill no. 1
pbgr – very coarse-grained sand, pgr – coarse-grained sand, pśr 
– middle-grained sand, pdr – fine- grained sand, pbdr – very fine 
grained sand, py i i – silt and clay

Ryc. 8. Uziarnienie i zawartość materii organicznej w osa-
dach terasy zalewowej za olęderską groblą – profil piono-
wy osadów, wiercenie 2
pbgr – piasek bardzo gruboziarnisty, pgr – piasek gruboziarnisty, 
pśr – piasek średnioziarnisty, pdr – piasek drobnoziarnisty, pbdr 
– piasek bardzo drobnoziarnisty, py i i – pył i ił

Fig. 8. Grain size distribution and LOI in sediments of the 
floodplain behind the Olęder causeway – from depth pro-
file, drill no. 2
pbgr – very coarse-grained sand, pgr – coarse-grained sand, pśr 
– middle-grained sand, pdr – fine- grained sand, pbdr – very fine 
grained sand, py i i – silt and clay
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warunków sedymentacji z naturalnych na uwarunko-
wane obecnością grobli. Leżące powyżej niego osady 
obu profili znacznie się od siebie różnią. 

W profilu nr 1 nieznacznie wzbogacony w drob-
ne frakcje (nieco ponad 25% pyłu wraz z  iłem) jest 
poziom na głębokości 75–85 cm, w  którym zazna-
cza się też wzrost zawartości materii organicznej (do 
2,5%). Powyżej i poniżej dominują utwory piaszczy-
ste, głównie piaski drobnoziarniste, w górnej części 
profilu ze znacznym udziałem piasków średnioziarni-
stych. Zawartość materii organicznej nie przekracza 
1–1,5%. Jedynie w  warstwie powierzchniowej (0–5 
cm) udział piasku nie przekracza 15%, reszta to ma-
teriał drobniejszy. Materia organiczna stanowi około 
10% masy osadu. 

W profilu nr 2 wyraźnie dominują osady facji po-
wodziowych – istotny udział pyłu i  iłu (od 20 do 
nawet 50%) odnotowano na głębokości 45–80 cm. 
W  górnej części tego poziomu znacząco wzrasta 
też (do ponad 6%) zawartość materii organicznej. 
Powyżej występują głównie piaski (przede wszyst-
kim średnio- i drobnoziarniste, podczas gdy głębiej 
frakcją podstawową były piaski bardzo drobnoziar-
niste), w warstwie 35–40 cm stanowią blisko 100% 
masy osadu, a udział materii organicznej spada nie-
mal do zera, po czym na głębokości 30 cm wzrasta 
do powyżej 4,5%. Ponad tym poziomem przeważają 
piaski drobnoziarniste, zawartość substancji orga-
nicznych wzrasta ku powierzchni z niespełna 2,5% 
do ponad 6%.

Wnioski

Badania wykazały, że osadnictwo olęderskie w rejo-
nie Kępy Kiełpińskiej w  sposób znaczący wpłynęło 
na morfologię tego obszaru. W pierwszej fazie mo-
dyfikacja rzeźby miała głównie charakter bezpośred-
ni i  polegała na utworzeniu nowych form – grobli, 
rowów, nasypów. Szczegółowa ilościowa analiza tych 
zmian będzie możliwa po uzyskaniu danych z cyfro-
wych modeli wysokościowych wykonanych techniką 
LiDAR na potrzeby programu ISOK, ale z  już wy-
konanej analizy map archiwalnych wynika, że skala 
wspomnianych przekształceń jest duża. Potwierdza 
to również fakt, że ich skutki są do dziś wyraźnie 
widoczne w terenie.

Następstwem zmian bezpośrednich była modyfi-
kacja przebiegu naturalnych procesów kształtujących 
rzeźbę i osady równiny zalewowej. Przed wybudowa-
niem wałów przeciwpowodziowych w trakcie wyle-
wów Wisły niesione przez nią osady piaszczyste były 
przynajmniej częściowo zatrzymywane przez system 
olęderskich grobli, płotków z  wikliny i  pasów za-
drzewień, dzięki czemu na powierzchni pól za tymi 
sztucznymi przeszkodami akumulowane były głów-

nie osady drobniejsze, z dużym udziałem pyłu i iłu, 
co wpływało też na poprawę żyzności gleb. Znacz-
ne ilości piasku dosypywane były na powierzchnie 
wykorzystywane pod uprawę jedynie w  czasie naj-
większych powodzi. Poziomy wyraźnie piaszczyste 
widoczne w górnej części profilu nr 2 mogły powstać 
podczas katastrofalnej powodzi w 1924 r., po której 
fragment Kępy Kiełpińskiej, na którym wykonano 
wiercenia, nie był już prawdopodobnie zalewany. Za-
tem uzyskane wyniki dowodzą, że rzeźba dna doli-
ny Wisły w rejonie Kępy Kiełpińskiej podlega silnej 
antropopresji od co najmniej 200 lat, i zachęcają do 
podejmowania dalszych badań zmierzających przede 
wszystkim w kierunku ilościowej oceny zmian, które 
nastąpiły po zasiedleniu tego obszaru przez koloni-
stów olęderskich.
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