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RAPORT KWARTALNY REALIZACJI ZADANIA  
Inwentaryzacja i określenie możliwości rekultywacji wybranych nieużytków warszawskich 
na potrzeby ich wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej 
I kwartał 2019 
 
W I kwartale 2019 roku harmonogram rzeczowo-finansowy obejmował wykonanie 
następujących zadań (numeracja w nawiasach  zgodnie z numeracją w harmonogramie): 
 
Spis treści 

I. (2.2) Ocena zdolności fitoremediacji metali ciężkich przez roślinność istniejącą 
nieużytków (mineralizacja próbki oznaczenie suchej masy, miedzi Cu, cynku Zn, ołowiu 
Pb, kadm Cd, chromu Cr, niklu Ni). 

II. (2.3) Ocena zdolności redukowania soli względem terenów sąsiadujących (oznaczenie 
stężenia soli w glebie, pH, aktualna ilość wody) 

III. (2.4) Ocena zdolności pochłaniania pyłów w powietrzu przez roślinność nieużytków 
IV. (2.9) Analiza potencjału ekologicznego  metodą inwentaryzacji owadów 

biegaczowatych (Carabidae) 
V. (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) – seon zimowy 

VI. (2.12) Inwentaryzacja charakterystyk klimatycznych (rozkład temperatury powierzchni 
terenu z platformy UAV – pomiar i analiza danych; 3 x w roku)  

VII. (2.13) Modelowanie parametrów oceny kondycji roślin (wskaźnik LAI-2000, wskaźnik 
chlorofilu  – pomiary bezpośrednie; 3 x w roku; analiza zdjęć satelitarnych i UAV pod 
kątem oceny zmienności wskaźników kondycji roślinności (NDVI i inne wskaźniki 
teledetekcyjne), modelowanie GIS) 

VIII. (2.14) Ocena ekspercka dominujących procesów hydrologicznych 
 
Poniżej zamieszczamy wyniki prac związanych z wykonaniem zadań. 
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I. (2.2) Ocena zdolności fitoremediacji metali ciężkich przez roślinność istniejącą 
nieużytków (mineralizacja próbki oznaczenie suchej masy, miedzi Cu, cynku 
Zn, ołowiu Pb, kadm Cd, chromu Cr, niklu Ni). 
Marzena Wińska-Krysiak 

 
Wyznaczono trzy nieużytki warszawskie różniące się zawartością metali ciężkich (Pb, 

Cd, Ni, Cu, Zn, Cr) w glebie. Najbardziej czystym terenem wśród badanych okazała się Górka 
Kazurka. Teren średnio zanieczyszczony to Fort Bema. Lokalizacja, która została wytypowana 
jako zanieczyszczona to Odolany 2. Ocenie poddano zdolność pobierania przez wybrane 
gatunki roślin metali ciężkich. Pobieranie metali ciężkich było zróżnicowane i zależało od 
gatunku i lokalizacji. Zawartość metali ciężkich w badanym materiale roślinnym mieściła się w 
zakresie: 0,073-2,05 mg Pb; 0,011-2,34 mg Cd; 0,91-51,70 mg Ni; 3,48-10,39 mg Cu; 21,8-473,0 
mg Zn; 0,59-8,13 mg Cr-kg s.m. Z danych zamieszczonych w tabeli 1 wynika, że zawartość 
analizowanych pierwiastków w roślinach była zróżnicowana.  
Najwyższe zawartości ołowiu odnotowano w liściach klonu jesionolistnego, kadmu i cynku w 
liściach topoli szarej, niklu i chromu w trawach natomiast miedzi u nawłoci. 

Zawartości ołowiu nie różniły się istotnie statystycznie pomiędzy badanymi gatunkami. 
Wykazano natomiast takie różnice w zależności od lokalizacji. Istotnie wyższe zawartości 
ołowiu wykazano w roślinach rosnących na Odolanach 2 w porównaniu z roślinami rosnącymi 
w obszarze Górki Kazurki. Zawartość Pb w roślinach zebranych z Górki Kazurki była ponad 3,2 
razy wyższa niż na Odolanach 2. 

Na zawartości kadmu wpłynął w sposób wysoce istotny statystycznie gatunek rośliny 
oraz w sposób istotny statystycznie lokalizacja. Ponadto wykazano wysoce istotne 
współdziałanie pomiędzy badanymi gatunkami a lokalizacją. Istotnie wyższe zawartości kadmu 
wykazano u topoli szarej w porównaniu z pozostałymi badanymi roślinami. Najwyższą 
koncentrację tego pierwiastka stwierdzono w lokalizacji Górka Kazurka. Była ona wyższa około 
2,4 razy w porównaniu z roślinami pozyskanymi z Fortu Bema. Roślinność z Odolan 2 nie 
różniła się statystycznie pod względem zawartości Cd z roślinnością Górki Kazurki i Fortu Bema. 
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Tab. 1. Zawartości metali ciężkich: ołowiu, kadmu, niklu, chromu, miedzi i cynku (mg/kg s.m.) 

u wybranych gatunków roślin na terenie Górki Kazurki, Fortu Bema i Odolany 2. 
 
 

 
Na zawartości niklu wpłynął w sposób wysoce istotny statystycznie gatunek rośliny 

oraz lokalizacja. Ponadto wykazano wysoce istotne współdziałanie pomiędzy badanymi 

Gatunek Nazwa 
lokalizacji 

Zawartość w mg/kg s.m. (105°C) 
Ołów 

Pb 
Kadm 

Cd 
Nikiel 

Ni 
Miedź 

Cu 
Cynk Zn Chrom 

Cr 
   GÓRKA KAZURKA       

Trawa  0,073 0,027 51,7 6,41 23,67 1,79 
Robinia 

pseudoakacja 

  0,24 0,011 2,27 5,16 22,03 1,41 

Topola  0,36 2,34 1,93 5,08 473,0 1,43 
Klon 

jesionolistny 

 0,76 0,064 1,86 5,47 27,7 3,49 

Nawłoć 
późna 

  0,48 0,159 1,69 6,23 61,53 1,39 

         
 FORT BEMA       

Trawa  2,05 0,081 2,34 8,16 41,03 4,27 
Robinia 

pseudoakacja 

 0,59 0,014 0,91 4,70 22,67 0,82 

Topola   0,48 0,73 0,95 6,60 216,67 0,66 
Klon 

jesionolistny 

 1,76 0,045 1,55 5,08 34,68 2,55 

Nawłoć 
późna 

  0,62 0,23 0,96 6,72 92,43 0,59 

        
   ODOLANY 2       

Trawa  1,65 0,104 5,97 6,04 39,8 8,13 
Robinia 

pseudoakacja 

 0,85 0,063 19,77 6,81 21,8 1,98 

Topola  0,69 1,79 1,95 3,48 446,5 1,59 
Klon 

jesionolistny 

 1,56 0,039 2,13 4,61 30,23 3,78 

Nawłoć 
późna 

  1,34 0,056 2,08 10,39 62,53 3,32 

        
Norma/procedura badawcza PB 27 ed. 6 z dn. 14.02.11 
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gatunkami a lokalizacją. Istotnie wyższe zawartości niklu wykazano w trawach w porównaniu 
z topolą szarą, klonem jesionolistnym i nawłocią późną (były to różnice odpowiednio 12,4, 10,8 
i 12,7 krotne). Najwyższą koncentrację tego pierwiastka stwierdzono w lokalizacji Górka 
Kazurka. Była ona wyższa około 8,8 razy w porównaniu z roślinami pozyskanymi z Fortu Bema. 
Roślinność z Odolan 2 nie różniła się statystycznie pod względem zawartości Ni z roślinnością 
Górki Kazurki i Fortu Bema. Obszar Górki Kazurki jest zróżnicowany pod względem 
użytkowania. W części jest wykorzystywany przez osoby jeżdżące rekreacyjnie lub wyczynowo 
na rowerach (w dyscyplinach takich jak downhill, fourcross, freeride). Odbywają się tam 
zawody finałowe z cyklu Dirt Jumping Cup, zaliczane do Pucharu Świata FMB World Tour. 
Prawdopodobnie następuje bardzo duże ścieranie części rowerów wykonanych z niklu i być 
może jest to jedną z przyczyn odnotowanej zawartości niklu szczególnie w trawach. Należy 
przeanalizować zmiany zagospodarowania i użytkowania tego obszaru w ostatnich 20 latach 
aby znaleźć potencjalną przyczynę wyższej zawartości niklu w tej lokalizacji. 

Na zawartości miedzi wpłynął w sposób wysoce istotny statystycznie gatunek rośliny. 
Ponadto wykazano wysoce istotne współdziałanie pomiędzy badanymi gatunkami a 
lokalizacją. Istotnie wyższe zawartości miedzi wykazano u nawłoci późnej w porównaniu z 
topolą szarą i klonem jesionolistnym. Różnice te wyniosły około 54%. Roślinność w 
poszczególnych lokalizacjach nie różniła się statystycznie pod względem zawartości miedzi.  

Na zawartości cynku wpłynął w sposób wysoce istotny statystycznie gatunek rośliny. 
Ponadto wykazano wysoce istotne współdziałanie pomiędzy badanymi gatunkami a 
lokalizacją. Wysoce istotnie wyższe zawartości cynku wykazano u topoli szarej w porównaniu 
z pozostałymi badanymi roślinami. Różnice te wyniosły od 530 do 1710%. Najwyższe 
zawartości cynku odnotowano u topoli szarej. Cynk jest mikroskładnikiem, który jest 
niezbędny do wzrostu i rozwoju i rośliny często pobierają duże ilości tego pierwiastka z gleby. 
Zapotrzebowanie cynku na pokrycie potrzeb fizjologicznych u roślin wynosi 15-30 mg/kg. 
Nadmiar cynku pochodzi głownie z emisji przemysłowych jako opad pyłów oraz przez 
zanieczyszczenia gleb oraz odpady i ścieki komunalne. Roślinność w poszczególnych 
lokalizacjach nie różniła się statystycznie pod względem zawartości cynku.  

Na zawartości chromu wpłynął w sposób wysoce istotny statystycznie zarówno 
gatunek rośliny jak i lokalizacja. Ponadto wykazano wysoce istotne współdziałanie pomiędzy 
badanymi gatunkami a lokalizacją. Istotnie wyższe zawartości chromu wykazano w trawach w 
porównaniu z robinią pseudoakacja, topolą szarą i nawłocią późną (były to różnice 
odpowiednio 3,4, 3,9 i 2,7 krotne). Najwyższą koncentrację tego pierwiastka stwierdzono w 
lokalizacji Odolany 2. Była ona wyższa około 2,0 i 2,1 razy w porównaniu z roślinami 
pozyskanymi odpowiednio z Górki Kazurki i Fortu Bema.  
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II (2.3) Ocena zdolności redukowania soli względem terenów sąsiadujących 
(oznaczenie stężenia soli w glebie, pH, aktualna ilość wody 
Marzena Wińska-Krysiak 
 
Zadanie zostało zakończone wcześniej niż planowano, w IV kwartale 2018 roku. Próby 
glebowe zostały pobrane zgodnie z harmonogramem (czerwiec, sierpień i wrzesień 2018 
roku) z wszystkich lokalizacji, które zostały wytypowane do badań. Sukcesywnie z 
pobieraniem prób glebowych oznaczono w nich stężenie soli, pH i aktualną zawartość wody 
w glebie. Uzyskane wyniki z zadania zostały sukcesywnie przedstawiane w raporcie z II i III 
kwartału oraz zestawione w raporcie z IV kwartału 2018 roku. 
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III (2.4) Ocena zdolności pochłaniania pyłów w powietrzu przez roślinność 
nieużytków 
Arkadiusz Przybysz 

 
Akumulacja pyłu zawieszonego przez wybrane gatunki roślin rosnące na 
terenie nieużytkach warszawskich 

W I kwartale 2019 roku ocenie poddano zdolność akumulacji pyłów zawieszonych (PM) 
przez gatunki drzew i krzewów stanowiących mniejszość na terenie nieużytków warszawskich 
(gatunki dominujące sprawozdane zostały w IV kwartale 2018 roku) (Tabela 1).   
Tabela1. Akumulacja pyłu zawieszonego (µm cm-2) przez wybrane gatunki nieużytków 
warszawskich. Wyniki stanowią średnią ±SE, n=4. 

Gatunek Nieużytek Termin 
Całkowita akumulacja 

PM (µm cm-2) 
Bez czarny 
(Sambucus nigra L.) 

Kanał Olszynka 
Grochowska 

Czerwiec 14,39 

Brzoza brodawkowata 
(Betula pendula Roth.) 

Górka kazurka 
Czerwiec 78,12 

Sierpień 65,74 

Dąb szypułkowy  
(Quercus robur L.) 

Lasek bemowski Czerwiec 15,97 

Głóg jednoszyjkowy 
(Crataegus monogyna 
Jacq.) 

Odolany 2 
Czerwiec 38,43 

Sierpień 14,80 

Grab pospolity  
(Carpinus betulus L.) 

Kopiec Powstania 
Warszawskiego 

Czerwiec 18,7 

Jesion wyniosły  
(Fraxinus excelsior L.) 

Kopiec Powstania 
Warszawskiego 

Czerwiec 18,26 

Klon pospolity  
(Acer platanoides L.) 

Dolna Czerwiec 32,32 

Leszczyna pospolita  
(Corylus avellana L.) 

Kozia górka Czerwiec 12,09 

Potoki 
Czerwiec 29,77 

Sierpień 24,77 

Lipa drobnolistna  
(Tilia cordata Mill.) 

Dolna Czerwiec 79,14 

Orzech czarny  
(Juglans nigra L.) 

Potoki Czerwiec 22,64 

Rdestowiec japoński 
(Reynoutria japonica 
Houtt.) 

Odolany 2 Czerwiec 25,32 

Wierzba biała Lasek bemowski Czerwiec 19,85 
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(Salix alba L.) Kozia górka Czerwiec 18,47 

Wierzba krucha  
(Salix fragilis L.) 

Kozia górka Czerwiec 19,34 

 Wszystkie analizowane gatunki drzew i krzewów występujące na nieużytkach 
warszawskich uczestniczyły w oczyszczaniu powietrza z PM, ale ich efektywność była bardzo 
różna (Tabela 1). Spośród przebadanych gatunków zdecydowanie wyróżniały się dwa: brzoza 
brodawkowata oraz lipa drobnolistna. Gatunki te akumulowały PM na bardzo wysokim 
poziomie (> 65 µm cm-2), mimo iż nieużytki na których rosły nie należały do najbardziej 
zanieczyszczonych. Pozostałe gatunki, niezależnie od stopnia zanieczyszczenia nieużytku i 
terminu pobrania próby, akumulowały znacznie mniej PM (Tabela 1). 
 Czynnikiem, który wpływa na efektywność i wielkość akumulacji PM przez rośliny jest 
deszcz. Deszcz, niezależnie od intensywności i czasu trwania, zawsze zmywa z powierzchni 
roślin najsłabiej związane PM (najczęściej te największe o dużej masie cząsteczki). Jeżeli PM 
zmyte przez deszcz nie zostaną zatrzymane przez rośliny rosnące pod drzewami i krzewami 
i/lub glebę mogą ponownie trafić do atmosfery i stanowić zagrożenie dla ludzi. Rośliny, w 
przypadku których PM jest łatwo zmywany z powierzchni liści nie powinny być sadzone w 
najbliższym sąsiedztwie utwardzonych gruntów (beton, asfalt). Dlatego też w ramach 
prowadzony prac, gatunki dominujące na nieużytkach warszawski (topola szara, topola biała, 
nawłoć późna, robinia akacjowa, klon jesionolistny oraz trawy) przebadano pod kątem 
zdolności do zatrzymywania PM w trakcie opadu deszczu. Próby roślinne (liście w przypadku 
drzew i krzewów, pędy z liśćmi w przypadku nawłoci oraz mieszanka traw) traktowane były w 
warunkach laboratoryjnych symulowanym opadem deszczu o intensywności 10 mm i czasie 
trwania 10 minut. Następnie analizie na obecność różnych frakcji PM (0,2-2,5; 2,5-10; 10-100 
µm) poddano (i) zebraną wodę po symulowanym opadzie oraz materiał roślinny, który płukany 
był kolejno: w (ii) wodzie (zmywane były PM powierzchniowe, ale nie zmyte wcześniej przez 
deszcz) oraz w (iii) chloroformie (zmywane były PM zatrzymane w woskach, trwale związane 
z powierzchnią rośliny). 
 Uzyskane wyniki wykazały, że badane gatunki znacznie różnią się zdolnością 
zatrzymywania PM podczas deszczu (Wykres 1). Pył zawieszony najłatwiej zmywany był z liści 
obu topól (około 40% wszystkich zatrzymanych PM), a najtrudniej z liści i pędów nawłoci 
późnej (jedynie około 13% wszystkich zatrzymanych PM). U pozostałych gatunków pojedynczy 
opad o intensywności 10 mm zmywał około 20% wszystkich zakumulowanych PM, najwięcej 
u klona jesionolistnego (około 24% wszystkich zatrzymanych PM) (Wykres 1). 
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Wykres 1. Ilość PM zmytego przez symulowany opad deszczu (10 mm), PM powierzchniowego 
oraz PM zatrzymanego w woskach u wybranych gatunków drzew i krzewów rosnących na 
terenach nieużytków warszawskich. Wyniki stanowią średnią ±SE, n=4. 
 
 W skład PM zmytego przez symulowany opad deszczu wchodził PM należący do każdej 
z analizowanych frakcji wielkości (Wykres 2). Niezależnie od badanego gatunku najłatwiej 
zmywalny z roślin był PM z największej frakcji wielkości (10-100 µm). Najmniej największych 
PM zmytych zostało z powierzchni liści klonu jesionolistnego, nawłoci późnej oraz traw (około 
80% wszystkich zmytych PM), a najwięcej z topoli szarej i topoli białej (powyżej 90% wszystkich 
zmytych PM). W wyniki traktowania symulowanym opadem deszczu rośliny traciły najmniej 
PM drobnego o średnicy cząstek zawierających się w przedziale 0,2-2,5 µm. Najwięcej PM o 
najmniejszej średnicy zmytych zostało z nawłoci późnej (około 5% wszystkich zmytych PM) 
(Wykres 2). 
 Fakt, że PM drobny jest najsilniej związany z powierzchnią roślin jest bardzo istotny. 
Charakteryzuje się on nie tylko najmniejszą średnicą cząstek, ale także największą 
toksycznością dla człowieka. Ilości PM 0,2-2,5 µm zmytego przez symulowany deszcz, 
niezależnie od gatunku, były bardzo małe, na granic detekcji zastosowanej metody. 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

T. szara T. biała N. późna R. akacjowa K. jesionolistny Trawy

µ
g 

cm
-2

Pyły w woskach Pyły powierzchniowe Symulowany deszcz 10 mm



 

9 | Strona 

 

 
Wykres 2. Frakcje wielkości PM zmytego przez symulowany opad deszczu (10 mm) z 
wybranych gatunków drzew i krzewów rosnących na terenach nieużytków warszawskich. 
Wyniki stanowią średnią ±SE, n=4. 
 

Zadanie 2.5. Oszacowanie zdolności produkcji tlenu przez roślinność 
nieużytków na podstawie pomiarów pochłaniania CO2 
 W zadaniu tym przeprowadzono u wybranych gatunków rosnących na nieużytkach 
warszawski pomiary intensywności wymiany gazowej, które pozwoliły na precyzyjne 
określenie ilości CO2 pochłanianego przez rośliny w momencie prowadzenia analizy. Obecnie 
nie ma na rynku łatwo dostępnych urządzeń ani metod, które umożliwiłyby pomiar O2 
emitowanego przez rośliny do atmosfery. Również uzyskane wyniki nie pozwalają 
jednoznacznie stwierdzić, który z gatunków produkował najwięcej tlenu, ale biorąc pod uwagę 
wzór fotosyntezy: 6CO2 + 6H20 = glukoza (C6H12O6) + 6O2 można założyć, że ilość O2 
emitowanego do atmosfery w przybliżeniu równa jest ilości pobranego CO2. 
 Szczegółowe wyniki intensywności pochłania CO2 zaprezentowane zostały w 
poprzednim raporcie (IV kwartał 2019 roku). Ranking badanych gatunków nieużytków 
warszawskich pod względem intensywności wymiany gazowej prezentuje się następująco: 

1. Topole (biała i szara), 

2. Robinia akacjowa, 

3. Nawłoć późna, 

4. Klon jesionolistny, 

5. Trawy. 
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Wszystkie badane rośliny, należą do gatunków szybko rosnących, inwazyjnych, o duże 
rocznej produkcji biomasy. Wymiana gazowa u takich roślin jest zazwyczaj bardzo intensywna, 
najczęściej cechująca się wartościami znacznie przewyższającymi te, które w takich samych 
warunkach środowiskowych uzyskiwane są przez zieleń parkową. 

Analizując powyższe dane należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wymiana gazowa 
jest procesem skomplikowanym. Podczas dnia rośliny pobierają CO2 i emitują do atmosfery 
podobna ilość O2, ale niewielkie ilość CO2 wykorzystywane są w procesie oddychania. Tlen z 
kolei wykorzystywany jest w procesach fizjologicznych nocą. 
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IV (2.9) Analiza potencjału ekologicznego - inwentaryzacja chrząszczy z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae) 
Axel Schwerk 
 
Etap: Rozpoznawanie zebranego materiału i wstępna analiza statystyczna 
 
Zgodnie z harmonogramem projektu zinwentaryzowane chrząszcze z rodziny biegaczowatych 
zostały zidentyfikowane co do gatunku, a następnie pozyskane dane zostały poddane analizie 
statystycznej. 
 
 
1. Podstawowe wyniki 
 
Identyfikacja i nomenklatura (nazewnictwo) zebranych próbek zostały przeprowadzone 
zgodnie z Freude i in. (2004). Wszystkie tj. 4662 osobniki należały do 81 gatunków (Tab.1, 
Tab.2). Liczba osobników na powierzchni badawczej wahała się od 0 do 480 sztuk, a liczba 
gatunków od 0 do 35.  
 
Dwa odnotowane gatunki – Masoreus wetterhallii i Oodes helopioides – umieszczone są na 
Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002) jako 
“umiarkowanie zagrożone, inaczej narażone” (VU, vulnerable). 
 
 
Tab. 1: Numer powierzchni, nazwa obszaru badań z wyróżnionymi jednostkami fitosocjologicznymi oraz liczba 
osobników biegaczowatych zebranych w pojedynczych pułapkach podczas pierwszego i drugiego zbioru. 
 

Numer Nazwa Jednostki Pierwszy zbiór - 
osobników 

Drugi zbiór - 
osobników 

Suma 

   Pułapka 
1 

Pułapka 
2 

Pułapka 
1 

Pułapka 
2 

1 KANAŁ ŻERAŃSKI Zbiorowisko Populus xcanescens i P. maximowiczi z 
Sambucus nigra 

0 1 0 0 1 

  
 

Zbiorowisko Calamagrostietum epigeji 2 10 9 2 23 

  
 

Zbiorowisko Festuca rubra z zaroślami Berberidion 
na skarpie 

0 2 18 6 26 

  
 

Strefa szuwarów Phragmition 2 - 1 1 4 

  
 

Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia cordata z 
ruderalnym runem Glechometalia 

2 2 6 0 10 

2 LASEK  Zadrzewienie Quercus robur i Betula pendula 65 28 22 15 130 

  BEMOWSKI Zadrzewienie z Betula pendula i Populus tremula 4 3 4 9 20 

    Luki ziołorośli z Solidago gigantea 42 15 36 78 171 

3 GLINIANKA  Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum - - 0 10 10 

  SZNAJDRA Zbiorowisko z Dactylis glomerata 8 - 64 - 72 

    Zarośla Prunus cerasifera i Populus xcanescens 15 8 2 8 33 

4 PŁYWALNIA  Zagajnik Salix caprea-Betula pendula 4 4 2 6 16 

  SKRA Łąki ze związku Cynosurion 12 98 6 53 169 

  
 

Zarośla Acer platanoides-Acer negundo 0 4 3 7 14 

    Ziołorośla z klasy Artemisietea 8 76 16 19 119 

5 KOPIEC PW Zadrzewienia Acer negundo 12 13 0 2 27 
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    Zbiorowisko Solidago gigantea 14 16 19 26 75 

7  SIEKIERKI STAW 2 Zadrzewienia Prunus cerasifera-Acer 
pseudoplatanus 

2 7 19 18 46 

  
 

Łąka ze związku Arrhenatherion 1 6 68 6 81 

    Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum 123 100 129 56 406 

10 SADYBA PSI  Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 68 - - 93 161 

  NIEUŻYTEK Łąka Dactylis glomerata-Elymus repens 40 94 15 126 275 

  
 

Zbiorowisko Solidago gigantea 5 2 24 3 34 

    Zadrzewienia Acer negundo 1 10 30 1 42 

12 KANAŁ  Zadrzewienie Acer negundo 2 5 17 13 37 

  SIELECKI Ziołorośla z klasy Artemisietea 6 7 16 5 34 

13 DOLNA Zadrzewienie parkowe Tilia cordata-Acer 
platanoides, sztucznie wprowadzone z trawiastym 
runem 

7 - 5 1 13 

    Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 35 49 48 65 197 

14 GÓRKA KAZURKA Zadrzewienia Populus ×canescens z Solidago sp. w 
runie 

6 15 33 153 207 

  
 

Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum - - 45 25 70 

  
 

Zbiorowiska Solidago gigantea 15 13 23 37 88 

    Zbiorowiska Rubus caesii i Calamagrostietosu 
epigeji 

- - 62 14 76 

15 FORT OKĘCIE Zagajnik Prunus cerasifera 6 3 0 1 10 

    Zarośla Corylus avellana 4 6 6 4 20 

16 KOZIA GÓRKA Zbiorowiska Soligado gigantea 2 14 31 5 52 

  
 

Zarośla Acer negundo 3 17 4 0 24 

    Zadrzewienia Populus tremula i Acer negundo 4 13 0 1 18 

17 KANAŁ  Zadrzewienie Populus nigra i P. xcanescens 11 19 1 3 34 

  OLSZYNKA 
GROCHOWSKA 

Zarośla Cornus sanguinea 8 4 5 0 17 

21 MŁOCINY Nieustabilizowane leśne zbiorowisko Acer 
platanoides-Quercus rubra 

4 0 14 7 25 

    Zapusty brzozowe – zbiorowisko Betula pendula-
Agrostis capillaris 

1 1 2 33 37 

22 ODOLANY 1 Zadrzewienie/zarośla Acer negundo 0 0 3 0 3 

23 ODOLANY 2 Zadrzewienia Populus xcanescens 0 0 0 0 0 

    Zarośla Acer negundo 0 0 0 0 0 

24 OBOK  Zadrzewienie Robinia pseudoacacia 38 38 10 27 113 

  CMENTARZA Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 4 16 15 3 38 

  WOLSKIEGO Zadrzewienie z Tilia cordata 9 7 8 3 27 

  
 

Zadrzewienia Tilio cordata z bujnym podrostem z 
Sambucus nigra 

76 28 7 1 112 

    Zadrzewienie Populus xcanescens 21 26 75 47 169 

25 POTOK Zarośla Acer negundo-Solidago gigantea 7 14 24 8 53 

26 WISŁA 
TARCHOMIN 

Zadrzewienia Salicetum albo-fragilis 188 137 101 54 480 

27 WISŁA ŻERAŃ Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 
zantropogenizowane 

22 8 73 12 115 

28 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 56 39 39 4 138 

  ŻOLIBORZ Zadrzewienie Populetum albae 19 39 38 27 123 

29 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 8 35 9 10 62 

  SIEKIERKI Zadrzewenie Populetum albae 5 11 8 0 24 

30 URSUS TARG Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 19 - 13 5 37 

    Zadrzewienia z Populus xcanescens i Acer negundo 6 4 2 3 15 

34 FORT BEMOWO Zadrzewienia Robinia pseudoacacia 1 16 1 2 20 

    Murawy trawnikowe Agrostis capillaris-Lolium 
perenne 

10 19 39 14 82 

35 SIARCZANA Zadrzewienie Quercus robur-Tilia cordata 60 9 13 13 95 

    Zadrzewienie Acer platanoides-Robinia 
pseudoacacia 

1 3 25 1 30 
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Tab. 2: Lista zinwentaryzowanych gatunków biegaczowatych (w kolejności alfabetycznej) oraz liczba osobników 
poszczgólnych gatunków.  

 
Gatunek Ilość osobników 

Amara aenea 134 

Amara aulica 33 

Amara bifrons 12 

Amara brunnea 1 

Amara communis 140 

Amara consularis 11 

Amara convexior 81 

Amara equestris 22 

Amara familiaris 16 

Amara fulva 6 

Amara lunicollis 6 

Amara ovata 95 

Amara plebeja 1 

Amara similata 1 

Anchomenus dorsalis 47 

Anisodactylus binotatus 54 

Asaphidion flavipes 4 

Badister bullatus 26 

Badister lacertosus 23 

Badister peltatus 1 

Badister sodalis 3 

Bembidion lampros 20 

Calathus erratus 28 

Calathus fuscipes 546 

Calathus melanocephalus 44 

Carabus auronitens 1 

Carabus cancellatus 34 

Carabus granulatus 41 

Carabus nemoralis 70 

Chlaenius nigricornis 3 

Chlaenius tibialis 10 

Clivina fossor 11 

Cychrus caraboides 2 

Epaphius secalis 6 

Harpalus affinis 43 

Harpalus anxius 1 

Harpalus autumnalis 2 

Harpalus calceatus 1 

Harpalus flavescens 1 

Harpalus griseus 4 

Harpalus laevipes 9 

Harpalus latus 54 
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Harpalus luteicornis 41 

Harpalus progrediens 34 

Harpalus pumilus 38 

Harpalus rubripes 65 

Harpalus rufipes 847 

Harpalus serripes 4 

Harpalus smaragdinus 6 

Harpalus tardus 84 

Harpalus vernalis 1 

Harpalus xanthopus 53 

Leistus ferrugineus 23 

Leistus rufomarginatus 7 

Licinus depressus 70 

Limodromus assimilis 19 

Masoreus wetterhallii 2 

Nebria brevicollis 177 

Notiophilus aquaticus 2 

Notiophilus biguttatus 5 

Notiophilus palustris 35 

Oodes helopioides 7 

Ophonus laticollis 40 

Ophonus puncticollis 6 

Oxypselaphus obscurus 16 

Panagaeus bipustulatus 15 

Panagaeus crux-major 2 

Patrobus atrorufus 7 

Poecilus cupreus 7 

Poecilus lepidus 23 

Poecilus versicolor 219 

Pterostichus anthracinus 6 

Pterostichus melanarius 335 

Pterostichus Niger 639 

Pterostichus nigrita 2 

Pterostichus oblongopunctatus 93 

Pterostichus strenuus 11 

Pterostichus vernalis 19 

Stomis pumicatus 15 

Syntomus truncatellus 2 

Synuchus vivalis 37 

 
 
2. Występowanie osobników i gatunków 
 
Na 60 z 62 stanowisk badawczych został “odłowiony” minimum jeden osobnik. Dwa pozostałe 
stanowiska, na których nie odnotowano biegaczowatych zlokalizowane była na powierzchni 
badawczej Odolany 2. 
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Najczęściej odławianym gatunkiem był Harpalus rufipes (847 osobników), Pterostichus niger 
(639 osobników), Calathus fuscipes (546 osobników), Pterostichus melanarius (335 osobniki), 
Poecilus versicolor (219 osobników), Nebria brevicollis (177 osobników), Amara communis 
(140 osobniki), Amara aenea (134 osobniki), Amara ovata (95 osobników) oraz Pterostichus 
oblongopunctatus (93 osobniki). 
 
Dziesięć spośród wszystkich gatunków zinwentaryzowano na minimum 20 stanowiskach 
badawczych: Harpalus rufipes (47 stanowisk), Pterostichus niger (39 stanowisk), Pterostichus 
melanarius (30 stanowisk), Nebria brevicollis (29 stanowisk), Harpalus tardus (25 stanowisk), 
Calathus fuscipes (23 stanowiska), Licinus depressus (23 stanowiska), Carabus nemoralis 
(21stanowisk), Poecilus versicolor (21 stanowisk), and Notiophilus palustris (20 stanowisk). 
 
 
3. Analiza skupień i analiza gradientu 
 
Na 42 stanowiskach odłowiono minimum 25 osobników. Były one obiektem analizy skupień 
oraz pośrednia analiza gradientu.  
 
Podobieństwa między zgrupowaniami biegaczowatych  badano za pomocą hierarchicznej 
analizy skupień przy użyciu PAST v. 2.17c (Hammer et al. 2001, Hammer 2012) z indeksem 
Bray-Curtisa jako miarą odległości i nieważonym algorytmem grupowania średniej grupy par 
(UPGMA). Wykorzystano wartości dominacji gatunków na odpowiednich stanowiskach 
badawczych. Siła węzłów została przetestowana przez analizę ładowania początkowego (1999 
powtórzeń). 
 
Analiza skupień (ryc. 1.) wykazała, iż stanowisko badawcze 05-1 (Kopiec PW – Zadrzewienia 
Acer negundo) wyraźnie odstaje. Pozostałe stanowiska badawcze pogrupowano w dwa 
klastry. Pierwszy klaster (zlokalizowany po prawej stronie wykresu) zawiera siedliska otwarte 
i małe lub przypominające parki tereny leśne. Drugi klaster (zlokalizowany po prawej stronie 
wykresu) zawiera stanowiska badawcze zlokalizowane zarówno w lasach jak i na terenach 
otwartych. 
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Rys. 1: Analiza skupień wyników w oparciu o indeks Braya-Curtisa jako miara odległości i nieważony algorytm 
UPGMA. Liczby wskazują procent replikacji, w których węzeł jest nadal wspierany (Hammer 2012). Numeracja 
obszarów badań jak w Tab. 1. 
 

 
Analizę zgodności przeprowadzono za pomocą oprogramowania CANOCO for Windows w 
wersji 4.53 (ter Braak 1987; ter Braak i Šmilauer 2002). Pośrednia DCA (nietendencyjna analiza 
zgodności) została po raz pierwszy użyta do wyboru odpowiedniego modelu statystycznego 
opartego na najdłuższym gradiencie (Lepš i Šmilauer 2003), a następnie przeprowadzono 
analizę korespondencji (CA). Analizy przeprowadzono przy użyciu skalowania odległości 
między próbkami i skalowania Hill'a oraz danych nieważonych dla każdego gatunku. Ponieważ 
użyto wartości dominacji, dane nie zostały przekształcone. CanoDraw dla systemu Windows 
w wersji 4.14 został użyty do utworzenia biplotu z dostosowanym zakresem wagowym 
gatunków w taki sposób, że wyświetlono 13 gatunków o największym wpływie na wyniki 
analizy. 

 
W CA (ryc. 2) pierwsza i druga oś wyjaśniały niskie wartości procentowej wariancji danych o 
gatunkach (odpowiednio 15,5% i 7,8%). Większość stanowisk badawczych w siedliskach 
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leśnych znajduje się po lewej stronie diagramu, natomiast stanowiska badawcze na terenach 
otwartych znajdują się raczej po prawej stronie. W związku z tym gatunki charakterystyczne 
dla siedlisk leśnych znajdują się w diagramu po lewej stronie i jest to np. Pterostichus 
oblongopunctatus oraz Pterostichus niger. Gatunki typowe dla terenów otwartych, takie jak 
Amara aenea i Calathus fuscipes, znajdują się po prawej stronie diagramu. 
 
 

 
Rys. 2: Wykres ordynacji oparty na analizie korespondencji (CA) dla powierzchni badawczych z co najmniej 25 
osobnikami (otwarte koła) i gatunkami (otwarte trójkąty). Numeracja obszarów badań jak w Tab. 1. 

 
 
Zarówno analiza skupień, jak i analiza gradientu nieograniczonego wykazały, że zróżnicowanie 
stadiów sukcesji wydaje się być głównym czynnikiem różnorodności gatunkowej. Jednak skład 
gatunków na poszczególnych stanowiskach badawczych wydaje się również zależeć od innych 
czynników, takich jak np. bliskość miejsc badań, typ roślinności czy warunki wilgotnościowe. 
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V (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) – 
sezon zimowy         Jarosław Matusiak 

1. TEREN BADAŃ 

 
Badania wykonane zostały na 24 powierzchniach według zestawienia i numeracji z 6 czerwca 
2018 i zestawione na mapie 1. 

 
Mapa 1 Mapa poglądowa z numeracją powierzchni. PUWG 1992 
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2. METODYKA 

 
W pierwszym kwartale 2019 roku przypadającym na miesiące zimowe i wczesnowiosenne 
wykonano liczenie wszystkich stanowisk ptaków głównie zimujących oraz lęgowych puszczyka. 
W inwentaryzacji uwzględniono również gatunki obecne w pobliżu powierzchni a 
wykorzystujące dany teren do realizacji swoich potrzeb życiowych w ramach integralnych 
funkcjonalnych płatów środowisk w których skład dane powierzchnie wchodziły. Notowano 
dystanse ucieczki poszczególnych osobników oraz najwyższe kategorie form aktywności które 
zapewniał teren dla każdego z gatunków, a również inne parametry które mogą się okazać 
istotne w toku końcowego opracowania. 

3. WYNIKI 

 
W trakcie prowadzenia liczeń w pierwszym kwartale 2019 roku zgromadzono informacje o 
15660 osobnikach ptaków należących do 108 gatunków (tabela 47). 

 

3.1. Powierzchnia 1 Kanał Żerański 
 

 
Mapa 2 Mapa poglądowa powierzchni nr1 
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Tabela 1 Gatunki na powierzchni nr1 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 
gawron Corvus frugilegus cof 1450 
kawka Corvus monedula com 1250 
wrona siwa Corvus cornix coc 750 
śmieszka Larus ridibundus lar 550 
mewa siwa Larus canus lac 45 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 38 
mazurek Passer montanus p 32 
szpak Sturnus vulgaris s 32 
mewa białogłowa Larus cachinnans lah 25 
grzywacz Columba palumbus cp 16 
bogatka Parus major pj 16 
sroka Pica pica pip 16 
czeczotka Acanthis flammea caf 14 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 12 
kwiczoł Turdus pilaris tp 12 
czyż Carduelis spinus cs 6 
gil Pyrhula pyrhula py 4 
gągoł bucephala clangula bc 3 
kos Turdus merula tm 3 
czapla biała Ardea alba Aa 3 
łabędź niemy Cygnus olor cy 2 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 
mewa romańska Larus michahellis las 2 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 
droździk Turdus iliacus ti 2 
rudzik Erithacus rubecula e 1 
Suma 

  
4288 
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3.2. Powierzchnia 2 Lasek Bemowski 
 

 
Mapa 3 Mapa poglądowa powierzchni nr2 

 
Tabela 2 Gatunki na powierzchni nr2 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 
żuraw Grus grus gg 32 
gawron Corvus frugilegus cof 26 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 18 
grzywacz Columba palumbus cp 12 
szpak Sturnus vulgaris s 12 
kos Turdus merula tm 10 
wrona siwa Corvus cornix coc 8 
kawka Corvus monedula com 8 
bogatka Parus major pj 8 
sroka Pica pica pip 8 
sójka Garrulus glandarius g 4 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 3 
rudzik Erithacus rubecula e 3 
czeczotka Acanthis flammea caf 3 
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pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 2 
grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 2 
czyż Carduelis spinus cs 2 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 
dzięciołek Dendrocopos minor di 1 
Suma 

  
164 

 

3.3. Powierzchnia 3 Glinianka Sznajdra 

 

 
Mapa 4 Mapa poglądowa powierzchni nr3 

 

Tabela 3 Gatunki na powierzchni nr3 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

gawron Corvus frugilegus cof 13 
mazurek Passer montanus p 12 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 8 
mewa siwa Larus canus lac 8 
bogatka Parus major pj 6 
kawka Corvus monedula com 6 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 
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łyska Fulica atra fu 3 
śmieszka Larus ridibundus lar 2 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 
myszołów Buteo buteo but 1 
krogulec Acipiter nisus ac 1 
Suma 

  
65 

 

3.4. Powierzchnia 4 Pływalnia Skra 

 

 
Mapa 5 Mapa poglądowa powierzchni nr4 

 
Tabela 4 Gatunki na powierzchni nr4 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kos Turdus merula tm 6 
bogatka Parus major pj 5 
wrona siwa Corvus cornix coc 7 
szpak Sturnus vulgaris s 8 
grzywacz Columba palumbus cp 6 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 2 
zięba Fringilla coelebs z 8 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 
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śpiewak Turdus philomelos tf 1 
droździk Turdus iliacus ti 6 
kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 
gawron Corvus frugilegus cof 5 
sroka Pica pica pip 6 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 
grzywacz Columba palumbus cp 4 
czeczotka Acanthis flammea caf 4 
czyż Carduelis spinus cs 8 
gil Pyrhula pyrhula py 3 
Suma 

  
86 

 

3.5. Powierzchnia 5 Kopiec PW 

 

 
Mapa 6 Mapa poglądowa powierzchni nr5 

 
Tabela 5 Gatunki na powierzchni nr5 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 65 
gawron Corvus frugilegus cof 60 
kawka Corvus monedula com 41 
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wrona siwa Corvus cornix coc 32 
sroka Pica pica pip 14 
szczygieł Carduelis carduelis cc 12 
grzywacz Columba palumbus cp 8 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 
bogatka Parus major pj 4 
dzwoniec Carduelis chloris c 4 
czyż Carduelis spinus cs 4 
kos Turdus merula tm 3 
zięba Fringilla coelebs z 3 
bażant Phasianus colchicus pf 3 
jer fringilla montyfringilla zm 2 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 
czeczotka Acanthis flammea caf 2 
gil Pyrhula pyrhula py 2 
śpiewak Turdus philomelos tf 1 
rudzik Erithacus rubecula e 1 
krogulec Acipiter nisus ac 1 
Suma 

  
270 

 

3.6. Powierzchnia 7 Siekierki Staw 2 
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Mapa 8 Mapa poglądowa powierzchni nr7 

 
Tabela 6 Gatunki na powierzchni nr7 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 25 
kwiczoł Turdus pilaris tp 35 
gawron Corvus frugilegus cof 34 
sroka Pica pica pip 25 
kawka Corvus monedula com 24 
bogatka Parus major pj 16 
wrona siwa Corvus cornix coc 9 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 8 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 
zięba Fringilla coelebs z 1 
bażant Phasianus colchicus pf 1 
kwiczoł Turdus pilaris tp 1 
dzięciołek Dendrocopos minor di 1 
Suma 

  
184 

 

3.7. Powierzchnia 10 Sadyba Psi Nieużytek 
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Mapa 3 Mapa poglądowa powierzchni nr10 

 
Tabela 7 Gatunki na powierzchni nr10 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 35 
gawron Corvus frugilegus cof 34 
szpak Sturnus vulgaris s 25 
sroka Pica pica pip 25 
kawka Corvus monedula com 24 
bogatka Parus major pj 16 
wrona siwa Corvus cornix coc 9 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 8 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 
zięba Fringilla coelebs z 1 
bażant Phasianus colchicus pf 1 
kwiczoł Turdus pilaris tp 1 
dzięciołek Dendrocopos minor di 1 
Suma 

  
184 

 

3.8. Powierzchnia 12 Kanał Sielicki 
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Mapa 4 Mapa poglądowa powierzchni nr12 

 
Tabela 8 Gatunki na powierzchni nr12 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 32 
kwiczoł Turdus pilaris tp 16 
gołąb domowy Columba livia clu 13 
szpak Sturnus vulgaris s 12 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 8 
sroka Pica pica pip 8 
mazurek Passer montanus p 8 
kawka Corvus monedula com 8 
bogatka Parus major pj 6 
wrona siwa Corvus cornix coc 6 
dzwoniec Carduelis chloris c 6 
mewa pospolita Larus canus lac 6 
kos Turdus merula tm 3 
grzywacz Columba palumbus cp 1 
czeczotka Acanthis flammea caf 3 
czyż Carduelis spinus cs 36 
gil Pyrhula pyrhula py 8 
Suma 

  
180 
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3.9. Powierzchnia 13 Dolna 

 
Mapa 5 Mapa poglądowa powierzchni nr13 

Tabela 9 Gatunki na powierzchni nr13 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 24 
kwiczoł Turdus pilaris tp 16 
sroka Pica pica pip 13 
sroka Pica pica pip 9 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 
czeczotka Acanthis flammea caf 6 
bogatka Parus major pj 4 
szpak Sturnus vulgaris s 2 
bażant Phasianus colchicus pf 2 
sójka Garrulus glandarius g 2 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 
pełzacz leśny Certhia familiaris cf 2 
czyż Carduelis spinus cs 2 
kos Turdus merula tm 1 
zięba Fringilla coelebs z 1 
grzywacz Columba palumbus cp 1 
dzięciołek Dendrocopos minor di 1 
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krogulec Accipiter nisus acn 1 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 
Suma 

  
96 

 

 

3.10. Powierzchnia 14 Górka Kazurka 

 

 
Mapa 6 Mapa poglądowa powierzchni nr14 

 
Tabela 10 Gatunki na powierzchni nr14 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 64 
żuraw grus grus gr 36 
wrona siwa Corvus cornix coc 35 
gęgawa Anser anser ans 32 
mazurek Passer montanus p 14 
grzywacz Columba palumbus cp 13 
czeczotka Acanthis flammea caf 13 
czyż Carduelis spinus cs 12 
myszołów Buteo buteo b 8 
sroka Pica pica pip 6 
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modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 
szpak Sturnus vulgaris s 4 
gil Pyrhula pyrhula py 4 
bogatka Parus major pj 3 
skowronek Alauda arvensis a 3 
bażant Phasianus colchicus pf 2 
kos Turdus merula tm 2 
rudzik Erithacus rubecula e 1 
śpiewak Turdus philomelos tf 1 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 
Suma 

  
258 

 

3.11. Powierzchnia 15 Fort Okęcie 

 

 
Mapa 7 Mapa poglądowa powierzchni nr15 

 
Tabela 11 Gatunki na powierzchni nr15 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

sroka Pica pica pip 35 
wrona siwa Corvus cornix coc 8 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 
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bogatka Parus major pj 4 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 4 
czyż Carduelis spinus cs 4 
czeczotka Acanthis flammea caf 3 
sójka Garrulus glandarius g 2 
gil Pyrhula pyrhula py 2 
kos Turdus merula tm 1 
grzywacz Columba palumbus cp 1 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 
Suma 

  
71 

 

 

3.12. Powierzchnia 17 Kanał Olszynka Grochowska 

 

 
Mapa 8 Mapa poglądowa powierzchni nr17 

 

Tabela 12 Gatunki na powierzchni nr17 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 28 
czyż Carduelis spinus cs 18 
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krzyżówka Anas platyrhynchos anp 16 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 14 
bogatka Parus major pj 12 
sroka Pica pica pip 9 
dzwoniec Carduelis chloris c 4 
grzywacz Columba palumbus cp 2 
sójka Garrulus glandarius g 2 
kos Turdus merula tm 1 
bażant Phasianus colchicus pf 1 
śpiewak Turdus philomelos tf 1 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 
dzięciołek Dendrocopos minor di 1 
Suma 

  
110 

 

3.13. Powierzchnia 21 Młociny 

 

 
Mapa 9 Mapa poglądowa powierzchni nr21 

 
Tabela 13 Gatunki na powierzchni nr21 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 12 
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sroka Pica pica pip 12 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 8 
wrona siwa Corvus cornix coc 8 
czeczotka Acanthis flammea caf 8 
kos Turdus merula tm 5 
bażant Phasianus colchicus pf 5 
czyż Carduelis spinus cs 5 
zięba Fringilla coelebs z 4 
kwiczoł Turdus pilaris tp 4 
sójka Garrulus glandarius g 4 
łabędź krzykliwy Cygnus cygnus Cyc 4 
szpak Sturnus vulgaris s 3 
grzywacz Columba palumbus cp 3 
dzięciołek Dendrocopos minor di 3 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 
pełzacz leśny Certhia familiaris cf 1 
rudzik Erithacus rubecula e 1 
krogulec Accipiter nisus acn 1 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 
Suma 

  
93 
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3.14. Powierzchnia 22 Odolany 1 

 
Mapa 10 Mapa poglądowa powierzchni nr22 

 
Tabela 14 Gatunki na powierzchni nr22 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

mazurek Passer montanus p 24 
bogatka Parus major pj 15 
kwiczoł Turdus pilaris tp 14 
wrona siwa Corvus cornix coc 9 
sroka Pica pica pip 4 
czeczotka Acanthis flammea caf 3 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 
bażant Phasianus colchicus pf 2 
kos Turdus merula tm 1 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 
Suma 

  
75 

 

 

3.15. Powierzchnia 23 Odolany 2 
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Mapa 11 Mapa poglądowa powierzchni nr23 

Tabela 15 Gatunki na powierzchni nr23 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

świstun Anas penelope anp 24 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 18 
sroka Pica pica pip 6 
bogatka Parus major pj 6 
sójka Garrulus glandarius g 3 
wrona siwa Corvus cornix coc 3 
kos Turdus merula tm 1 
śpiewak Turdus philomelos tf 1 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 
Suma 

  
63 

 

3.16. Powierzchnia 24 Obok Cmentarza Wolskiego 
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Mapa 12 Mapa poglądowa powierzchni nr24 

 

Tabela 16 Gatunki na powierzchni nr24 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 80 
szpak Sturnus vulgaris s 64 
bogatka Parus major pj 32 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 24 
gołąb domowy Columba livia clu 18 
mewa pospolita Larus canus lac 12 
wrona siwa Corvus cornix coc 9 
czyż Carduelis spinus cs 8 
dzwoniec Carduelis chloris c 7 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 7 
wróbel Passer domesticus pd 6 
kos Turdus merula tm 6 
grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 6 
czeczotka Acanthis flammea  cf 5 
śpiewak Turdus philomelos tf 4 
sierpówka Streptopelia decaocto sd 4 
zięba Fringilla coelebs z 2 
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sójka Garrulus glandarius g 2 
sroka Pica pica pip 2 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 
bażant Phasianus colchicus pf 2 
Suma 

  
302 

 

3.17. Powierzchnia 25 Potok 

 
Mapa 13 Mapa poglądowa powierzchni nr25 

Tabela 17 Gatunki na powierzchni nr25 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

czyż Carduelis spinus cs 28 
wrona siwa Corvus cornix coc 25 
gawron Corvus frugilegus cof 24 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 15 
bogatka Parus major pj 13 
kawka corvus monedula com 12 
sroka Pica pica pip 8 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 8 
dzwoniec Carduelis chloris c 6 
sójka Garrulus glandarius g 4 
grzywacz Columba palumbus cp 2 
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bażant Phasianus colchicus pf 2 
kos Turdus merula tm 1 
rudzik Erithacus rubecula e 1 
śpiewak Turdus philomelos tf 1 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 
dzięciołek Dendrocopos minor di 1 
Suma 

  
152 

 

3.18. Powierzchnia 26 Wisła Tarchomin 

 

 
Mapa 14 Mapa poglądowa powierzchni nr26 

 

Tabela 18 Gatunki na powierzchni nr26 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 650 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 456 
wrona siwa Corvus cornix coc 380 
żuraw Grus grus gr 140 
kormoran Phalacrocorax carbo phc 125 
mewa białogłowa Larus cachinnans lah 123 
czeczotka Acanthis flammea  cf 120 
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czyż Carduelis spinus cs 96 
bogatka Parus major pj 64 
grzywacz Columba palumbus cp 60 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 57 
szczygieł Carduelis carduelis cc 42 
raniuszek Aegithalos caudatus ae 42 
mewa siwa Larus canus lac 42 
szpak Sturnus vulgaris s 30 
mazurek Passer montanus p 28 
sroka Pica pica pip 24 
kowalik Sitta europaea se 21 
grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 21 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 18 
myszołów Buteo buteo b 15 
mewa siodłata Larus marinus Lam 15 
kawka Corvus monedula com 15 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 15 
siniak Columba oeans co 14 
kwiczoł Turdus pilaris tp 14 
kos Turdus merula tm 14 
dzwoniec Carduelis chloris c 14 
pełzacz leśny Certhia familiaris cf 12 
krwawodziób Tringa tonanus Trt 12 
gołąb domowy Columba livia clu 12 
dzięcioł średni Dendrocopos medius de 12 
czapla siwa Ardea cinerea ar 12 
czapla biała Egretta alba ega 12 
strzyżyk Troglodytes troglodytes t 8 
sójka Garrulus glandarius g 8 
zięba Fringilla coelebs z 6 
łabędź niemy Cygnus olor cy 6 
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra Loc 6 
krogulec Accipiter nisus acn 6 
pokrzywnica Prunella modularis pm 5 
mewa romańska Larus michahellis lahm 5 
kruk Corvus corax cox 5 
dzięciołek Dendrocopos minor di 5 
bielik Haliaetus albicilla ha 5 
pustułka Falco tinunculus fat 4 
mysikrólik Regulus regulus rr 4 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 4 
dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 4 
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śpiewak Turdus philomelos tf 3 
rudzik Erithacus rubecula e 3 
czajka Vanellus vanellus w 3 
zimorodek Alcedo atthis al 2 
wróbel Passer domesticus pd 2 
trznadel Emberiza citrinella ei 2 
sierpówka Streptopelia decaocto sd 2 
puszczyk Strix aluco stx 2 
myszołów włochaty Buteo lagopus bl 2 
kszyk Galinago galinago gg 2 
jastrząb Accipiter gentilis acg 2 
sikora uboga Poecile palustris pl 2 
czarnogłówka Poecile montanus pn 2 
bażant Phasianus colchicus pf 2 
sowa błotna Asio flammeus Asf 1 
drzemlik Falco columbarius fac 1 
Suma 

  
2841 

 

3.19. Powierzchnia 27 Wisła Żerań 

 

 
Mapa 15 Mapa poglądowa powierzchni nr27 
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Tabela 19 Gatunki na powierzchni nr27 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 240 
wrona siwa Corvus cornix coc 240 
świstun Mareca penelope 

 
156 

gągoł Bucephala clangula bc 150 
kormoran Phalacrocorax carbo phc 120 
szpak Sturnus vulgaris s 120 
żuraw Grus grus gr 80 
siewka złota Pluvialis apricaria Pla 68 
czyż Carduelis spinus cs 65 
sroka Pica pica pip 65 
gęś tundrowa Anser serrirostris 

 
64 

śmieszka Larus ridibundus lar 64 
kwiczoł Turdus pilaris tp 64 
mewa białogłowa Larus cachinnans lah 54 
gęś białoczelna Anser albifrons 

 
53 

raniuszek Aegithalos caudatus ae 47 
rożeniec Anas acuta 

 
35 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 35 
szczygieł Carduelis carduelis cc 25 
nurogęś Mergus merganser mem 24 
cyraneczka Anas crecca anc 24 
płaskonos Anas clypeata 

 
24 

czeczotka Acanthis flammea  cf 24 
bogatka Parus major pj 24 
strzyżyk Troglodytes troglodytes t 24 
czapla siwa Ardea cinerea ar 18 
mewa siwa Larus canus lac 16 
mewa romańska Larus michahellis lahm 16 
siniak Columba oeans co 16 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 15 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 14 
kawka Corvus monedula com 14 
grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes 
ct 14 

czajka Vanellus vanellus w 13 
grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes 
ct 12 

myszołów Buteo buteo b 12 
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mazurek Passer montanus p 12 
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra Loc 12 
czapla biała Egretta alba ega 12 
dzięcioł średni Dendrocopos medius de 12 
gołąb domowy Columba livia clu 12 
pełzacz leśny Certhia familiaris cf 12 
wróbel Passer domesticus pd 12 
myszołów Buteo buteo b 8 
bielaczek Mergus albellus mea 6 
głowienka aythya ferina ayfe 6 
grzywacz Columba palumbus cp 6 
kos Turdus merula tm 6 
kowalik Sitta europaea se 6 
mysikrólik Regulus regulus rr 6 
pustułka Falco tinunculus fat 6 
łyska Fulica atra fa 5 
łabędź niemy Cygnus olor cy 5 
bażant Phasianus colchicus pf 5 
czarnogłówka Poecile montanus pn 5 
czernica aythia fuligula ayfu 4 
zięba Fringilla coelebs z 4 
kruk Corvus corax cox 4 
dzięciołek Dendrocopos minor di 4 
kawka Corvus monedula com 4 
bernikla białolica Branta leucopsis 

 
3 

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 
 

3 
bielik Haliaetus albicilla ha 3 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 3 
szlachar Mergus serrator mes 2 
ogorzałka Aythya marila aym 2 
perkozek Tachybaptus ruficollis 

 
2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 
śpiewak Turdus philomelos tf 2 
zniczek Regulus ignicapilLus ri 2 
pokrzywnica Prunella modularis pm 2 
sójka Garrulus glandarius g 2 
dymówka Hirundo rustica h 2 
sierpówka Streptopelia decaocto sd 2 
dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 2 
rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia Hydr 2 
trznadel Emberiza citrinella ei 2 
zimorodek Alcedo atthis al 2 
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łabędź niemy Cygnus olor cy 2 
puszczyk Strix aluco Stx 2 
cyranka Anas querquedula anq 1 
dzwoniec Carduelis chloris c 1 
krogulec Accipiter nisus acn 1 
jastrząb Accipiter gentilis acg 1 
sokół wędrowny Falco peregrinus fap 1 
Suma 

  
2272 

 

 
 
 

3.20. Powierzchnia 28 Wisła Żoliborz 

 

 
Mapa 16 Mapa poglądowa powierzchni nr28 

 
Tabela 20 Gatunki na powierzchni nr28 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 254 
wrona siwa Corvus cornix coc 215 
szpak Sturnus vulgaris s 210 
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kormoran Phalacrocorax carbo phc 169 
czyż Carduelis spinus cs 159 
śmieszka Larus ridibundus lar 153 
bogatka Parus major pj 95 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 94 
gągoł Bucephala clangula bc 65 
zięba Fringilla coelebs z 58 
świstun Mareca penelope 

 
53 

sroka Pica pica pip 46 
mazurek Passer montanus p 42 
kos Turdus merula tm 34 
kwiczoł Turdus pilaris tp 28 
rudzik Erithacus rubecula e 26 
nurogęś Mergus merganser mem 26 
szczygieł Carduelis carduelis cc 24 
sójka Garrulus glandarius g 24 
mewa białogłowa Larus cachinnans lah 24 
czeczotka Acanthis flammea cf 23 
kawka Corvus monedula com 21 
gawron Corvus frugilegus cof 21 
czapla siwa Ardea cinerea ar 21 
kowalik Sitta europaea se 18 
mewa siwa Larus canus lac 16 
pliszka siwa Motacilla alba ma 15 
grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 15 
gęś białoczelna Anser albifrons 

 
14 

grzywacz Columba palumbus cp 14 
dzwoniec Carduelis chloris c 14 
nurogęś Mergus merganser mem 13 
rożeniec Anas acuta 

 
12 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 12 
mewa pospolita Larus canus lac 12 
krogulec Accipiter nisus acn 12 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 12 
czapla biała Egretta alba ega 12 
bielik Haliaetus albicilla ha 12 
myszołów Buteo buteo b 9 
gęś tundrowa Anser serrirostris 

 
8 

gołąb domowy Columba livia clu 8 
czernica aythia fuligula ayfu 6 
cyraneczka Anas crecca anc 6 
żuraw Grus grus gr 6 
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pustułka Falco tinunculus fat 6 
łabędź niemy Cygnus olor cy 6 
trzmielojad Pernis apivorus pea 5 
pokrzywnica Prunella modularis pm 5 
mewa romańska Larus michahellis lahm 5 
bażant Phasianus colchicus pf 5 
łyska Fulica atra fa 4 
dzięcioł średni Dendrocopos medius de 4 
bielaczek Mergus albellus mea 3 
płaskonos Anas clypeata 

 
3 

trznadel Emberiza citrinella ei 3 
świstun Anas penelope ane 3 
śpiewak Turdus philomelos tf 3 
strzyżyk Troglodytes troglodytes t 3 
kapturka Sylvia atricapilla sa 3 
jastrząb Accipiter gentilis acg 3 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 3 
dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 3 
głowienka aythya ferina ayfe 2 
perkozek Tachybaptus ruficollis 

 
2 

kruk Corvus corax cox 2 
krakwa Anas strepera anr 2 
dzięciołek Dendrocopos minor di 2 
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 

 
1 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 1 
pełzacz leśny Certhia familiaris cf 1 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 
Suma 

  
2215 

 

3.21. Powierzchnia 29 Wisła Siekierki 
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Mapa 17 Mapa poglądowa powierzchni nr29 

 
Tabela 21 Gatunki na powierzchni nr29 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

czyż Carduelis spinus cs 162 
wrona siwa Corvus cornix coc 135 
kormoran Phalacrocorax carbo phc 125 
kwiczoł Turdus pilaris tp 125 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 120 
śmieszka Larus ridibundus lar 102 
sroka Pica pica pip 68 
gawron Corvus frugilegus cof 65 
gągoł Bucephala clangula bc 63 
kawka Corvus monedula com 56 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 45 
bogatka Parus major pj 35 
świstun Mareca penelope 

 
32 

szpak Sturnus vulgaris s 24 
szczygieł Carduelis carduelis cc 15 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 14 
sójka Garrulus glandarius g 14 
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mewa białogłowa Larus cachinnans lah 14 
rożeniec Anas acuta 

 
12 

czapla siwa Ardea cinerea ar 12 
batalion Calidris pugnax 

 
12 

dzwoniec Carduelis chloris c 12 
grubodziób Coccothraustes 

coccothraustes 
ct 12 

nurogęś Mergus merganser mem 12 
mazurek Passer montanus p 12 
bażant Phasianus colchicus pf 12 
sikora uboga Poecile palustris pl 12 
gęś białoczelna Anser albifrons 

 
8 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 8 
pełzacz leśny Certhia familiaris cf 8 
gołąb domowy Columba livia clu 8 
gęś tundrowa Anser serrirostris 

 
6 

kowalik Sitta europaea se 6 
strzyżyk Troglodytes troglodytes t 6 
płaskonos Anas clypeata 

 
5 

cyraneczka Anas crecca anc 5 
myszołów Buteo buteo b 5 
bielik Haliaetus albicilla ha 5 
mewa siwa Larus canus lac 5 
czarnogłówka Poecile montanus pn 5 
grzywacz Columba palumbus cp 3 
trznadel Emberiza citrinella ei 3 
kos Turdus merula tm 3 
jastrząb Accipiter gentilis acg 2 
krogulec Accipiter nisus acn 2 
głowienka aythya ferina ayfe 2 
makolągwa Carduelis cannabina ab 2 
łabędź niemy Cygnus olor cy 2 
dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 2 

potrzos Emberiza schoeniclus es 2 
rudzik Erithacus rubecula e 2 
zięba Fringilla coelebs z 2 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 
czernica aythia fuligula ayfu 1 
kruk Corvus corax cox 1 
sokół wędrowny Falco peregrinus fap 1 
pustułka Falco tinunculus fat 1 
łyska Fulica atra fa 1 
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mewa romańska Larus michahellis lahm 1 
pliszka górska Motacilla cinerea Mc 1 
perkozek Tachybaptus ruficollis 

 
1 

Suma 
  

1439 
 

3.22. Powierzchnia 30 Ursus Targ 

 
Mapa 18 Mapa poglądowa powierzchni nr30 

Tabela 22 Gatunki na powierzchni nr30 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

gęś białoczelna Anser albifrons 
 

16 
wróbel Passer domesticus pd 15 
gołąb domowy Columba livia clu 14 
wrona siwa Corvus cornix coc 8 
kawka Corvus monedula com 8 
bogatka Parus major pj 6 
mazurek Passer montanus p 4 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 
szpak Sturnus vulgaris s 3 
sroka Pica pica pip 3 
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 
Suma 

  
82 
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3.23. Powierzchnia 34 Fort Bema 

 

 
Mapa 19 Mapa poglądowa powierzchni nr34 

 
Tabela 23 Gatunki na powierzchni nr34 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

sroka Pica pica pip 26 
kwiczoł Turdus pilaris tp 24 
wrona siwa Corvus cornix coc 24 
bogatka Parus major pj 18 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 12 
kawka Corvus monedula com 12 
krzyżówka Anas platyrhynchos anp 9 
szpak Sturnus vulgaris s 8 
mazurek Passer montanus p 5 
sójka Garrulus glandarius g 5 
wróbel Passer domesticus pd 4 
grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 3 
rudzik Erithacus rubecula e 3 
dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 2 
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kos Turdus merula tm 1 
zięba Fringilla coelebs z 1 
kowalik Sitta europaea se 1 
dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 
Suma 

  
162 

 

3.24. Powierzchnia 35 Siarczana 

 

 
Mapa 20 Mapa poglądowa powierzchni nr35 

 
Tabela 24 Gatunki na powierzchni nr35 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 1 
bogatka Parus major pj 6 
gołąb domowy Columba livia clu 4 
modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 
czajka Vanellus Vanellus W 16 
Suma 

  
33 
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4. Podsumowanie stanu ornitofauny w czwartym kwartale 2018 - w sezonie jesiennym. 
 

Tabela 25 Sumaryczna liczba zanotowanych stanowisk i średni dystans ucieczki gatunków lęgowych (dzięcioł 
duży/białoszyi – dotyczy par mieszanych gatunków). 

Nr Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

1 Nazwa polska Nazwa łacińska kod Suma 
2 wrona siwa Corvus cornix coc 1972 
3 gawron Corvus frugilegus cof 1732 
4 śmieszka Larus ridibundus lar 1521 
5 kawka Corvus monedula com 1503 
6 krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1204 
7 czyż Carduelis spinus cs 615 
8 kwiczoł Turdus pilaris tp 598 
9 szpak Sturnus vulgaris s 557 
10 kormoran Phalacrocorax carbo phc 539 
11 sroka Pica pica pip 438 
12 bogatka Parus major pj 426 
13 modraszka Cyanistes caeruleus pe 411 
14 żuraw Grus grus gr 294 
15 gągoł bucephala clangula bc 281 
16 świstun Anas penelope anp 268 
17 mewa białogłowa Larus cachinnans lah 240 
18 czeczotka Acanthis flammea caf 231 
19 mazurek Passer montanus p 193 
20 grzywacz Columba palumbus cp 153 
21 mewa siwa Larus canus lac 132 
22 szczygieł Carduelis carduelis cc 118 
23 kos Turdus merula tm 102 
24 zięba Fringilla coelebs z 91 
25 gęś białoczelna Anser albifrons 

 
91 

26 raniuszek Aegithalos caudatus ae 89 
27 gołąb domowy Columba livia clu 89 
28 grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 85 
29 gęś tundrowa Anser serrirostris 

 
78 

30 sójka Garrulus glandarius g 76 
31 nurogęś Mergus merganser mem 75 
32 dzwoniec Carduelis chloris c 68 
33 siewka złota Pluvialis apricaria pla 68 
34 dzięcioł duży Dendrocopos major da 68 
35 pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 65 
36 czapla siwa Ardea cinerea ar 63 
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37 rożeniec Anas acuta 
 

59 
38 myszołów Buteo buteo b 57 
39 kowalik Sitta europaea se 52 
40 bażant Phasianus colchicus pf 45 
41 rudzik Erithacus rubecula e 44 
42 strzyżyk Troglodytes troglodytes t 41 
43 wróbel Passer domesticus pd 39 
44 czapla biała Egretta alba ega 39 
45 pełzacz leśny Certhia familiaris cf 36 
46 cyraneczka Anas crecca anc 35 
47 czajka Vanellus vanellus w 32 
48 gęgawa Anser anser ans 32 
49 płaskonos Anas clypeata anp 32 
50 mewa pospolita Larus canus lac 30 
51 siniak Columba oeans co 30 
52 mewa romańska Larus michahellis las 29 
53 dzięcioł średni Dendrocopos medius de 28 
54 bielik Haliaetus albicilla ha 25 
55 krogulec Accipiter nisus acn 25 
56 gil Pyrhula pyrhula py 23 
57 łabędź niemy Cygnus olor cy 23 
58 dzięciołek Dendrocopos minor di 20 
59 dzięcioł zielony Picus viridis pv 19 
60 krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra loc 18 
61 śpiewak Turdus philomelos tf 18 
62 pustułka Falco tinunculus fat 17 
63 mewa siodłata Larus marinus lam 15 
64 pliszka siwa Motacilla alba ma 15 
65 sikora uboga Poecile palustris pl 14 
66 łyska Fulica atra fc 13 
67 pokrzywnica Prunella modularis pm 12 
68 czarnogłówka Poecile montanus pn 12 
69 kruk Corvus corax cox 12 
70 batalion Calidris pugnax 

 
12 

71 krwawodziób Tringa tonanus trt 12 
72 dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 11 
73 czernica aythia fuligula ayfu 11 
74 głowienka aythya ferina ayfe 10 
75 mysikrólik Regulus regulus rr 10 
76 trznadel Emberiza citrinella ei 10 
77 dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 10 
78 bielaczek Mergus albellus mea 9 
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79 sierpówka Streptopelia decaocto sd 8 
80 droździk Turdus iliacus ti 8 
81 jastrząb Accipiter gentilis acg 8 
82 trzmielojad Pernis apivorus pea 5 
83 perkozek Tachybaptus ruficollis tah 5 
84 zimorodek Alcedo atthis al 4 
85 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus cyc 4 
86 perkoz dwuczuby Podiceps cristatus poc 4 
87 puszczyk Strix aluco stx 4 
88 sokół wędrowny Falco peregrinus fap 3 
89 bernikla białolica Branta leucopsis 

 
3 

90 kapturka Sylvia atricapilla sa 3 
91 skowronek Alauda arvensis a 3 
92 jer fringilla montyfringilla zm 2 
93 szlachar Mergus serrator mes 2 
94 dymówka Hirundo rustica h 2 
95 makolągwa Carduelis cannabina ab 2 
96 rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia hydr 2 
97 ogorzałka Aythya marila aym 2 
98 zniczek Regulus ignicapilLus ri 2 
99 myszołów włochaty Buteo lagopus bl 2 
100 kszyk Galinago galinago gg 2 
101 krakwa Anas strepera anr 2 
102 potrzos Emberiza schoeniclus es 2 
103 cyranka Anas querquedula anq 1 
104 pliszka górska Motacilla cinerea mc 1 
105 myszółow Buteo buteo but 1 
106 drzemlik Falco columbarius fac 1 
107 kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 
108 sowa błotna Asio flammeus asf 1 
 Suma 

  
15660 

  

 
 



 

56 | Strona 

 

VI (2.12) Inwentaryzacja charakterystyk klimatycznych (rozkład temperatury 

powierzchni terenu z platformy UAV – pomiar i analiza danych; 3 x w roku) 

Jarosław Chormański, Wojciech Ciężkowski, Jacek Jóźwiak, Małgorzata Kleniewska,  

Gabriela Kuc 

 

2.12.1 Ekstrapolacja danych termalnych i wyrównanie przestrzenne bazy danych z UAV 

1.1. Wstęp 

W czasie wykonywania terenowych prac lotniczych wykorzystywane były urządzenia 
obrazujące (kamery) rejestrujące promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie światła 
widzialnego RGB, promieniowanie w interwałach wielospektralnych obejmujące obok części 
światła widzialnego również bliską podczerwień  oraz promieniowanie w zakresie podczerwieni 
termalnej. Cechą charakterystyczną sensora termalnego jest jego niska rozdzielczość 
przestrzenna i wąski kąt rejestracji w stosunku do pozostałych typów zastosowanych kamer. W 
rezultacie powierzchnia obszaru, którego temperatury są rejestrowane, jest mniejsza w 
stosunku do zasięgu przestrzennego dla pozostałych typów danych. W celu poszerzenia zasięgu 
przestrzennego danych termalnych (do zasięgu pozostałych warstw) konieczna była ich 
ekstrapolacja. Została ona przeprowadzona w oparciu o model stworzony z użyciem sieci 
neuronowej - perceptronu wielowarstwowego (multi-layer perceptron - MLP) - dostępnej na 
platformie uczenia maszynowego H2O w wersji 3. 
(http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-docs/data-science/deep-learning.html). 

1.2. Metodyka  

1.2.1. Przygotowanie danych do nauki sieci neuronowej 

Trening sieci neuronowej odbywał się na losowo wybranych pikselach. W celu ich 
wyodrębnienia dla każdego z obszarów: 

1. utworzono punkty równomiernie i losowo rozmieszczone w obrębie zasięgu 

warstwy termalnej 

2. stworzono wokół każdego punktu bufor o średnicy 2 metrów 

3. oddzielnie dla każdego z buforów wyeksportowano piksele zawarte w jego 

wnętrzu do pliku *.TIFF 

4. dla każdego z utworzonych plików *.TIFF przeprowadzono konwersję do postaci 

plików *.CSV, gdzie każda z warstw pliku *.TIFF znalazł się w oddzielnym pliku 

*.CSV 

Liczba punktów przypadających na obszar zależna była od jego wielkości oraz 
urozmaicenia pod względem rodzajów pokrycia terenu. Liczbę punktów tworzących grupy 
treningowe na poszczególnych obszarach zestawiono w Tabeli X. 
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Zmienna poszukiwana w modelu zawarta była w warstwie obrazującej temperaturę 
powierzchni terenu (LST - Land Surface Temperature).Do uczenia maszynowego wykorzystano 
następujące warstwy: 

- kanał czerwony - szerokopasmowy (Phantom) 

- kanał zielony - szerokopasmowy (Phantom) 

- kanał niebieski - szerokopasmowy (Phantom) 

- GNDVI  

- kanał czerwony - wąskopasmowy - Red 660 nm (Sequoia) 

- kanał wąskopasmowy - Red Edge 735 nm (Sequoia) 

- kanał bliskiej podczerwieni - wąskokopasmowy NIR 790 nm (Sequoia) 

- kanał zielony - wąskokopasmowy 550 nm (Sequoia) 

- NDVI  

- ReNDVI 

- nDSM 

- mapa spadków 

- topograficzny indeks pozycji (TPI) 

- szorstkość podłoża 

1.3. Nauka sieci neuronowej - opracowanie parametrów modelu sieci neuronowej, 

weryfikacja  

W procesie nauki sieci neuronowych inicjalny zestaw danych (pikseli) był dzielony na 
dane treningowe, walidacyjne i testowe w stosunku 70%-15%-15%. 

W ramach testów stworzono sieci neuronowe zbudowane odpowiednio z 10, 200 oraz 
250 neuronów. W szczególnych przypadkach proces trenowania sieci neuronowej dla 10 
neuronów kończył się niepowodzeniem (szczegółowe zestawienie zawarto w rozdziale 2.21). 
Weryfikacji sieci neuronowej dokonano na podstawie wartości korelacji pomiędzy zestawem 
danych treningowych i walidacyjnych. 

1.4. Ekstrapolacja danych termalnych 

Ekstrapolacja danych termalnych dla każdego z obszarów odbywała się według 
następującego schematu: 

- wybór sieci neuronowej, który na etapie weryfikacji uzyskał najwyższą korelację 

pomiędzy wartościami temperatur pomierzonych i obliczonych 

- analiza rozkładu przestrzennego danych wejściowych do modelu 

- kadrowanie w celu uzyskania spójnego przestrzennie zestawu danych 

wejściowych 
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- wykonanie procedury obliczeniowej w oparciu o wybrany model sieci 

neuronowej i skadrowany zestaw danych wejściowych 

W dalszych analizach zastosowano spójne, ekstrapolowane warstwy termalne. 
 

 
2.2 Wyniki 

2.21 Statystyczna analiza wyników i modeli zastosowanych sieci neuronowych z 
porównaniem modeli o różnej liczbie neuronów 

 
Tabela X. Zestawienie uzyskanych wartości korelacji na etapie weryfikacji sieci 

neuronowych o różnych liczbach neuronów. 

 
Obszar 

Liczebność grupy 
treningowej 

Wartości współczynnika korelacji 
dla modeli o różnej liczbie 

neuronów 

10 200 250 

03 Glinianka Sznajdra 354  0.414 0.786 0.881 

05 Kopiec Powstania 
Warszawskiego 

386 - 0.729 0.766 

06 Siekierki Staw 1 334 - 0.757 0.867 

07 Siekierki  Staw 2 394 - 0.757 0.888 

10 Sadyba Psi Nieużytek 367 - 0.540 0.768 

12 Kanał Sielecki 323 0.175 0.667 0.731 

14 Górka Kazurka 413 0.203 0.596 0.788 

16 Kozia Górka 434 0.257 0.788 0.933 

17 Kanał  Olszynka Grochowska 266 0.179 0.698 0.783 
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24 Obok Cmentarza Wolskiego 249 - 0.595 0.766 

25 Potoki 398 - 0.554 0.728 

26 Wisła Tarchomin 427 - 0.779 0.917 

27 Wisła Żerań 216 0.289 0.744 0.902 

28 Wisła Żoliborz 455 - 0.723 0.883 

29 Wisła Siekierki 250 - 0.937 0.938 

35 Siarczana  459 
 

0.219 0.884 0.924 
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2.22 Zestawienie map temperatur pomierzonych oraz obliczonych na podstawie modelu 
stworzonego za pomocą sieci neuronowej   
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Rysunek X. Zestawienie map przedstawiających wartości temperatur pomierzonych 
oraz obliczonych. 
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Rysunek X. Zestawienie map przedstawiających wartości temperatur pomierzonych 
oraz obliczonych. 
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Rysunek X. Zestawienie map przedstawiających wartości temperatur pomierzonych 
oraz obliczonych. 
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Rysunek X. Zestawienie map przedstawiających wartości temperatur pomierzonych 
oraz obliczonych. 

 

 



 

65 | Strona 

 

Rysunek X. Zestawienie map przedstawiających wartości temperatur pomierzonych 
oraz obliczonych. 

 
 
2.3 Dyskusja wyników i wnioski 
Obliczone statystyki świadczą o uzyskaniu silnych związków statystycznych, jednak 

analiza wizualna opracowanych map temperatur prowadzi do konkluzji, że modele stworzone 
za pomocą sieci neuronowej pozwalają uzyskać mapy rozkładu temperatur powierzchni terenu  
charakteryzujących się mniejszą amplitudą wskazywanych wartości - obiekty gorące są 
wskazywane jako chłodniejsze, zaś zimne - jako cieplejsze. 

Ponadto zaobserwowano, że większe urozmaicenie terenu (więcej typów pokryć o 
ekstremalnych właściwościach termalnych) prowadzi do pogorszenia jakości uzyskiwanych 
rezultatów. Szczególnie widoczne jest to na obszarach, na których zbiorniki wodne stanowią 
znaczną część zobrazowania (03 Glinianka Sznajdra, 06 Siekierki Staw 1, 07 Siekierki Staw 2, 16 
Kozia Górka). 

W przypadku obszaru 35 (Siarczana) - pomimo uzyskania wysokiego współczynnika 
korelacji (0.924) oraz licznej grupy treningowej - temperatury jasnych połaci dachowych są 
obliczane jako znacznie wyższe w stosunku do wartości pomierzonych. Odwrotna sytuacja ma 
miejsce dla dróg asfaltowych w południowej części obszaru, gdzie temperatury obliczone są 
niższe w stosunku do pomierzonych o około 6 st. C. 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku obszaru 29 (Wisła Siekierki), na którym 
występuje mozaika mocno rozdrobnionej zabudowy (ogródki działkowe). Pomimo uzyskania 
współczynnika korelacji o wysokiej wartości (0.938) wartości temperatur obliczonych są 
niewiarygodne. 

W obrębie obszaru 25 (Potoki) znaczna część zobrazowania termalnego obejmuje 
obszar placu budowy, na którym obecne były mocno nagrzewające się piaski, zaś dominującym 
typem pokrycia terenu były niskie, wysuszone trawy. Dla tego obszaru uzyskano najniższy 



 

66 | Strona 

 

współczynnik korelacji (0.728) na etapie tworzenia modelu, zaś wartości temperatur 
obliczonych są zupełnie niewiarygodne. 

Przeciwnie prezentuje się sytuacja w przypadku obszaru 12 (Kanał Sielecki), dla którego 
na etapie tworzenia modelu uzyskano nieznacznie wyższą korelację pomiędzy danymi 
treningowymi a testowymi (na poziomie 0.731). Jest to obszar, na którym dominuje roślinność 
wysoka. Mapa temperatur obliczonych prezentuje wartości prawidłowe. 

Obszar 14 (Górka Kazurka) posiada bardzo urozmaiconą morfologię terenu - na 
obszarze funkcjonuje tor zjazdowy dla rowerów. Skutkowało to uzyskaniem zupełnie 
niewiarygodnych wartości temperatury w wyniku zastosowania modelu stworzonego poprzez 
sieć neuronowej i to pomimo wysokiego współczynnika korelacji, który osiągnął wartość 0.788. 
Na obszarze 05 (Kopiec Powstania Warszawskiego), który również jest zróżnicowany 
wysokościowo, ale dominującym pokryciem terenu jest roślinność wysoka, uzyskano lepsze 
rezultaty, pomimo słabszego związku statystycznego uzyskanego dla modelu stworzonego 
przez sieć neuronową (wsp. korelacji - 0.766) 

Dla obszarów charakteryzujących się małym urozmaiceniem i roślinnością wysoką jako 
dominującym typem pokrycia terenu (26 Wisła Tarchomin, 27 Wisłą Żerań, 28 Wisła Żoliborz), 
dla których uzyskano wysokie współczynniki korelacji, temperatury zostały wyznaczone przez 
model w sposób prawidłowy. 

Analiza wizualna uzyskanych rezultatów prowadzi do stwierdzenia, że dla części 
obszarów nie udało się osiągnąć zamierzonych rezultatów - wartości temperatur uzyskanych za 
pomocą poszczególnych modeli znacząco odbiega od wartości pomierzonych w terenie. 

Ponadto stwierdzono, że kluczowym elementem mającym wpływ na poprawność 
obliczania temperatur na podstawie stworzonych modeli ma rodzaj dominującego pokrycia 
terenu (najlepsze rezultaty uzyskano dla obszarów pokrytych głównie roślinnością wysoką) oraz 
jego urozmaicenie pod względem wysokości (dla obszarów, na których znajdowały się kopce 
uzyskiwano znacząco gorsze rezultaty). 
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VII (2.13) Modelowanie parametrów oceny kondycji roślin (wskaźnik LAI-2000, 

wskaźnik chlorofilu  – pomiary bezpośrednie; 3 x w roku; analiza zdjęć 

satelitarnych i UAV pod kątem oceny zmienności wskaźników kondycji 

roślinności (NDVI i inne wskaźniki teledetekcyjne), modelowanie GIS) 

Jarosław Chormański, Wojciech Ciężkowski, Jacek Jóźwiak, Małgorzata Kleniewska,  

Gabriela Kuc 

 

2.13.1 Obliczenia wielkości parowania aktualnego dla obszarów zarejestropwanych metodą 

UAV   

 Parowanie aktualne zostało obliczone z wykorzystaniem modelu SEBS (Surface 
Energy Balance System) (Bastiaanssen i in. 1998). Model został oparty o dane 
przestrzenne pozyskane z platformy UAV i dane meteorologiczne pochodzące ze stacji 
Warszawa Okęcie (www.imgw.pl). Przestrzenne dane wejściowe to: 

- NMT wyznaczony na podstawie zobrazowań RGB pozyskanych w czasie jesiennej 

sesji pomiarowej, 

- albedo wyznaczone na podstawie zobrazowań RGB z kamery Sequoia, 

- NDVI wyznaczone z kanałów RED i NIR kamery Sequoia, 

- emisyjność obliczoną na podstawie NDVI, 

- temperatura powierzchni roślin wyznaczona na podstawie sieci neuronowej - 

perceptronu wielowarstwowego. 

Meteorologiczne dane wejściowe to: 
- prędkość wiatru, 

- temperatura powietrza, 

- ciśnienie atmosferyczne, 

- wilgotność względna, 

- usłonecznienie rzeczywiste i potencjalne  

W wyniku obliczeń otrzymano mapy przestrzennej zmienności parowania godzinnego 
(rysunki X-X). Dodatkowo w tabeli X zestawiono minimalne, średnie, maksymalne wartości 
parowania oraz jego odchylenie standardowe. 

 
Tabela X.  Minimalne, średnie, maksymalne wartości parowania oraz jego odchylenie 

standardowe. 
 

Obszar ETmin(mm/h) ETmean(mm/h) Emax(mm/h) odchylenie 
(mm/h) 

http://www.imgw.pl/


 

68 | Strona 

 

03 Glinianka 
Sznajdra 

0 0.09 1.07 0.17 

05 Kopiec 
Powstania 
Warszawskiego 

0 0.68 0.98 0.18 

06 Siekierki Staw 1 0 0.40 0.83 0.14 

07 Siekierki  Staw 2 0 0.21 0.90 0.22 

10 Sadyba Psi 
Nieużytek 

0 0.57 0.90 0.14 

12 Kanał Sielecki 0 0.43 1.54 0.30 

14 Górka Kazurka 0 0.41 1.07 0.23 

16 Kozia Górka 0 0.36 0.78 0.22 

17 Kanał  Olszynka 
Grochowska 

0 0.33 0.85 0.19 

24 Obok 
Cmentarza 
Wolskiego 

0 0.55 1.06 0.21 

25 Potoki 0 0.20 1.86 0.32 

26 Wisła 
Tarchomin 

0 0.56 0.78 0.08 

28 Wisła Żoliborz 0 0.69 1.08 0.23 

29 Wisła Siekierki 0 0.60 1.11 0.19 

35 Siarczana 0 0.52 1.35 0.31 
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Rysunek XI. Przestrzenna wielkość parowania godzinnego obliczona na podstawie danych z platformy UAV 
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Rysunek XII. Przestrzenna wielkość parowania godzinnego obliczona na podstawie danych z platformy UAV 
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Rysunek XIII. Przestrzenna wielkość parowania godzinnego obliczona na podstawie danych z platformy 

UAV 
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1.5. Wnioski 

Parowanie aktualne dla wszystkich nieużytków zostało obliczone w miesiącach letnich 
lipcu i sierpniu, w których wykonano rejestrację temperatury powierzchniowej. Oba te miesiące 
charakteryzowały się przeciętnymi warunkami wilgotnościowymi (tabela X), więc głównym 
czynnikiem różnicującym ich parowanie było typ roślinności na nich występujący.  

Średnie parowanie aktualne zmieniało się od 0.09 mm/h (dla obszaru 03 Glinianka 
Sznajdra) do 0.69 (28 Wisła Żoliboż). Średnie parowanie dla wszystkich obszarów wyniosło 0.44 
mm/h. Skrajne wartości parowania wynikają ze zmiennej struktury pokrycia terenu na 
obszarach, Glinianka Sznajdra zdominowana jest przez niską roślinność o niewielkim 
parowaniu, natomiast Wisła Żoliborz to obszar zdominowany przez drzewa o większych 
zdolnościach transpiracyjnych. Inne obszary o wysokim średnim parowaniu (05-Kopiec PW, 10-
Sadyba Psi Nieużytek, 24-obok Cmentarza Wolskiego, 26-Wisła Tarchomin, 29-Wisła Siekierki i 
35-Siarczana) charakteryzują się dominacją wysokiej roślinności oraz często bliskością rzeki. 
Obszary o niskim parowaniu (03-Glinianka Sznajdra, 07-Siekierki Stawy 2, 16-Kozia Górka, 17-
Kanał Olszynka Grochowska i 25-Potoki) są zdominowane przez roślinność niższego pokroju o 
mniejszej zdolności transpiracyjnej.  

Obszary o niskim średnim parowaniu często charakteryzują się również stosunkowo (w 
odniesieniu do średniej wielkości parowania) wysokim odchyleniem standardowym. Dla 
obszarów: 03-Glinianka Sznajdra, 07-Siekierki Stawy i 25-Potoki odchylenie było wyższe niż 
średnia wartość (wynosiło odpowiednio 189%, 105% i 160% wartości średniej). Pokazuje to 
duże zróżnicowanie roślinności na tych obszarach. Natomiast obszary o stosunkowo niskim 
odchyleniu standardowym (26-Wisła Tarchomin 14%, 10-Sadyba Psi Nieużytek 25% i 05-Kopiec 
PW 26%) charakteryzują się przede wszystkim wyższym parowaniem, ale również bardziej 
jednolitą strukturą roślinności.  
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2.13.2 Obliczenie pojemności intercepcji szaty roślinnej wybranych do analizy nieużytków 

1.6. Wstęp 

Intercepcja jest zjawiskiem przechwytywania wody przez wszelkie warstwy znajdujące się nad 
glebą która następnie odparowuje. Zaliczamy do niej roślinność, ściółkę czy też obiekty małej 
architektury jak ławki, barierki itp. Jest to zjawisko pożądane ze względu na redystrybucję 
wody do atmosfery co w terenach miejskich może się przekładać na złagodzenie klimatu 
(obniżenie temperatury, podniesienie wilgotności). 

1.7. Metodyka wykonanych obliczeń 

Do obliczenia Intercepcji wykorzystano wskaźnik NDVI obliczony na podstawie kanałów 
spektralnych z jednostki BSL oraz LAI (Leaf area index/Wskaźnik pokrycia Liściowego) 
zmierzony na obszarach badanych w punktach referencyjnych a następnie ekstrapolowany na 
cały obszar. 
 
Następnie wykonano równanie korelacyjne pomiędzy zmierzonym w punktach referencyjnych 
LAI a obliczonym NDVI  i wyznaczono wzór krzywej korelacji. 

 
Na podstawie obliczonego LAI za pomocą wzoru : 
Smax= 0.3063*LAI+0.5753 (Amongst others Gomez et al., 2001) obliczono maksymalną 
Intercepcje wody. 

 
1.8. Analiza wyników 

Wykonana  analiza wielkości intercepcji szaty roślinnej została przeprowadzona dla wybranych 
obszarów, na których obliczono wskaźnik LAI i które zostały zamieszczone w poprzednim 
raporcie rocznym 
W tabeli zawarto wyniki analizy intercepcji obszarów nieużytków zielonych w Warszawie 

 
Tab X. Wyniki z wybranych nieużytków zielonych 
 
Z analizy wynika, że : 
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→ wartości średnie intercepcji wahały się pomiędzy 1,072 (14) a 1,143 (28)  [mm H2O/px] 
przy średniej ze średnich na poziomie 1,117 
→ ilość zgromadzonej wody na jednostkę powierzchni metr^2 wynosi od 367,08 [mm/m2] 
(14) do 748,45 (16) przy średniej wartości 453,28.  
→ Mediana obszarów waha się pomiędzy 1,046(14) a 1,143(28).  
→ Odchylenie standardowe oraz rozproszenie są niewielkie wahają się od wartości 0,132 i 
0,017 (16) do 0,211 i 0,045 (7).  
→ Moda zawiera się w przedziale 1,042(5) do 1,654 (7) 
 
 
Obszary nieużytków zielonych charakteryzują się niewielkim rozproszeniem roślinności i 
stosunkowo homogenicznym charakterem  o dość niskiej wartości Intercepcji. W świetle 
obliczeń obszar 5 wykazuje się  relatywnie wysoką średnią i medianę pomimo, że najczęstsza 
wartość (moda) jest niska. Sugeruje to , że pod względem typu roślinności intercepcja w dużej 
mierze  jest funkcją retencji roślinności łąkowej z niewielką ilością drzew. Podobnie wygląda 
obszar 14 pod względem wartości mody(1,104) jednak dodatkowe niskie wartości średniej 
(1,072) i mediany (1,046) informują że jest to obszar o bardzo niskiej intercepcji na którym 
znajdziemy dużo roślin łąkowych o słabym pokryciu terenu i bardzo mało drzew. Jest to obszar, 
którego zdolności zatrzymywania wody przez retencję intercepcji są najmniejsze. Na obszarze 
7 występuje największe rozproszenie wartości intercepcji o czym świadczy duże odchylenie 
standardowe (0,211) i wariancja (0,045) oraz wysoka wartość mody (1,654). Wynika z tego, że 
obliczona intercepcja może być charakterystyczna dla roślinności mieszanej co jest zgodne ze 
zbadanym rozkładem gatunkowym. Wielkość intercepcji dla tego obszaru nalezy do 
przeciętnych. Obszar 16 jest bardzo homogeniczny co potwierdza zbliżona wartość Średniej i 
Mediany (1,122 i 1,120) oraz bardzo niskie odchylenie standardowe i wariancja. Dodatkowo 
wysoka Maksymalna zgromadzona woda  (748,45 mmH2O/m2) sugeruje dominację drzew. 
Intercepcja jest tu bardzo wysoka. Obszary 17 oraz 24 prezentują bardzo zbliżone wyniki. Są to 
obszary o średnim zróżnicowaniu roślinnym: średnia wartość mody (1,181 dla obydwu) oraz 
przeciętne wartości średniej i medialny prezentują tak scenariusz a potwierdzają badania 
terenowe. Odchylenie standardowe i wariancja też nie są wysokie ale są większe niż na 
obszarach 5 i 7. Są to obszary o przeciętnych wartościach intercepcji. Obszar 28 jest dość 
nietypowy. Wysoka wartość Średniej (1,143) i Mediany (1,163) oraz dość wysoka wartość Mody 
(1,354) przedstawiają obszar o wysokiej intercepcji podobny do leśnego. Jednak stosunkowo 
wyższe wartości Odchylenia standardowego i wariancji niż dla obszarów jednolitych oraz niska 
Maksymalna zgromadzona woda (390,72)  nie pozwalają mieć pewności co do takiej tendencji. 
Wynik Intercepcji jest zbieżny z rozkładem gatunkowym dla tego obszaru gdyż rozkład  zbadano 
jako w połowie  leśny i w połowie łąkowy. Obliczona ogólna Intercepcja dla wszystkich badanych 
obszarów pozwala oszacować, że nieużytki zielone pomagają przy łagodzenia klimatu w 
terenach zurbanizowanych. Wartość średnia ze wszystkich obszarów badanych dla 
maksymalnej zgromadzonej na poziomie 453,27 mmH2O/m2 kasuje się na dobry poziomie 
(oceniając na podstawie wartości z badanych obszarów).  
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Rysunek XIV. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 05 Kopiec Powstania 
Warszawskiego    
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Rysunek XV. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 07 Siekierki  Staw 2  
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Rysunek XVI. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 10 Sadyba Psi Nieużytek  
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Rysunek XVII. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 12 Kanał Sielecki  
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Rysunek XVIII. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 14 Górka Kazurka  
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Rysunek XIX. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 16 Kozia Górka  
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Rysunek XX. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 17 Kanał  Olszynka Grochowska  
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Rysunek XXI. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 24 Obok Cmentarza Wolskiego  
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Rysunek XXII. Mapa intercepcji i wykres częstości ze średnią dla obszaru nieużytku 28 Wisła Żoliborz  
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2.13.3 Identyfikacja roślinność spontanicznej na podstawie zdjęć satelitarnych   

1.9. Wstęp 

 Na podstawie zdjęć satelitarnych z satelity Sentinel 2 dla obszaru m.st. Warszawy 
stworzono koncepcyjny model do wyznaczania obszarów z roślinnością pielęgnowaną i 
spontaniczną. Rozróżnienie tych typów roślinności pozwoli na oddzielną analizę ich 
usług ekosystemowych i zaplanowanie zagospodarowania nieużytków w obrębie m.st. 
Warszawy. Model opracowany został dla każdego roku oddzielnie i w przyszłości będzie 
rozwijany dla okresu kilkuletniego. 

1.10. Opis modelu spontaniczności - metodyka 

Roślinność spontaniczna została zidentyfikowana na podstawie zmian NDVI ( 
Normalized Difference Vegetation Index) wyznaczonego na podstawie danych satelitarnych 
(rozdział 2.3.). Przyjęto założenie, że analiza zmian czasowych wartości NDVI w sezonie 
wegetacyjnym świadczy o zmianach ilościowych roślinności zielonej i może być wskaźnikiem 
spontaniczności. W analizie wykorzystano dane satelitarne pozyskane w okresie wegetacyjnym 
czyli od maja do września w trzech kolejnych latach 2016-2018. Analiza danych satelitarnych 
prowadzona była z ograniczeniem przestrzennym i odniesieniem do terenów zielonych 
wyznaczonych na podstawie mapy użytkowania terenu m. st. Warszawy.  

Spontaniczność użytków zielonych określono na podstawie wielkości zmian NDVI, 
pomiędzy minimum 3 kolejnymi scenami satelitarnymi. W analizie identyfikacji spontaniczności 
przypisano następujące wielkości komórkom rastra (parametry warstwy rastrowej odpowiadały 
parametrom zdjęć na podstawie których obliczono NDVI): 

0 - między kolejnymi terminami nie zdarzył się spadek NDVI; 
1 - spadki NDVI między kolejnymi terminami były nie większe niż 20%; 
2 - największy ze spadków NDVI między kolejnymi terminami był większy niż 20%. 
W kolejnym kroku warstwę rastrową przeanalizowano uwzględniając mapę 

użytkowania terenu m. st. Warszawa.  
Komórki rastra z wartością 0 użytkowane jako tereny: lasów, zieleni nieuporządkowanej 

oraz rolnicze i porolne ostatecznie zaklasyfikowano jako roślinność spontaniczną.   
Komórki rastra z wartością 0 użytkowane jako tereny zieleni urządzonej (sportowo i 

rekreacyjnie, usług sportu itp) ostatecznie zaklasyfikowano jako roślinność pielęgnowaną.  
Komórki rastra z wartością 1 użytkowane jako tereny lasów lub zieleni 

nieuporządkowanej ostatecznie zaklasyfikowano jako roślinność spontaniczną. Komórki o 
innym użytkowaniu niż tereny lasów ostatecznie zaklasyfikowano jako roślinność 
pielęgnowaną. 

Komórki rastra z wartością 2 bez względu na użytkowanie zaklasyfikowano jako 
roślinność pielęgnowaną.  
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1.11. Przygotowanie danych satelitarnych (obliczenie NDVI) 

  
Dane do obliczeń wskaźnika NDVI uzyskano z satelity Sentinel 2. Z sensora MSI (multi 
spectral instrument) z platformy Copernicus hub 
(https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home). Satelitę sentinel 2 wybrano ze względu na 
10 metrową rozdzielczość kanałów 2 (blue), 3 (green), 4 (red) oraz 8 (near infrared). 
Przyjęto założenie, że ilość pobieranych danych to co najmniej jeden produkt na miesiąc 
w okresie wegetacyjnym (maj-wrzesień) w latach 2016 do 2018. Pokrycie obszaru 
Warszawy w zakresie przestrzennym obejmującym wszystkie nieużytki warszawskie 
wymagało pobrania dwóch sąsiednich scen satelitarnych ponieważ obszary te znajdują 
się na  granicy dwóch ścieżek lotu satelity.. Dane satelitarne wybrano w taki sposób, aby 
stopień zachmurzenia nie przekraczał 10% powierzchni sceny satelitarnej. 
Analizę danych rozpoczęto od wyeksportowania kanałów 2, 3 ,4 oraz 8 z produktów 
satelitarnych do formatu .tif obsługiwanego przez oprogramowanie Quantum GIS oraz 
wyeksportowano warstwę wektorową zawierającą maskowanie chmur. 
Zdjęcia satelitarne połączono ze sobą za pomocą narzędzia Merge a następnie 
wykorzystując narzędzie Clip raster by mask wyekstrahowano obszar do analiz. 
Dodatkowo na obszar analizowany nałożono warstwę maskującą chmury i przy pomocy 
narzędzia Clip raster by mask usunięto je. Pozyskane dane przeliczono narzędziem 
raster calculator z wykorzystaniem formuły do obliczeń wskaźnika NDVI NDVI=(NIR-
RED)/(NIR+RED).Uzyskane produkty to fotoobrazy NDVI z każdego miesiąca 
wegetacyjnego w roku w latach 2016-2018. 

1.12. Wyniki 

W wyniku zastosowania modelu spontaniczności dla każdego z badanych lat uzyskano 
mapę (rys X.) z dwoma kategoriami roślinności: pielęgnowaną i spontaniczną. W zależności od 
roku procent roślinności spontanicznej był podobny i wynosił odpowiednio: 47%, 45% i 49% w 
latach 2016, 2017 i 2018. Obszary spontaniczne to głównie lasy i obszarach znajdujące się w 
pobliżu koryta Wisły.  
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Rysunek XXIII. Mapy roślinności spontanicznej dla trzyletniego okresu badań 2016-2018 
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VIII (2.14) Ocena ekspercka dominujących procesów hydrologicznych 
Jarosław Chormański, Wojciech Ciężkowski, Jacek Jóźwiak, Małgorzata Kleniewska,  

Gabriela Kuc 

 

2.14.1 Obliczenie sum opadów  i parowania wskaźnikowego dla oceny warunków 

meteorologicznych w okresie prowadzenia badań 

1.13. Wstęp 

W celu oceny warunków meteorologicznych w okresie badań wyznaczono sumy opadów oraz 
wielkości parowania wskaźnikowego w okresie poddanym analizie. Z uwagi na fakt, że prace 
pomiarowe prowadzono jedynie w roku 2018, a modelowanie hydrologiczne przeprowadzone 
zostanie dla trzech lat o różnym stopniu uwilgotnienia  przy zachowaniu jak najbardziej to 
możliwe bliskości czasowej analizowanych lat. Obliczenia danych meteorologicznych sum 
opadów wskaźnikowego ETo wykonano dla miesięcy okresu wegetacyjnego (IV-IX) w latach 
2016-2018. Każdy analizowany rok charakteryzował się innymi warunkami opadowymi.   

1.14. Analiza sum opadów w latach 2016-2018 i klasyfikacja warunków 

wilgotnościowych w poszczególnych latach 

Średnia roczna suma opadów z wielolecia 1981-2010 dla stacji Warszawa Okęcie wynosi 532 
mm (www.imgw.pl). Rozkład sum miesięcznych i rocznych w analizowanych latach 
przedstawiono w tab. X. 

 
Tabela X. Miesięczne i roczne sumy opadów na stacji Warszawa Okęcie (www.imgw.pl) 
 

 1981-2010 2016 2017 2018 legenda 

I 26.5 20.6 19.1 29.8 mc 
przeciętn
y 

II 26.1 67.0 39.1 7.2 mc 
bardzo 
suchy 

III 30.2 32.8 39.0 19.3 mc suchy 

IV 33.9 31.4 48.3 13.0 mc 
skrajnie 
suchy 

http://www.imgw.pl/
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V 54.6 28.2 48.6 35.4 mc 
wilgotny 

VI 69.8 55.7 85.5 22.3 mc 
bardzo 
wilgotny 

VII 72.9 70.8 89.5 85.1 mc 
skrajnie 
wilgotny  

VIII 62.9 60.9 48.2 62.6  

IX 47.3 11.4 127.2 44.8  

X 32.8 109.9 82.5 51.7  

XI 39.5 41.3 45.1 11.2  

XII 35 63.3 33.0 51.0  

ROK 531.5 593.3 705.1 433.4  

% sumy 
wiloletniej 

- 112 133 82  
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Na podstawie rocznych sum opadów przeprowadzono klasyfikację warunków 

wilgotnościowych przyjmując następujące kryteria (Kaczorowska 1962, Gąsiorek, 

Musiał 2011): 

:– za rok przeciętny uważa się taki, w którym odchylenie od przeciętnej sumy 

wieloletniej nie przekracza 10%, zatem suma opadów mieści się w granicach 90–110% 

opadu normalnego; 

– za rok suchy uważa się taki w którym niedobór opadu wynosi 11–25% średniej 

sumy wieloletniej, czyli suma opadu stanowi 75–89% normy; 

– za rok bardzo suchy uważa się taki w którym niedobór opadu wynosi 26–50% 

średniej sumy wieloletniej, czyli suma opadu stanowi 50–74% normy; 

– za rok skrajnie suchy uważa się taki w którym niedobór opadu przekracza 50% 

średniej sumy wieloletniej, czyli suma opadu jest poniżej 50% normy; 

– za rok wilgotny uważa się taki w którym nadmiar opadu wynosi 11–25% 

średniej sumy wieloletniej, czyli suma opadu stanowi 111–125% normy; 

– za rok bardzo wilgotny uważa się taki w którym nadmiar opadu wynosi 26–

50% średniej sumy wieloletniej, czyli suma opadu stanowi 126–150% normy; 

– za rok skrajnie wilgotny uważa się taki w którym , gdy nadmiar opadu 

przekracza 50% średniej sumy wieloletniej, czyli suma opadu przewyższa 150% normy. 

 
Klasyfikacja warunków opadowych na podstawie  miesięcznych sum 

opadów atmosferycznych wygląda następująco: 
- za miesiąc przeciętny (normalny) uznano taki, w którym miesięczna suma opadów 

stanowi 76%-125% sumy wieloletniej, 
- za miesiąc suchy uznano taki, w którym suma miesięczna opadów stanowi 51%-75% 

sumy wieloletniej, 
- za miesiąc bardzo suchy uznano taki, w którym miesięczna suma opadów stanowi 26%-

50% sumy wieloletniej, 
- za miesiąc skrajnie suchy uznano taki, w którym miesięczna suma opadów wynosi 

poniżej 25% sumy wieloletniej, 
- za miesiąc wilgotny uznano taki, w którym miesięczna suma opadów wynosi 126%-150% 

sumy wieloletniej, 
- za miesiąc bardzo wilgotny uznano taki, w którym miesięczna suma opadów wynosi 

151%-200% sumy wieloletniej, 
- za miesiąc szczególnie wilgotny uznano taki, w którym miesięczna suma opadów wynosi 

powyżej 200% sumy wieloletniej. 
 
 
  Zgodnie z powyższą klasyfikacją rok 2017 można uznać za bardzo wilgotny, a rok 
2018 za rok suchy. Rok 2016 można sklasyfikować jako rok wilgotny, ponieważ jednak suma 
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roczna opadów w 2016 roku stanowi  112% sumy rocznej z wielolecia, a więc na granicy między 
rokiem normalnym a wilgotnym, można go więc uznać za najbardziej zbliżony do roku 
normalnego spośród trzech analizowanych lat.  Podwyższona w stosunku do wielolecia suma 
roczna opadów w 2016 było spowodowana wyższymi opadami w 2 miesiącach skrajnie 
wilgotnych: lutym i październiku, których wpływ nie jest bezpośredni na kształtowanie się 
warunków wilgotnościowych okresu wegetacyjnego. 

1.15. Parowanie wskaźnikowe w latach 2016-2018  

 
Obliczenia parowania wskaźnikowego (ET0) wykonano wg procedury FAO  (Allen i in. 2005). 
Dobowe wartości ET0 obliczono wg wzoru 6 (Allen i in.2005). Dane do obliczeń pochodzą ze 
stacji Warszawa Okęcie (www.imgw.pl) i są to: 

- średnia dobowa temperatura powietrza, 

- minimalna i maksymalna dobowa temperatura powietrza, 

- średnia dobowa wilgotność względna powietrza, 

- średnia dobowa prędkość wiatru, 

- usłonecznienie rzeczywiste. 

 
2.14.2  Modelowanie bilansu wodnego w latach 2016-2018 
  

1.    Wybór zlewni elementarnych 
Obszar Warszawy całkowicie lub częściowo obejmuje 64 zlewni elementarnych. Ze względu na 
to, że część zlewni w niewielkim stopniu pokrywa się z obszarem m.st. Warszawa, zdecydowano 
się wybrać te najbardziej reprezentatywne, biorąc pod uwagę ustalone wcześniej kryteria. 
Kryteria wyboru zlewni elementarnych są następujące: 

·    Położenie analizowanych obszarów miejskich nieużytków w obrębie wybranych zlewni 
elementarnych; 
·         Reprezentatywny układ cieków powierzchniowych; 
·         Rzeźba terenu; 
·         Najbardziej reprezentatywne poligony badawcze; 

  
Analizując powyższe kryteria zredukowano liczbę analizowanych zlewni do 18 a następnie 
wybrano z nich 5, których zlewni znajdowała się w całości w obrębie miasta. Ponadto, wzięto 
pod uwagę przede wszystkim reprezentatywność nieużytków, które znalazły się w obrębie 
wyselekcjonowanych zlewni. Uwzględniono także układ cieków powierzchniowych oraz 
wyselekcjonowano zlewnie, gdzie udział powierzchni nieprzepuszczalnych jest największy, czyli 
prawdopodobnie na tych obszarach analizowane nieużytki będą odgrywały najbardziej 
znaczącą rolę w procesach hydrologicznych. Dodatkowym kryterium było także całkowite 
położenie zlewni w obrębie granic miasta, dzięki czemu stanowiły one w pełni reprezentatywne 
obiekty charakterystyczne dla ośrodków miejskich. 

http://www.imgw.pl/
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 2. Opis danych wejściowych do modelu 

  
Rys. XXIV Zlewnie elementarne wybrane w pierwszy etapie 
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Rys. XXV Wyselekcjonowane zlewnie elementarne do dalszych analiz 

  
2.1.  Ocena udziału powierzchni nieprzepuszczalnych 

 
W ocenie procentowego udziału powierzchni nieprzepuszczalnych wstępnie przeprowadzono 
analizę z wykorzystaniem danych zgromadzonych w ogólnodostępnej bazie opracowywanej w 
ramach Programu Copernicus, CORINE Land Cover dla roku 2018. CLC charakteryzuje się jednak 
zbyt małym poziomem szczegółowości zebranych danych. 
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Rys. XVI Mapa użytkowania terenu w Warszawie na podstawie bazy CORINE Land Cover 2018 opracowywanej w 
ramach Programu Copernicus 

 
Następnie na podstawie bazy CORINE Land Cover, poszczególne klasy użytkowania zostały 
przeklasyfikowane do klasyfikacji IGBP (Internationa Geosphere-Biosphere Program), która 
wykorzystywana jest w modelu WetSpa-Urban. W przypadku tak intensywnie rozwijających się 
ośrodków miejskich jak Warszawa, baza ta może w niewystarczający sposób odwzorowywać 
rzeczywisty udział procentowy powierzchni nieprzepuszczalnych. 
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Rys. XXVII Użytkowanie obszaru m.st. Warszawa po reklasyfikacji do IGBP. 
 
W ramach Programu Copernicus opracowywana jest również w cyklach 3-letnich baza 
powierzchni nieprzepuszczalnych gromadzona w ramach High Resolution Layers. Baza ta jest 
znacznie dokładniejsza, ponieważ każdej komórce piksela przypisana jest wartość 
procentowego udziału powierzchni nieprzepuszczalnych. Niestety ostatnio udostępniony 
pakiet danych jest dla 2015 roku. Nie została udostępniona jeszcze aktualniejsza baza dla roku 
2018. 
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Rys. XXVIII Baza powierzchni nieprzepuszczalnych opracowana w ramach Programu Copernicus. Kolorem szarym 
oznaczono zidentyfikowane powierzchnie nieprzepuszczalne, kolorem czerwonym nowo powstałe powierzchnie 
nieprzepuszczalne w okresie 2006 – 2015, kolorem różowym obszary, dla których brak danych w w/w okresie. 
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Rys. XXIX Powierzchnie nieprzepuszczalne w 2015 roku w obrębie analizowanych zlewni według bazy opracowanej 
w ramach Programu Copernicus 

 
W związku z tym, zdecydowano by przeprowadzić identyfikację tych powierzchni z 
wykorzystaniem zobrazowań z satelitów Sentinel-1 (zdjęcia radarowe) i Sentinel-2 (zdjęcia 
optyczne) dla roku 2018/2019. Pod uwagę zostały wzięte 2 okresy czasowe ze względu na 
dostępność zobrazowań dla wybranego terminu oraz, w przypadku zdjęć optycznych, na 
występowanie zachmurzenia na zdjęciach satelitarnych. W I kwartale 2019 roku dość trudno 
znaleźć zdjęcia satelitarne z jak najniższym stopniem zachmurzenia ze względu na zimową porę 
roku, dlatego do dalszych analiz wybrano zdjęcia z okresu letniego w 2018 roku, gdzie 
odnotowano niski stopień zachmurzenia zidentyfikowanego na zdjęciach satelitarnych. 
W przypadku oceny powierzchni nieprzepuszczalnych z wykorzystaniem zobrazowań z satelity 
Sentinel-2 wybrano wskaźniki, które najlepiej reprezentują przestrzeń miejską o znacznym 
wpływie działalności człowieka. 

● Wskaźnik NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - wskaźnik stosowany w 

pomiarach teledetekcyjnych, pozwalający określić stan rozwojowy oraz kondycję 

roślinności. Dobrze sprawdza się w odróżnianiu terenów zieleni od obszarów 

zabetonowanych. W obliczeniu tego wskaźnika wykorzystywane są kanał bliskiej 

podczerwieni (NIR) i kanał czerwony (RED). Wskaźnik NDVI wyraża się wzorem: 
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𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅 −  𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

 

 
Rys. XXX Porównanie kompozycji barwnej RGB z kanałów satelity Sentinel-2 (zdjęcie po lewej) z zasięgiem 
powierzchni nieprzepuszczalnych wyznaczonych na podstawie wskaźnika NDVI (zdjęcie po prawej). 

 
● Wskaźnik NDBI (Normalized Difference Built-Up Index) – wykorzystywany do 

wyznaczania obszarów zabudowanych na podstawie kanału bliskiej podczerwieni (NIR) 

oraz kanał podczerwieni krótkofalowej (SWIR). Wskaźnik NDBI wyraża się wzorem: 

 

𝑁𝐷𝐵𝐼 =  
𝑆𝑊𝐼𝑅 −  𝑁𝐼𝑅

𝑆𝑊𝐼𝑅 +  𝑁𝐼𝑅
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Rys. XXXI Powierzchnie nieprzepuszczalne wyznaczone za pomocą wskaźnika NDBI (kolor biały) 

 
Ze względu na to, że w przypadku satelity Sentinel-2, rozdzielczość kanału podczerwieni 
krótkofalowej (SWIR) wynosi 20 m, zachodzi potrzeba resamplingu kanału bliskiej podczerwieni 
do takiej samej rozdzielczości, co skutkuje uzyskaniem wyników w gorszej rozdzielczości niż w 
przypadku wskaźnika NDVI.  
 
Kolejnym krokiem będzie wyznaczenie powierzchni nieprzepuszczalnych na podstawie 
zobrazowań radarowych pozyskiwanych z satelity Sentinel-1. Następnie wszystkie wykonane 
klasyfikacje (z wykorzystaniem wskaźników NDVI i NDBI oraz zdjęć radarowych) zostaną 
porównane z dostępnymi bazami miejskimi o obiektach antropogenicznych. Na tej podstawie 
zostanie wybrana najlepsza klasyfikacja i baza CORINE Land Cover zostanie uszczegółowiona o 
te dane. Gotowy produkt zostanie wykorzystany w modelu hydrologicznym WetSpa-Urban w 
celu osiągnięcia lepszej jakości modelu. Model zostanie również uzupełniony o aktualny 
Numeryczny Model Terenu dla obszaru m.st. Warszawa. Dane te zostaną udostępnione na 
początku nowe kwartału, wówczas możliwe będzie uzyskanie pełnych wyników modelowania 
hydrologiczne dla analizowanych nieużytków. 
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