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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 
II kwartał 2019 
 
W II kwartale 2019 roku harmonogram rzeczowo-finansowy obejmował wykonanie 
następujących zadań (numeracja w nawiasach  zgodnie z numeracją w harmonogramie): 
 
Spis treści 

I. (2.1) Oznaczenie poziomu zanieczyszczenia w glebie na terenie nieużytków 
(mineralizacja próbki oznaczenie suchej masy, miedzi Cu, cynku Zn, ołowiu Pb, kadmu 
Cd, chromu Cr, niklu Ni). 

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

III. (2.9) Analiza potencjału ekologicznego  metodą inwentaryzacji owadów 
biegaczowatych (Carabidae) 

IV. (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves)  
V. (2.11) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja trzmieli (Bombus) 

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 
IX. (3.1) Opracowanie scenariuszy użytkowania badanych przestrzeni przy założeniu 

różnego stopnia ich ochrony, użytkowania, przekształcenia w tereny zieleni miejskiej i 
finansowania. 

 
Poniżej zamieszczamy wyniki prac związanych z wykonaniem zadań. 
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I. (2.1) Oznaczenie poziomu zanieczyszczenia w glebie na terenie nieużytków 
(mineralizacja próbki oznaczenie suchej masy, miedzi Cu, cynku Zn, ołowiu Pb, 
kadmu Cd, chromu Cr, niklu Ni). Marzena Wińska-Krysiak 
oraz 

II. (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 

 

W trzech nieużytkach warszawskich oznaczono zawartość metali ciężkich (Pb, Cd, Ni, 

Cu, Zn, Cr) w glebie. Najbardziej czystym terenem wśród badanych była Górka Kazurka, 

średnio zanieczyszczonym Fort Bema, najbardziej zanieczyszczonym Odolany 2. Różnice w 

zawartości poszczególnych metali ciężkich w glebie zostały przedstawione na wykresach 

odpowiednio nr 1 – Pb, nr 4,-Cd, nr 7 – Ni, nr 10 –Cr, nr 13 – Cu, nr 16 -Zn. Przebadano 

zawartość metali ciężkich w pięciu gatunkach: trawach, robinii pseudoakacji, topoli szarej 

klonie jesionolistnym i nawłoci późnej Pobieranie metali ciężkich było zróżnicowane i zależało 

od gatunku i lokalizacji. Średnia zawartość metali ciężkich w badanym materiale roślinnym 

wynosiła: 0,9 mg Pb; 0,38 mg Cd; 6,54 mg Ni; 6,07 mg Cu; 107,75 mg Zn; 2,48 mg Cr-kg s.m.  

 Średnie zawartości poszczególnych metali ciężkich w zależności od analizowanego 

gatunku przedstawiono na wykresach odpowiednio nr 2 – Pb, nr 5,-Cd, nr 8 – Ni, nr 11 –Cr, nr 

14 – Cu, nr 17 -Zn. 

 Średnie zawartości poszczególnych metali ciężkich w zależności od lokalizacji 

przedstawiono na wykresach odpowiednio nr 3 – Pb, nr 6,-Cd, nr 9 – Ni, nr 12 –Cr, nr 15 – Cu, 

nr 18 -Zn. 

 Wyliczono współczynniki korelacji między zawartością określonego metalu ciężkiego w 

glebie a jego zawartością w materiale roślinnym. Dodatnie wartości tego współczynnika u 

wszystkich badanych gatunków wykazano jedynie w przypadku ołowiu. Wsółczynnik korelacji 

dla ołowiu wyniósł odpowiednio dla traw 0,33,  dla robinii pseudoakacji 0,53, topoli szarej 

0,85, klonu jesionolistnego 0,38 a dla nawłoci późnej 0,29. W przypadku pozostałych metali 

ciężkich zależało to od badanego gatunku. 
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Wykres. 1. Zawartości ołowiu (mg/kg s.m.) w glebie w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 

 

 

 
Wykres. 2. Zawartości ołowiu (mg/kg s.m.) u wybranych gatunków roślin. 
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Wykres. 3. Zawartości ołowiu (mg/kg s.m.) w roślinach w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 

 

 
Wykres. 4. Zawartości kadmu (mg/kg s.m.) w glebie w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 
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Wykres. 5. Zawartości kadmu (mg/kg s.m.) u wybranych gatunków roślin. 

 

 
Wykres. 6. Zawartości kadmu (mg/kg s.m.) w roślinach w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 
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Wykres. 7. Zawartości niklu (mg/kg s.m.) w glebie w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 

 

 

 
Wykres. 8. Zawartości niklu (mg/kg s.m.) u wybranych gatunków roślin. 
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Wykres. 9. Zawartości niklu (mg/kg s.m.) w roślinach w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 

 

 
Wykres. 10. Zawartość chromu  (mg/kg s.m.) w glebie w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie 
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Wykres.11. Zawartości chromu (mg/kg s.m.) u wybranych gatunków roślin. 

 

 
Wykres. 12. Zawartości chromu (mg/kg s.m.) w roślinach w zależności od lokalizacji nieużytku 

w Warszawie. 
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Wykres. 13. Zawartość miedzi  (mg/kg s.m.) w glebie w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie 

 

 

 

 
Wykres.14. Zawartości miedzi (mg/kg s.m.) u wybranych gatunków roślin. 
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Wykres. 15. Zawartości miedzi (mg/kg s.m.) w roślinach zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 

 

 
Wykres. 16. Zawartości cynku (mg/kg s.m.) w glebach w zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 

 

5,3

5,4

5,5

5,6

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

Górka Kazurka Fort Bema Odolany 2

Za
w

ar
to

ść
 C

u
 m

g 
kg

-1

a aa

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Górka Kazurka Fort Bemowo Odolany 2

Za
w

ar
to

ść
  Z

n
 m

g/
kg

.s
m

.



 

11 | Strona 

 

 
Wykres. 17. Zawartości cynku (mg/kg s.m.) u wybranych gatunków roślin. 

 

 

 

 
Wykres. 18. Zawartości cynku (mg/kg s.m.) w roślinach zależności od lokalizacji nieużytku w 

Warszawie. 
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III (2.9) Analiza potencjału ekologicznego - inwentaryzacja chrząszczy z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae) 
Axel Schwerk 
 

Etap: Analiza statystyczna 

 

Zgodnie z harmonogramem projektu pozyskane dane tj. zinwentaryzowane chrząszcze z 

rodziny biegaczowatych zostały poddane analizie statystycznej. 

 

1. Wstęp 

Zadanie badawcze “Analiza potencjału ekologicznego – inwentaryzacja chrząszczy z rodziny 

biegaczowatych “ zakładała przewidywało inwentaryzację biegaczowatych na 25 nieużytkach 

(obszarach badawczych) podzielonych na jednostki (stanowiska badawcze) w oparciu o 

inwentaryzację roślin. Zatem na każdym obszarze badawczym, w zależności od jego 

heterogeniczności, usytuowane było co najmniej jedno, bądź jak w większości przypadków 

więcej niż jedno stanowisko badawcze. Wszystkie 62 stanowiska badawcze zostały poddane 

analizie. W związku z powyższym analizy zostaną przeprowadzone na poziomach: (a) 62 

stanowisk badawczych i (b) 25 obszarów badawczych.  

 

W związku z tym, że każde ze stanowisk badawczych charakteryzuje się specjalnym zestawem 

„funkcji ekologicznych”, analiza wybranych grup funkcjonalnych zarejestrowanych gatunków 

chrząszczy biegaczowatych może odzwierciedlać te cechy, ponieważ grupy funkcjonalne 

stawonogów mogą reagować na dostępność określonych zasobów i czynników 

środowiskowych (Hodocek i in. 2015). W ekosystemach miejskich grupy funkcjonalne w 

odniesieniu do preferencji siedliskowych można uznać za ważne, ponieważ odzwierciedlają 

one rzeczywiste cechy siedliska i zmiany sukcesyjne (Hodocek et al. 2015) Grupy funkcjonalne 

związane z rozproszeniem są również uważane za odpowiedź na „zarządzanie” (np. 

gospodarka leśna, Spake et al. 2016) i są w środowisku miejskim szczególnie ważne ze względu 

na często izolowane położenie obszarów badawczych.  

 

Ze względu na to, iż każde stanowisko badawcze charakteryzuje się odrębnym zestawem 

gatunków, stopień podobieństwa zestawów gatunków między nimi dostarczy informacji o 

tym, jak każdy z poszczególnych typów biotopów przyczynia się do różnorodności gatunków 

na dużą skalę w Warszawie (różnorodność gamma, Whittaker 1972). 
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Obszary badawcze 

Pojedynczy obszar badawczy stanowi podstawową jednostkę w odniesieniu do przyszłego 

zarządzania/traktowania nieużytków. Zgodnie z wyżej wspomnianą analizą stanowisk 

badawczych, analiza podobieństwa między nimi da wgląd w względne znaczenie 

różnorodności gatunków na dużą skalę. Ponadto interesujące może być wstępne zestawienie 

wartości obszarów badawczych oparte na faunie biegaczowatych. Taki ranking będzie 

przydatny, ponieważ jest niezbędny w wielu procesach podejmowania decyzji w kontekście 

planowania urbanistycznego. 

 

2. Metody 

W celu przeprowadzenia analiz statystycznych przygotowano dwa zestawy danych: Pierwszy 

zestaw zawierał zarejestrowane gatunki i ich wartości dominacji dla poszczególnych stanowisk 

badawczych. Dla drugiego zbioru dla każdego obszaru badawczego zsumowano liczby 

osobników gatunków zebranych na stanowiskach badawczych należących do obszaru 

badawczego, a następnie obliczono wartości dominacji dla gatunku. 

W zależności od preferencji siedliskowych zarejestrowane gatunki przypisano do gatunków 

otwartych, eurytopowych oraz gatunków leśnych. W odniesieniu do rozprzestrzeniania się 

gatunki zostały przypisane gatunkom o dużej sile dyspersji (gatunki makropteryczne i 

dimorficzne) oraz gatunkom o małej sile dyspersji (gatunki brachypteryczne, gatunki bez 

potwierdzonej aktywności lotu). Dla każdej cechy obliczono (a) procentowy udział gatunków i 

(b) procentowy udział osobników. Przynależność do poszczególnych grup określono na 

podstawie informacji literaturowych (Larsson 1939; Lindroth 1945; Burakowski i in. 1973, 

1974, Van Huizen 1980; Lindroth 1986; Desender 1989; Van Huizen i Aukema 1992; Hurka 

1996; Schwerk i in. 1999; Freude i in. 2004). 

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). W analizach brano po uwagę tylko stanowiska badawcze/obszary badawcze, na 

których zarejestrowano minimum 25 osobników (42 stanowiska badawcze i 23 obszary 

badawcze). Wykorzystano wartości dominacji gatunków na odpowiednich stanowiskach 

badawczych/obszarach badawczych. Siła węzłów została przetestowana przez analizę 

ładowania początkowego (1999 powtórzeń).  

 

W celu przedstawienia wstępnego rankingu obszarów badawczych, uwzględniono 

następujące parametry: 
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1) Łączna liczba gatunków na danym obszarze badawczym (A), 

2) Największa liczba gatunków zarejestrowanych na pojedynczych stanowiskach badawczych, 

zlokalizowanych na danym obszarze badawczym (B), 

3) Liczba gatunków zarejestrowanych wyłącznie na danym obszarze badawczym (C). 

Wartości rankingowe (WR) dla obszarów badawczych obliczono zgodnie z  

WR = (A + B + C)/3.  

 

Na podstawie uzyskanych wartości przydzielono obszary badawcze do czterech klas: 

1. WR <10: niska wartość 

2. 10WR <15: średnia wartość 

3. 15WR <20: wysoka wartość 

4. WR20: bardzo wysoka wartość 

 

3. Wyniki 

3.1. Poszczególne stanowiska badawcze 

3.1.1. Charakterystyka na podstawie zgrupowań funkcjonalnych 

Wśród wszystkich zarejestrowanych gatunków 41 przydzielono do terenów otwartych, 22 

oceniono jako eurytopowe, a 17 jako charakterystyczne dla lasów. Biorąc pod uwagę 

stanowisko badawcze z co najmniej 25 osobnikami (tab. 1), dominowały gatunki i osobniki 

charakterystyczne dla terenów otwartych, a tylko na kilku z nich dominowały gatunki i 

osobniki charakterystyczne dla lasów (tj. ponad 50% gatunków lub osobników należało do tej 

kategorii). Ta ostatnia sytuacja jest szczególnie widoczna w odniesieniu do liczby gatunków, 

gdy biorąc pod uwagę liczbę osobników, kilka więcej stanowisk badawczych wykazało 

dominację cech charakterystycznych dla lasów. 

68 gatunków zostało przypisanych do grupy o dużej sile dyspersji dużej (zdolności do latania), 

a tylko 12 gatunków zostało przypisanych do grupy o małej sile dyspersji (niezdolnej do lotu). 

Na wszystkich stanowiskach badawczych z co najmniej 25 osobnikami dominowały gatunki o 

dużej sile dyspersji (tab. 2). Jeśli natomiast bierzemy pod uwagę liczbę osobników na 

niektórych stanowiskach dominowały osobniki o małej sile dyspersji (ponad 50%). Na prawie 

wszystkich takich stanowiskach badawczych wynik ten wynika głównie z obecności bardzo 

dużej ilości osobników Pterostichus niger. 
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Tab. 1: Numer powierzchni, nazwa obszaru badań z wyróżnionymi jednostkami fitosocjologicznymi oraz 

procentowy udział gatunków i osobników charakterystycznych dla terenów otwartych (Otwarte),, eutytopowych 

(Eury), oraz gatunków leśnych. (Las). 

 

Numer Nazwa Jednostki Gatunki Osobniki 

   Otwarte Eury Las Otwarte Eury Las 

1 KANAŁ ŻERAŃSKI Zbiorowisko Populus xcanescens i P. maximowiczi 

z Sambucus nigra 

0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

   Zbiorowisko Calamagrostietum epigeji 0,70 0,30 0,00 0,61 0,39 0,00 

   Zbiorowisko Festuca rubra z zaroślami Berberidion 

na skarpie 

0,86 0,14 0,00 0,81 0,19 0,00 

   Strefa szuwarów Phragmition 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 

   Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia cordata z 

ruderalnym runem Glechometalia 

0,33 0,33 0,33 0,30 0,40 0,30 

2 LASEK  Zadrzewienie Quercus robur i Betula pendula 0,27 0,27 0,45 0,49 0,35 0,15 

  BEMOWSKI Zadrzewienie z Betula pendula i Populus tremula 0,43 0,14 0,43 0,60 0,10 0,30 

    Luki ziołorośli z Solidago gigantea 0,39 0,26 0,35 0,19 0,18 0,63 

3 GLINIANKA  Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 0,80 0,20 0,00 0,90 0,10 0,00 

  SZNAJDRA Zbiorowisko z Dactylis glomerata 0,30 0,60 0,10 0,06 0,33 0,61 

    Zarośla Prunus cerasifera i Populus xcanescens 0,79 0,07 0,14 0,88 0,06 0,06 

4 PŁYWALNIA  Zagajnik Salix caprea-Betula pendula 0,43 0,00 0,57 0,19 0,00 0,81 

  SKRA Łąki ze związku Cynosurion 0,52 0,24 0,24 0,58 0,20 0,22 

   Zarośla Acer platanoides-Acer negundo 0,29 0,00 0,71 0,50 0,00 0,50 

    Ziołorośla z klasy Artemisietea 0,42 0,17 0,42 0,60 0,18 0,23 

5 KOPIEC PW Zadrzewienia Acer negundo 0,29 0,00 0,71 0,07 0,00 0,93 

    Zbiorowisko Solidago gigantea 0,55 0,09 0,36 0,51 0,05 0,44 

7 

 

SIEKIERKI STAW 2 Zadrzewienia Prunus cerasifera-Acer 

pseudoplatanus 

0,50 0,13 0,38 0,67 0,04 0,28 

   Łąka ze związku Arrhenatherion 0,62 0,31 0,08 0,43 0,11 0,46 

    Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum 0,74 0,21 0,05 0,97 0,02 0,00 

10 SADYBA PSI  Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 0,40 0,40 0,20 0,75 0,11 0,14 

  NIEUŻYTEK Łąka Dactylis glomerata-Elymus repens 0,33 0,33 0,33 0,80 0,11 0,09 

   Zbiorowisko Solidago gigantea 0,27 0,36 0,36 0,26 0,29 0,44 

    Zadrzewienia Acer negundo 0,25 0,33 0,42 0,10 0,38 0,52 

12 KANAŁ  Zadrzewienie Acer negundo 0,18 0,27 0,55 0,11 0,19 0,70 

  SIELECKI Ziołorośla z klasy Artemisietea 0,50 0,25 0,25 0,41 0,12 0,47 

13 DOLNA Zadrzewienie parkowe Tilia cordata-Acer 

platanoides, sztucznie wprowadzone z trawiastym 

runem 

0,17 0,33 0,50 0,46 0,31 0,23 

    Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 0,64 0,29 0,07 0,92 0,07 0,01 

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

runie 

0,69 0,31 0,00 0,97 0,03 0,00 

   Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 0,70 0,30 0,00 0,91 0,09 0,00 

   Zbiorowiska Solidago gigantea 0,37 0,37 0,26 0,40 0,15 0,45 

    Zbiorowiska Rubus caesii i Calamagrostietosu 

epigeji 

0,64 0,27 0,09 0,87 0,12 0,01 

15 FORT OKĘCIE Zagajnik Prunus cerasifera 0,33 0,33 0,33 0,40 0,20 0,40 

    Zarośla Corylus avellana 0,43 0,14 0,43 0,55 0,10 0,35 
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16 KOZIA GÓRKA Zbiorowiska Soligado gigantea 0,44 0,33 0,22 0,17 0,25 0,58 

   Zarośla Acer negundo 0,30 0,30 0,40 0,13 0,71 0,17 

    Zadrzewienia Populus tremula i Acer negundo 0,40 0,20 0,40 0,22 0,06 0,72 

17 KANAŁ  Zadrzewienie Populus nigra i P. xcanescens 0,40 0,40 0,20 0,65 0,26 0,09 

  OLSZYNKA 

GROCHOWSKA 

Zarośla Cornus sanguinea 0,50 0,20 0,30 0,29 0,53 0,18 

21 MŁOCINY Nieustabilizowane leśne zbiorowisko Acer 

platanoides-Quercus rubra 

0,20 0,20 0,60 0,08 0,44 0,48 

    Zapusty brzozowe – zbiorowisko Betula pendula-

Agrostis capillaris 

0,33 0,17 0,50 0,35 0,38 0,27 

22 ODOLANY 1 Zadrzewienie/zarośla Acer negundo 0,67 0,33 0,00 0,67 0,33 0,00 

23 ODOLANY 2 Zadrzewienia Populus xcanescens - - - - - - 

    Zarośla Acer negundo - - - - - - 

24 OBOK  Zadrzewienie Robinia pseudoacacia 0,45 0,25 0,30 0,33 0,27 0,41 

  CMENTARZA Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 0,58 0,25 0,17 0,79 0,16 0,05 

  WOLSKIEGO Zadrzewienie z Tilia cordata 0,36 0,29 0,36 0,48 0,26 0,26 

   Zadrzewienia Tilio cordata z bujnym podrostem z 

Sambucus nigra 

0,43 0,24 0,33 0,33 0,30 0,37 

    Zadrzewienie Populus xcanescens 0,57 0,19 0,24 0,66 0,19 0,15 

25 POTOK Zarośla Acer negundo-Solidago gigantea 0,53 0,37 0,11 0,47 0,42 0,11 

26 WISŁA 

TARCHOMIN 

Zadrzewienia Salicetum albo-fragilis 0,46 0,34 0,20 0,55 0,26 0,20 

27 WISŁA ŻERAŃ Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 

zantropogenizowane 

0,22 0,39 0,39 0,11 0,26 0,63 

28 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 0,43 0,33 0,24 0,28 0,43 0,30 

  ŻOLIBORZ Zadrzewienie Populetum albae 0,29 0,36 0,36 0,05 0,36 0,59 

29 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 0,29 0,47 0,24 0,37 0,34 0,29 

  SIEKIERKI Zadrzewenie Populetum albae 0,30 0,40 0,30 0,13 0,29 0,58 

30 URSUS TARG Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 0,50 0,17 0,33 0,35 0,03 0,62 

    Zadrzewienia z Populus xcanescens i Acer negundo 0,63 0,25 0,13 0,60 0,27 0,13 

34 FORT BEMOWO Zadrzewienia Robinia pseudoacacia 0,63 0,25 0,13 0,45 0,50 0,05 

    Murawy trawnikowe Agrostis capillaris-Lolium 

perenne 

0,69 0,15 0,15 0,45 0,16 0,39 

35 SIARCZANA Zadrzewienie Quercus robur-Tilia cordata 0,62 0,38 0,00 0,80 0,20 0,00 

    Zadrzewienie Acer platanoides-Robinia 

pseudoacacia 

0,40 0,20 0,40 0,50 0,33 0,17 

 

Tab. 2: Numer powierzchni, nazwa obszaru badań z wyróżnionymi jednostkami fitosocjologicznymi oraz 

procentowy udział gatunków i osobników o dużej (Wysoko) i małej (Nisko) sile dyspersji. 

Numer Nazwa Jednostki Gatunki Osobniki 

   Wysoko Nisko Wysoko Nisko 

1 KANAŁ ŻERAŃSKI Zbiorowisko Populus xcanescens i P. maximowiczi 

z Sambucus nigra 

1,00 0,00 1,00 0,00 

   Zbiorowisko Calamagrostietum epigeji 0,90 0,10 0,96 0,04 

   Zbiorowisko Festuca rubra z zaroślami Berberidion 

na skarpie 

1,00 0,00 1,00 0,00 

   Strefa szuwarów Phragmition 1,00 0,00 1,00 0,00 

   Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia cordata z 

ruderalnym runem Glechometalia 

0,67 0,33 0,70 0,30 

2 LASEK  Zadrzewienie Quercus robur i Betula pendula 0,82 0,18 0,94 0,06 

  BEMOWSKI Zadrzewienie z Betula pendula i Populus tremula 0,86 0,14 0,85 0,15 
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    Luki ziołorośli z Solidago gigantea 0,83 0,17 0,43 0,57 

3 GLINIANKA  Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 0,80 0,20 0,90 0,10 

  SZNAJDRA Zbiorowisko z Dactylis glomerata 0,70 0,30 0,38 0,63 

    Zarośla Prunus cerasifera i Populus xcanescens 0,86 0,14 0,94 0,06 

4 PŁYWALNIA  Zagajnik Salix caprea-Betula pendula 0,86 0,14 0,69 0,31 

  SKRA Łąki ze związku Cynosurion 0,95 0,05 0,96 0,04 

   Zarośla Acer platanoides-Acer negundo 0,86 0,14 0,93 0,07 

    Ziołorośla z klasy Artemisietea 0,83 0,17 0,88 0,12 

5 KOPIEC PW Zadrzewienia Acer negundo 0,86 0,14 0,96 0,04 

    Zbiorowisko Solidago gigantea 0,82 0,18 0,39 0,61 

7 

 

SIEKIERKI STAW 2 Zadrzewienia Prunus cerasifera-Acer 

pseudoplatanus 

0,63 0,38 0,80 0,20 

   Łąka ze związku Arrhenatherion 0,85 0,15 0,53 0,47 

    Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum 0,84 0,16 0,96 0,04 

10 SADYBA PSI  Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 0,90 0,10 0,87 0,13 

  NIEUŻYTEK Łąka Dactylis glomerata-Elymus repens 0,83 0,17 0,97 0,03 

   Zbiorowisko Solidago gigantea 0,73 0,27 0,59 0,41 

    Zadrzewienia Acer negundo 0,83 0,17 0,64 0,36 

12 KANAŁ  Zadrzewienie Acer negundo 0,82 0,18 0,59 0,41 

  SIELECKI Ziołorośla z klasy Artemisietea 0,88 0,13 0,56 0,44 

13 DOLNA Zadrzewienie parkowe Tilia cordata-Acer 

platanoides, sztucznie wprowadzone z trawiastym 

runem 

0,67 0,33 0,85 0,15 

    Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 0,86 0,14 0,87 0,13 

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

runie 

1,00 0,00 1,00 0,00 

   Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 1,00 0,00 1,00 0,00 

   Zbiorowiska Solidago gigantea 0,79 0,21 0,56 0,44 

    Zbiorowiska Rubus caesii i Calamagrostietosu 

epigeji 

0,91 0,09 0,99 0,01 

15 FORT OKĘCIE Zagajnik Prunus cerasifera 0,83 0,17 0,70 0,30 

    Zarośla Corylus avellana 0,86 0,14 0,75 0,25 

16 KOZIA GÓRKA Zbiorowiska Soligado gigantea 0,78 0,22 0,44 0,56 

   Zarośla Acer negundo 0,80 0,20 0,92 0,08 

    Zadrzewienia Populus tremula i Acer negundo 0,80 0,20 0,61 0,39 

17 KANAŁ  Zadrzewienie Populus nigra i P. xcanescens 1,00 0,00 1,00 0,00 

  OLSZYNKA 

GROCHOWSKA 

Zarośla Cornus sanguinea 0,80 0,20 0,88 0,12 

21 MŁOCINY Nieustabilizowane leśne zbiorowisko Acer 

platanoides-Quercus rubra 

0,80 0,20 0,88 0,12 

    Zapusty brzozowe – zbiorowisko Betula pendula-

Agrostis capillaris 

0,67 0,33 0,89 0,11 

22 ODOLANY 1 Zadrzewienie/zarośla Acer negundo 1,00 0,00 1,00 0,00 

23 ODOLANY 2 Zadrzewienia Populus xcanescens - - - - 

    Zarośla Acer negundo - - - - 

24 OBOK  Zadrzewienie Robinia pseudoacacia 0,90 0,10 0,96 0,04 

  CMENTARZA Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 0,92 0,08 0,97 0,03 

  WOLSKIEGO Zadrzewienie z Tilia cordata 0,93 0,07 0,96 0,04 

   Zadrzewienia Tilio cordata z bujnym podrostem z 

Sambucus nigra 

0,95 0,05 0,97 0,03 
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    Zadrzewienie Populus xcanescens 0,95 0,05 0,92 0,08 

25 POTOK Zarośla Acer negundo-Solidago gigantea 0,89 0,11 0,89 0,11 

26 WISŁA 

TARCHOMIN 

Zadrzewienia Salicetum albo-fragilis 0,83 0,17 0,86 0,14 

27 WISŁA ŻERAŃ Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 

zantropogenizowane 

0,72 0,28 0,41 0,59 

28 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 0,81 0,19 0,74 0,26 

  ŻOLIBORZ Zadrzewienie Populetum albae 0,86 0,14 0,62 0,38 

29 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 0,65 0,35 0,45 0,55 

  SIEKIERKI Zadrzewenie Populetum albae 0,80 0,20 0,67 0,33 

30 URSUS TARG Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 0,83 0,17 0,46 0,54 

    Zadrzewienia z Populus xcanescens i Acer negundo 1,00 0,00 1,00 0,00 

34 FORT BEMOWO Zadrzewienia Robinia pseudoacacia 1,00 0,00 1,00 0,00 

    Murawy trawnikowe Agrostis capillaris-Lolium 

perenne 

0,92 0,08 0,62 0,38 

35 SIARCZANA Zadrzewienie Quercus robur-Tilia cordata 0,85 0,15 0,88 0,12 

    Zadrzewienie Acer platanoides-Robinia 

pseudoacacia 

0,90 0,10 0,93 0,07 

 

3.1.2. Analiza skupień 

Analiza skupień stanowisk badawczych z minimum 25 osobnikami (Wykr. 1.) wykazała, iż 

stanowisko badawcze 05-1 (Kopiec PW – Zadrzewienia Acer negundo) wyraźnie odstaje 

(wartość bootstrap 100). Pozostałe stanowiska badawcze pogrupowano w dwa klastry. 

(wartość bootstrap 35) 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. Poszczególne stanowiska badawcze na obszarze badawczym 03 

(Glinianki Sznajdra), 05 (Kopiec PW), 07 (Siekierki Staw 2) oraz 10 (Sadyba Psi Nieużytki) są 

rozdzielone ze względu na położenie w różnych z tych klastrów. 
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Wyk. 1: Analiza skupień stanowisk badawczych 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. 

 

3.2. Obszary badawcze 

3.2.1. Analiza skupień 

Analiza skupień z obszarami badawczymi z co najmniej 25 osobnikami (Wykr. 2) 

zidentyfikowała obszar badawczy nr 15 (Fort Okęcie) jako odstający (wartość bootstrap 100). 

Pozostałe obszary badawcze zostały podzielone na dwa główne klastry (wartość bootstrap 40): 

klaster znajdujący się po prawej stronie diagramu zawierał obszary badawcze złożone ze 

stanowisk badawczych reprezentujących tereny otwarte i obszary badawcze składające się ze 

stanowisk badawczych reprezentujących zarówno tereny otwarte jak i tereny leśne, drugi 

klaster po lewej stronie diagramu zawierający głównie obszary badawcze złożone ze stanowisk 

badawczych reprezentujących zarówno tereny otwarte, jak i tereny leśne oraz obszary 

badawcze złożone ze stanowisk badawczych reprezentujących tereny leśne. 
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Wykr. 2: Analiza skupień obszarów badawczych 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. 

 

3.2.2. Preliminary rating  Wstępny ranking 

Wstępny ranking jest wynikową wartości rankingowych (WR) zawierających się w przedziale 

od 0 do 23,7. (Tab. 3). Na ich podstawie osiem obszarów badawczych oceniono jako mało 

wartościowe, dziesięć obszarów badawczych oceniono jako średnie, pięć obszarów badawcze 

oceniono jako wartościowe, a dwa obszary badawcze oceniono jako bardzo wartościowe. 
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Tab. 3: Numer powierzchni, nazwa obszaru badań oraz total number of species on the respective obszar 

badawcze (A), highest number of species recorded on an individual stanowisk badawcze located on the 

respective obszar badawcze (B), number of species recorded exclusive on the respective obszar badawcze (C), 

resulting wartości rankingowe (WR) and value class (Wartość). 

 

Numer Obszar badawczy A B C WR Wartość 

23 ODOLANY 2 0 0 0 0,0 

Nisko 

22 ODOLANY 1 3 3 0 2,0 

15 FORT OKĘCIE 11 7 0 6,0 

30 URSUS TARG 11 8 0 6,3 

21 MŁOCINY 12 10 0 7,3 

5 KOPIEC PW 14 11 0 8,3 

12 KANAŁ SIELECKI 17 11 0 9,3 

16 KOZIA GÓRKA 17 10 2 9,7 

34 FORT BEMOWO 16 13 1 10,0 

Srednio 

13 DOLNA 17 14 0 10,3 

17 KANAŁ OLSZYNKA GROCHOWSKA 16 17 0 11,0 

35 SIARCZANA 19 13 1 11,0 

3 GLINIANKA SZNAJDRA 20 14 1 11,7 

1 KANAŁ ŻERAŃSKI 24 10 2 12,0 

29 WISŁA SIEKIERKI 20 17 0 12,3 

27 WISŁA ŻERAŃ 18 18 1 12,3 

25 POTOK 19 19 0 12,7 

10 SADYBA PSI NIEUŻYTEK 26 12 1 13,0 

7 SIEKIERKI STAW 2 28 19 0 15,7 

Wysoko 

4 PŁYWALNIA SKRA 26 21 1 16,0 

2 LASEK BEMOWSKI 25 23 0 16,0 

28 WISŁA ŻOLIBORZ 27 21 2 16,7 

14 GÓRKA KAZURKA 29 19 3 17,0 

24 OBOK CMENTARZA WOLSKIEGO 38 21 1 20,0 
Bardzo wysoko 

26 WISŁA TARCHOMIN 35 35 1 23,7 

 

4. Wnioski 

● Poszczególne stanowiska badawcze wykazują różnice w procentowym udziale gatunków 

i osobników w odniesieniu do preferencji siedliskowych. Z punktu widzenia ochrony 

różnorodności gatunków, różnorodności siedlisk i „funkcji ekologicznych” siedlisk ważne 

jest utrzymanie tego zróżnicowania. Bardzo małą ilość gatunków o niskiej sile dyspersji 

można wytłumaczyć mniej lub bardziej silną izolacją przestrzenną poszczególnych 

nieużytków oraz - w przypadku obszarów badawczych w obrębie międzywała Wisły - 

dynamiki powodzi tych terenów. 

● Podobieństwa dotyczące poszczególnych stanowisk badawczych dostarczają pewnych 

informacji dotyczących wkładu w różnorodność gatunkową na dużą skalę na poziomie 

stanowiska badawczego. 
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● Podobieństwa dotyczące poszczególnych obszarów badawczych, dostarczają pewnych 

informacji dotyczących wkładu w różnorodność gatunkową na dużą skalę na poziomie 

obszarów badawczych. Szczególną uwagę należy poświęcić obszarom badawczym, 

których stanowiska badawcze zostały wyodrębnione w odpowiednich analizach klastrów, 

ponieważ składają się one ze stosunkowo bardziej zróżnicowanych stanowisk 

badawczych. 

● Wstępny ranking nieużytków na podstawie danych dotyczących chrząszczy z rodziny 

biegaczowatych może pomóc w odniesieniu do przyszłego zarządzania badanymi 

obszarami. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ranking opiera się na średniej wartości 

poszczególnych parametrów i każdy z nich ma również swoją niezależną wartość. Ponadto 

pełna ocena nieużytki musi uwzględniać także inne grupy taksonomiczne oraz abiotyczne 

czynniki środowiskowe, a także wartości ekonomiczne i społeczno-kulturowe. 
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IV (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) –
Jarosław Matusiak 

1. TEREN BADAŃ 

Badania w sezonie lęgowym 2019 wykonane zostały na 24 powierzchniach według zestawienia 
i numeracji z 6 czerwca 2018. 

2. METODYKA 

W drugim kwartale 2019 roku przypadającym na miesiące wiosenne wykonano liczenie 
wszystkich stanowisk gatunków lęgowych oraz nielęgowych. 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. Kontynuowane było również liczenie ptaków w zajętych 
budkach lęgowych. Notowano dystanse ucieczki poszczególnych osobników z pośród 
gatunków lęgowych 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. Obliczono parametry dla punktów pomiarowych roślinności. 

3. WYNIKI 

W drugim kwartale 2019 – okresie lęgowym stwierdzono obecność 6349 osobników ptaków 
migrujących, przelotnych i lęgowych należących do 111 gatunków. 

 

3.1. Powierzchnia 1 Kanał Żerański 
 
Tabela 1 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr1 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 15 

kapturka Sylvia atricapilla sa 12 

bogatka Parus major pj 8 

śmieszka Larus ridibundus lar 7 

grzywacz Columba palumbus cp 7 

kwiczoł Turdus pilaris tp 6 

wrona siwa Corvus cornix coc 6 

szpak Sturnus vulgaris s 4 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 4 

kos Turdus merula tm 3 

sroka Pica pica pip 3 

łabędź niemy Cygnus olor cy 3 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 3 
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mazurek Passer montanus p 2 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 2 

wilga Oriolus oriolus or 2 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 2 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

mewa romańska Larus michahellis las 1 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 1 

Suma 
  

104 

 
3.2. Powierzchnia 2 Lasek Bemowski 
 
Tabela 2 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr2 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 27 

mazurek Passer montanus p 10 

bogatka Parus major pj 9 

grzywacz Columba palumbus cp 8 

jerzyk Apus apus aa 4 

wrona siwa Corvus cornix coc 4 

kapturka Sylvia atricapilla sa 4 

kawka Corvus monedula com 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

sroka Pica pica pip 2 

śpiewak Turdus philomelos tf 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

kos Turdus merula tm 1 

Suma 
  

83 
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3.3. Powierzchnia 3 Glinianka Sznajdra 

 
Tabela 3 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr3 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 34 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

jerzyk Apus apus aa 6 

szpak Sturnus vulgaris s 5 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 4 

grzywacz Columba palumbus cp 4 

sroka Pica pica pip 4 

kapturka Sylvia atricapilla sa 4 

kos Turdus merula tm 4 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 3 

bogatka Parus major pj 3 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 2 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 2 

dzięciołek Dendrocopos minor di 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

sójka Garrulus glandarius g 2 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 2 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

wilga Oriolus oriolus or 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł duży/białoszyi Dendrocopos major/syriacus da/ds 1 

Suma 
  

95 

 

3.4. Powierzchnia 4 Pływalnia Skra 
 
Tabela 4 Gatunki na powierzchni nr4 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

łyska Fulica atra fu 6 

mazurek Passer montanus p 4 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 4 

szpak Sturnus vulgaris s 3 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

kapturka Sylvia atricapilla sa 2 

bogatka Parus major pj 2 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 1 
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śmieszka Larus ridibundus lar 1 

głowienka Aythya ferinna ayf 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

Suma 
  

29 

 

3.5. Powierzchnia 5 Kopiec PW 

 
Tabela 5 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr5 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kos Turdus merula tm 5 

bogatka Parus major pj 4 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

szpak Sturnus vulgaris s 2 

grzywacz Columba palumbus cp 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 2 

zięba Fringilla coelebs z 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

śpiewak Turdus philomelos tf 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

sroka Pica pica pip 1 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 1 

Suma 
  

30 

 

3.6. Powierzchnia 7 Siekierki Staw 2 

 
Tabela 6 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr7 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

gołąb domowy Columba livia clu 26 

gawron Corvus frugilegus cof 25 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 18 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 15 

szpak Sturnus vulgaris s 10 

dymówka Hirundo rustica h 9 

oknówka Delichon urbicum d 8 

kapturka Sylvia atricapilla sa 7 

mewa pospolita Larus canus lac 6 
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modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

kos Turdus merula tm 6 

zięba Fringilla coelebs z 6 

grzywacz Columba palumbus cp 5 

bogatka Parus major pj 5 

cierniówka Sylvia communis sc 4 

wrona siwa Corvus cornix coc 4 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 4 

potrzos Emberiza schoeniclus es 4 

szczygieł Carduelis carduelis cc 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 3 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 3 

łyska Fulica atra fu 3 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 3 

gąsiorek Lanius collurio lc 2 

kląskawka Saxicola rubicola sq 2 

sroka Pica pica pip 2 

pustułka Falco tinnunculus fat 2 

sójka Garrulus glandarius g 2 

łabędź niemy Cygnus olor cy 2 

kwiczoł Turdus pilaris tp 2 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

zaganiacz Hippolais icterina hi 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

krogulec Accipiter nisus acn 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

kawka Corvus monedula com 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

kulczyk Serinus serinus ss 1 

Suma 
  

211 

 

3.7. Powierzchnia 10 Sadyba Psi Nieużytek 
 
Tabela 7 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr10 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżodziób świerkowy Loxia cun/irostra loc 20 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

szpak Sturnus vulgaris s 6 
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wrona siwa Corvus cornix coc 5 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 4 

grzywacz Columba palumbus cp 3 

kawka Corvus monedula com 3 

kos Turdus merula tm 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

bogatka Parus major pj 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

potrzos Emberiza schoeniclus es 2 

błotniak stawowy Circus aeruginosus cia 2 

łozówka Acrocephalus palustris xt 2 

czapla siwa Ardea cinerea ar 1 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 1 

pokląskwa Saxicola rubetra sr 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

zięba Fringilla coelebs z 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

krzyżodziób świerkowy Loxia cun/irostra loc 20 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

szpak Sturnus vulgaris s 6 

wrona siwa Corvus cornix coc 5 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 4 

Suma 
  

87 

 

3.8. Powierzchnia 12 Kanał Sielicki 

 
Tabela 8 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr12 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

mazurek Passer montanus p 8 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 7 

wróbel Passer domesticus pd 7 

kapturka Sylvia atricapilla sa 7 

gołąb domowy Columba livia clu 6 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

kos Turdus merula tm 4 

kokoszka Gallinula chloropus gh 4 
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bogatka Parus major pj 4 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

myszołów Buteo buteo b 3 

grzywacz Columba palumbus cp 3 

szpak Sturnus vulgaris s 3 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 3 

kwiczoł Turdus pilaris tp 3 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

zięba Fringilla coelebs z 2 

piegża Sylvia curruca su 1 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

jerzyk Apus apus aa 1 

wilga Oriolus oriolus or 1 

skowronek Alauda anrensis a 1 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

Suma 
  

86 

 

3.9. Powierzchnia 13 Dolna 

 
Tabela 9 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr13 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 21 

kapturka Sylvia atricapilla sa 12 

grzywacz Columba palumbus cp 8 

mazurek Passer montanus p 6 

bażant Phasianus colchicus pf 5 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 5 

kos Turdus merula tm 5 

kwiczoł Turdus pilaris tp 5 

śpiewak Turdus philomelos tf 4 

bogatka Parus major pj 3 

szczygieł Carduelis carduelis cc 3 

zięba Fringilla coelebs z 2 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

rudzik Erithacus rubecula e 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

zaganiacz Hippolais icterina hi 1 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 
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jerzyk Apus apus aa 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

Suma 
  

87 

 

3.10. Powierzchnia 14 Górka Kazurka 

 
Tabela 10 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr14 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 5 

wrona siwa Corvus cornix coc 5 

kapturka Sylvia atricapilla sa 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 3 

łyska Fulica atra fu 3 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

sójka Garrulus glandarius g 2 

kwiczoł Turdus pilaris tp 2 

kos Turdus merula tm 2 

sroka Pica pica pip 1 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

kokoszka Gallinula chloropus gh 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

Suma 
  

38 

 

3.11. Powierzchnia 15 Fort Okęcie 

 
Tabela 11 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr15 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 17 

kos Turdus merula tm 16 

śmieszka Larus ridibundus lar 16 

kapturka Sylvia atricapilla sa 15 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 13 

bogatka Parus major pj 12 

bażant Phasianus colchicus pf 10 

grzywacz Columba palumbus cp 9 
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szpak Sturnus vulgaris s 8 

łyska Fulica atra fu 8 

wrona siwa Corvus cornix coc 8 

zięba Fringilla coelebs z 8 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 7 

perkozek Tachybaptus ruficollis por 6 

sroka Pica pica pip 6 

kokoszka Gallinula chloropus gh 5 

kwiczoł Turdus pilaris tp 4 

jerzyk Apus apus aa 3 

czapla siwa Ardea cinerea ar 3 

szczygieł Carduelis carduelis cc 2 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

zaganiacz Hippolais icterina hi 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

śpiewak Turdus philomelos tf 2 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 2 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 2 

kukułka Cuculus canorus cu 1 

kowalik Sitta europaea se 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

słowik szary Luscinia luscinia lul 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

łabędź niemy Cygnus olor cy 1 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 

Suma 
  

195 

 

3.12. Powierzchnia 17 Kanał Olszynka Grochowska 

 
Tabela 12 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr19 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 6 

kos Turdus merula tm 6 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

bogatka Parus major pj 5 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 5 

sroka Pica pica pip 3 

łyska Fulica atra fu 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 2 

mewa pospolita Larus canus lac 2 
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piegża Sylvia curruca su 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

Suma 
  

44 

 

3.13. Powierzchnia 21 Młociny 

 
Tabela 13 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr21 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 23 

kapturka Sylvia atricapilla sa 13 

grzywacz Columba palumbus cp 9 

bogatka Parus major pj 9 

rudzik Erithacus rubecula e 8 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 7 

zięba Fringilla coelebs z 7 

kos Turdus merula tm 6 

sroka Pica pica pip 5 

śpiewak Turdus philomelos tf 4 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 3 

wrona siwa Corvus cornix coc 3 

czyż Carduelis spinus cs 2 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 2 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 

dzięciołek Dendrocopos minor di 2 

kulczyk Serinus serinus ss 2 

jastrząb Accipiter gentilis acg 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

dzięcioł duży/białoszyi Dendrocopos major/syriacus da/ds 1 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

Suma 
  

118 

 

3.14. Powierzchnia 22 Odolany 1 
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Tabela 14 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr22 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 7 

zięba Fringilla coelebs z 6 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 5 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

kos Turdus merula tm 4 

wróbel Passer domesticus pd 3 

bogatka Parus major pj 3 

mazurek Passer montanus p 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

grzywacz Columba palumbus cp 2 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

kruk Corvus corax cox 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

szpak Sturnus vulgaris s 7 

zięba Fringilla coelebs z 6 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 5 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

Suma 
  

48 

 

3.15. Powierzchnia 23 Odolany 2 

 
Tabela 15 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr23 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 13 

bogatka Parus major pj 11 

grzywacz Columba palumbus cp 9 

rudzik Erithacus rubecula e 8 

zięba Fringilla coelebs z 7 

szpak Sturnus vulgaris s 6 

kos Turdus merula tm 6 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

śpiewak Turdus philomelos tf 5 

wrona siwa Corvus cornix coc 4 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

sroka Pica pica pip 2 
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świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 2 

dzięciołek Dendrocopos minor di 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 

sójka Garrulus glandarius g 2 

dzięcioł duży/białoszyi Dendrocopos major/syriacus da/ds 2 

jastrząb Accipiter gentilis acg 1 

czyż Carduelis spinus cs 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

siniak Columba oenas co 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

kulczyk Serinus serinus ss 1 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

Suma 
  

101 

 

3.16. Powierzchnia 24 Obok Cmentarza Wolskiego 

 

Tabela 16 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr24 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 25 

kos Turdus merula tm 9 

bogatka Parus major pj 6 

kwiczoł Turdus pilaris tp 6 

bażant Phasianus colchicus pf 5 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 5 

wrona siwa Corvus cornix coc 5 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 4 

śpiewak Turdus philomelos tf 4 

piegża Sylvia curruca su 4 

mazurek Passer montanus p 3 

muchołówka szara Muscicapa striata m 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

sroka Pica pica pip 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 2 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

łozówka Acrocephalus palustris xt 2 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

grzywacz Columba palumbus cp 1 
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Suma 
  

92 

 

3.17. Powierzchnia 25 Potok 

 
Tabela 17 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr25 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 12 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 8 

kos Turdus merula tm 7 

grzywacz Columba palumbus cp 6 

bogatka Parus major pj 5 

sroka Pica pica pip 4 

wrona siwa Corvus cornix coc 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

sójka Garrulus glandarius g 2 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 2 

piegża Sylvia curruca su 2 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 2 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

Suma 
  

60 

 

3.18. Powierzchnia 26 Wisła Tarchomin 

 
Tabela 18 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr26 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 146 

kapturka Sylvia atricapilla sa 145 

śmieszka Larus ridibundus lar 132 

bogatka Parus major pj 117 

kos Turdus merula tm 116 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 98 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 78 

zięba Fringilla coelebs z 74 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 66 

jerzyk Apus apus aa 60 

dymówka Hirundo rustica h 60 

rudzik Erithacus rubecula e 46 
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wrona siwa Corvus cornix coc 37 

oknówka Delichon urbicum d 36 

śpiewak Turdus philomelos tf 35 

grzywacz Columba palumbus cp 34 

gawron Corvus frugilegus cof 24 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 23 

pokrzywnica Prunella modularis pm 22 

kowalik Sitta europaea se 21 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 20 

sójka Garrulus glandarius g 18 

dzięcioł średni Dendrocopos medius de 16 

trznadel Emberiza citrinella ei 16 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 16 

kawka Corvus monedula com 15 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 14 

kwiczoł Turdus pilaris tp 12 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 12 

sroka Pica pica pip 11 

raniuszek Aegithalos caudatus ae 10 

cierniówka Sylvia communis sc 9 

dzwoniec Carduelis chloris c 9 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 8 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 8 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 8 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 8 

gajówka Sylvia borin sb 7 

jastrząb Accipiter gentilis acg 6 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 6 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 6 

zaganiacz Hippolais icterina hi 6 

łabędź niemy Cygnus olor cy 5 

szczygieł Carduelis carduelis cc 5 

bażant Phasianus colchicus pf 5 

łozówka Acrocephalus palustris xt 5 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 5 

czyż Carduelis spinus cs 4 

mewa pospolita Larus canus lac 4 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 4 

wilga Oriolus oriolus or 4 

dzięciołek Dendrocopos minor di 3 

piegża Sylvia curruca su 3 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 3 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 3 
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słowik szary Luscinia luscinia lul 3 

kulczyk Serinus serinus ss 3 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 3 

brzegówka Riparia riparia r 2 

kruk Corvus corax cox 2 

czajka Vanellus vanellus w 2 

mazurek Passer montanus p 2 

czarnogłówka Poecile montanus pn 2 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 2 

zimorodek Alcedo atthis al 2 

myszołów Buteo buteo b 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

kukułka Cuculus canorus cu 1 

pliszka siwa Motacilla alba ma 1 

gołąb domowy Columba livia clu 1 

skowronek Alauda anrensis a 1 

remiz Remiz pendulinus rp 1 

czapla siwa Ardea cinerea ar 1 

Suma 
  

1696 

 

3.19. Powierzchnia 27 Wisła Żerań 
 
Tabela 19 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr27 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 146 

kapturka Sylvia atricapilla sa 146 

śmieszka Larus ridibundus lar 114 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 56 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 38 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 28 

kos Turdus merula tm 27 

szpak Sturnus vulgaris s 24 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 22 

zięba Fringilla coelebs z 21 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 21 

gęś białoczelna Anser albifrons anb 20 

bażant Phasianus colchicus pf 18 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 15 

grzywacz Columba palumbus cp 15 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 15 

mewa pospolita Larus canus lac 15 
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bogatka Parus major pj 14 

łozówka Acrocephalus palustris xt 9 

śpiewak Turdus philomelos tf 9 

sroka Pica pica pip 8 

nurogęś Mergus merganser mem 8 

mewa romańska Larus michahellis las 7 

czapla siwa Ardea cinerea ar 6 

brzegówka Riparia riparia r 6 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 6 

kwiczoł Turdus pilaris tp 6 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 5 

krakwa Anas strepera anr 5 

rudzik Erithacus rubecula e 5 

sójka Garrulus glandarius g 5 

pliszka siwa Motacilla alba ma 5 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 4 

jastrząb Accipiter gentilis acg 4 

trznadel Emberiza citrinella ei 4 

kawka Corvus monedula com 4 

mazurek Passer montanus p 4 

piegża Sylvia curruca su 4 

zaganiacz Hippolais icterina hi 3 

szczygieł Carduelis carduelis cc 3 

cierniówka Sylvia communis sc 3 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 3 

świergotek łąkowy Anthus pratensis ap 3 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

czyż Carduelis spinus cs 3 

kulczyk Serinus serinus ss 2 

zimorodek Alcedo atthis al 2 

dymówka Hirundo rustica h 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

gajówka Sylvia borin sb 2 

słowik szary Luscinia luscinia lul 2 

oknówka Delichon urbicum d 1 

wilga Oriolus oriolus or 1 

świstun Anas penelope ane 1 

łabędź niemy Cygnus olor cy 1 

kruk Corvus corax cox 1 

pokrzywnica Prunella modularis pm 1 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula chh 1 

raniuszek Aegithalos caudatus ae 1 
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myszołów Buteo buteo b 1 

kowalik Sitta europaea se 1 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

gągoł Bucephala clangula bc 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

Suma 
  

921 

 

3.20. Powierzchnia 28 Wisła Żoliborz 
 
Tabela 20 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr28 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 190 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 148 

oknówka Delichon urbicum d 124 

zięba Fringilla coelebs z 63 

kos Turdus merula tm 51 

bogatka Parus major pj 51 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 47 

wrona siwa Corvus cornix coc 46 

grzywacz Columba palumbus cp 44 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 41 

rudzik Erithacus rubecula e 37 

śmieszka Larus ridibundus lar 36 

wróbel Passer domesticus pd 32 

śpiewak Turdus philomelos tf 26 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 24 

kwiczoł Turdus pilaris tp 23 

świstun Anas penelope ane 22 

mewa pospolita Larus canus lac 22 

bażant Phasianus colchicus pf 16 

mazurek Passer montanus p 14 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 13 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 13 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 12 

zaganiacz Hippolais icterina hi 11 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 11 

sroka Pica pica pip 10 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 10 

mewa romańska Larus michahellis las 10 
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czyż Carduelis spinus cs 9 

słowik szary Luscinia luscinia lul 9 

kowalik Sitta europaea se 9 

sosnówka Periparus ater pa 8 

sójka Garrulus glandarius g 8 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 7 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 7 

gajówka Sylvia borin sb 6 

czapla siwa Ardea cinerea ar 6 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 5 

świergotek łąkowy Anthus pratensis ap 5 

dymówka Hirundo rustica h 5 

skowronek Alauda anrensis a 5 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 5 

droździk Turdus iliacus ti 5 

wilga Oriolus oriolus or 4 

jerzyk Apus apus aa 4 

pliszka siwa Motacilla alba ma 4 

szczygieł Carduelis carduelis cc 4 

pokrzywnica Prunella modularis pm 3 

cierniówka Sylvia communis sc 3 

gołąb domowy Columba livia clu 3 

piegża Sylvia curruca su 3 

dzięciołek Dendrocopos minor di 3 

kulczyk Serinus serinus ss 3 

nurogęś Mergus merganser mem 3 

jer Fringilla montifringilla zj 3 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 3 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 2 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 2 

dzięcioł duży/białoszyi Dendrocopos major/syriacus da/ds 2 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 2 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

pustułka Falco tinnunculus fat 1 

dzięcioł średni Dendrocopos medius de 1 

trznadel Emberiza citrinella ei 1 

kobuz Falco subbuteo fas 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

kania czarna Milvus migrans mg 1 

Suma 
  

1308 
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3.21. Powierzchnia 29 Wisła Siekierki 

 
Tabela 21 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr29 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 72 

bogatka Parus major pj 57 

kapturka Sylvia atricapilla sa 54 

kos Turdus merula tm 28 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 26 

rudzik Erithacus rubecula e 25 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 23 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 23 

grzywacz Columba palumbus cp 20 

zięba Fringilla coelebs z 18 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 15 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 14 

szpak Sturnus vulgaris s 14 

bażant Phasianus colchicus pf 13 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 12 

śpiewak Turdus philomelos tf 12 

kwiczoł Turdus pilaris tp 11 

gołąb domowy Columba livia clu 10 

śmieszka Larus ridibundus lar 9 

makolągwa Carduelis cannabina ab 9 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 9 

sroka Pica pica pip 6 

jer Fringilla montifringilla zj 6 

szczygieł Carduelis carduelis cc 6 

mewa pospolita Larus canus lac 6 

sójka Garrulus glandarius g 5 

wilga Oriolus oriolus or 5 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 5 

cierniówka Sylvia communis sc 5 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 5 

dymówka Hirundo rustica h 5 

słowik szary Luscinia luscinia lul 4 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 4 

kulczyk Serinus serinus ss 4 

krogulec Accipiter nisus acn 3 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 3 

sosnówka Periparus ater pa 3 
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czarnogłówka Poecile montanus pn 3 

sikora uboga Poecile palustris pl 3 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 3 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 3 

pustułka Falco tinnunculus fat 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

gajówka Sylvia borin sb 2 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 2 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 1 

potrzos Emberiza schoeniclus es 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

mandarynka Aix galericulata ax 1 

cyranka Anas querquedula anq 1 

kowalik Sitta europaea se 1 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

wrona siwa Corvus cornix coc 72 

bogatka Parus major pj 57 

kapturka Sylvia atricapilla sa 54 

kos Turdus merula tm 28 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 26 

rudzik Erithacus rubecula e 25 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 23 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 23 

grzywacz Columba palumbus cp 20 

zięba Fringilla coelebs z 18 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 15 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 14 

szpak Sturnus vulgaris s 14 

bażant Phasianus colchicus pf 13 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 12 

śpiewak Turdus philomelos tf 12 

kwiczoł Turdus pilaris tp 11 

gołąb domowy Columba livia clu 10 

śmieszka Larus ridibundus lar 9 

makolągwa Carduelis cannabina ab 9 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 9 

sroka Pica pica pip 6 

jer Fringilla montifringilla zj 6 

szczygieł Carduelis carduelis cc 6 

mewa pospolita Larus canus lac 6 
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sójka Garrulus glandarius g 5 

wilga Oriolus oriolus or 5 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 5 

cierniówka Sylvia communis sc 5 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 5 

dymówka Hirundo rustica h 5 

słowik szary Luscinia luscinia lul 4 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 4 

kulczyk Serinus serinus ss 4 

Suma 
  

580 

3.22. Powierzchnia 30 Ursus Targ 
 
Tabela 22 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr30 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 18 

wróbel Passer domesticus pd 14 

gołąb domowy Columba livia clu 12 

kawka Corvus monedula com 9 

mazurek Passer montanus p 8 

grzywacz Columba palumbus cp 7 

jerzyk Apus apus aa 6 

zięba Fringilla coelebs z 2 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

piegża Sylvia curruca su 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

sroka Pica pica pip 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

Suma 
  

85 

 

 

3.23. Powierzchnia 34 Fort Bema 

 
Tabela 23 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr34 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 35 

jerzyk Apus apus aa 8 

kawka Corvus monedula com 6 

wróbel Passer domesticus pd 5 



 

45 | Strona 

 

zięba Fringilla coelebs z 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

sroka Pica pica pip 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

śmieszka Larus ridibundus lar 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

kos Turdus merula tm 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

nurogęś Mergus merganser mem 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 35 

jerzyk Apus apus aa 8 

kawka Corvus monedula com 6 

wróbel Passer domesticus pd 5 

zięba Fringilla coelebs z 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

sroka Pica pica pip 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

śmieszka Larus ridibundus lar 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

kos Turdus merula tm 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

nurogęś Mergus merganser mem 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

Suma 
  

73 

 

3.24. Powierzchnia 35 Siarczana 

 
Tabela 24 Gatunki stwierdzone na powierzchni nr35 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

gołąb domowy Columba livia clu 84 

kawka Corvus monedula com 33 

jerzyk Apus apus aa 24 

wrona siwa Corvus cornix coc 16 

gawron Corvus frugilegus cof 6 

wróbel Passer domesticus pd 5 

mazurek Passer montanus p 3 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 3 

kos Turdus merula tm 3 

piegża Sylvia curruca su 2 

oknówka Delichon urbicum d 2 

sroka Pica pica pip 2 
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kwiczoł Turdus pilaris tp 2 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

bogatka Parus major pj 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

Suma 
  

190 

 
 

4. Podsumowanie stanu ornitofauny w sezonie lęgowym 2019 
 

Tabela 25 Sumaryczna liczba zanotowanych stanowisk i średni dystans ucieczki gatunków lęgowych. 

Etykiety wierszy Nazwa łacińska Kod Liczebność 

szpak Sturnus vulgaris s 519 

kapturka Sylvia atricapilla sa 476 

wrona siwa Corvus cornix coc 372 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 372 

bogatka Parus major pj 336 

śmieszka Larus ridibundus lar 316 

kos Turdus merula tm 313 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 289 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 242 

zięba Fringilla coelebs z 222 

grzywacz Columba palumbus cp 199 

oknówka Delichon urbicum d 171 

gołąb domowy Columba livia clu 142 

rudzik Erithacus rubecula e 138 

jerzyk Apus apus aa 117 

śpiewak Turdus philomelos tf 115 

kwiczoł Turdus pilaris tp 85 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 84 

dymówka Hirundo rustica h 81 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 77 

bażant Phasianus colchicus pf 77 

sroka Pica pica pip 76 

kawka Corvus monedula com 75 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 70 

mazurek Passer montanus p 67 

wróbel Passer domesticus pd 67 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 61 

gawron Corvus frugilegus cof 55 
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mewa pospolita Larus canus lac 55 

sójka Garrulus glandarius g 50 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 48 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 45 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 40 

cierniówka Sylvia communis sc 36 

kowalik Sitta europaea se 33 

dzwoniec Carduelis chloris c 29 

piegża Sylvia curruca su 28 

szczygieł Carduelis carduelis cc 26 

pokrzywnica Prunella modularis pm 26 

zaganiacz Hippolais icterina hi 24 

łyska Fulica atra fu 23 

świstun Anas penelope ane 23 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 23 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 21 

trznadel Emberiza citrinella ei 21 

łozówka Acrocephalus palustris xt 21 

gęś białoczelna Anser albifrons anb 20 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 20 

krzyżodziób świerkowy Loxia cun/irostra loc 20 

czyż Carduelis spinus cs 19 

słowik szary Luscinia luscinia lul 19 

mewa romańska Larus michahellis las 18 

wilga Oriolus oriolus or 18 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 18 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 18 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 18 

czapla siwa Ardea cinerea ar 17 

dzięcioł średni Dendrocopos medius de 17 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 17 

gajówka Sylvia borin sb 17 

kulczyk Serinus serinus ss 16 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 15 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 14 

dzięciołek Dendrocopos minor di 14 

łabędź niemy Cygnus olor cy 12 

jastrząb Accipiter gentilis acg 12 

nurogęś Mergus merganser mem 12 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 11 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 11 

sosnówka Periparus ater pa 11 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 11 
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raniuszek Aegithalos caudatus ae 11 

pliszka siwa Motacilla alba ma 10 

kokoszka Gallinula chloropus gh 10 

jer Fringilla montifringilla zj 9 

makolągwa Carduelis cannabina ab 9 

świergotek łąkowy Anthus pratensis ap 8 

brzegówka Riparia riparia r 8 

potrzos Emberiza schoeniclus es 7 

skowronek Alauda anrensis a 7 

perkozek Tachybaptus ruficollis por 6 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 6 

dzięcioł duży/białoszyi Dendrocopos major/syriacus da/ds 6 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 5 

droździk Turdus iliacus ti 5 

krakwa Anas strepera anr 5 

pustułka Falco tinnunculus fat 5 

myszołów Buteo buteo b 5 

czarnogłówka Poecile montanus pn 5 

zimorodek Alcedo atthis al 4 

kruk Corvus corax cox 4 

krogulec Accipiter nisus acn 4 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 3 

sikora uboga Poecile palustris pl 3 

czajka Vanellus vanellus w 2 

muchołówka szara Muscicapa striata m 2 

kukułka Cuculus canorus cu 2 

błotniak stawowy Circus aeruginosus cia 2 

kląskawka Saxicola rubicola sq 2 

gąsiorek Lanius collurio lc 2 

cyranka Anas querquedula anq 1 

kania czarna Milvus migrans mg 1 

siniak Columba oenas co 1 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula chh 1 

pokląskwa Saxicola rubetra sr 1 

mandarynka Aix galericulata ax 1 

głowienka Aythya ferinna ayf 1 

remiz Remiz pendulinus rp 1 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 1 

kobuz Falco subbuteo fas 1 

gągoł Bucephala clangula bc 1 

Suma/Średnia 
  

6349 
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Raport z zadania Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja trzmieli 

(Bombus).  

Barbara Zajdel, Agata Jojczyk, Izabela Dymitryszyn 

 

Wstęp 

Trzmiele (Bombus, Latreille, 1802) to pszczoły należące do owadów błonkoskrzydłych. 

Obecnie wśród tego rodzaju znanych jest około 250 gatunków, w tym w Polsce 28 trzmieli i 9 

gatunków trzmielców. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wszystkie gatunki trzmieli są objęte 

częściową ochroną gatunkową. 

 

Metodyka pracy 

Inwentaryzacja trzmieli (Bombus sp.) na obszarach objętych badaniem rozpoczęta została 11 

kwietnia 2018 r. a prace terenowe zakończono 11 września 2018 r. Obserwacje wykonane były 

co 7-10 dni. W wyjątkowych sytuacjach czas ten ze względów na niedogodne warunki 

atmosferyczne wydłużany był do maksymalnie 14 dni. Wyznaczono transekty liniowe (pasy) 

(Banaszak 1980)1 szerokości ok. 1 m, a obserwacje uzupełniono przez metodę połowu „na 

upatrzonego”. Metoda ta polega na powolnym i spokojnym poruszaniu się po badanym 

terenie i obserwacji. Przynależność gatunkową określano przyżyciowo za pomocą kluczy 

entomologicznych. Ponadto identyfikowano rośliny żywicielskie, na których stwierdzono 

obecność poszczególnych osobników trzmieli. 

 

Wartość trzmieli dla waloryzacji terenu wynika z faktu że wszystkie występujące w Polsce 

gatunki trzmieli są objęte częściową ochroną gatunkową w myśl Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Trzmiele występują 

wszędzie tam gdzie mogą znaleźć miejsce do gniazdowania oraz źródło pokarmu (McFrederick 

i Lebuhn 2006)2. Zasiedlają różne siedliska m.n. skraje lasów, śródleśne polany, miedze, sady, 

ogrody, a także tereny w miastach i aglomeracjach. W chwili obecnej to one mogą okazać się 

miejscami zachowania różnorodności biologicznej wśród trzmieli. Zatem przyjęto że trzmiele 

mogą być miernikiem potencjału przyrodniczego terenu. 

 
1 Banaszak J. 1980: Studies on methods of censusing the numbers of bees (Hymenoptera, Apoidea). Pol. Ecol. 

Stud 6: 355-366. 
2 McFrederick Q.S., Lebuhn G. 2006: Are urban parks refuges for bumble bees Bombus spp. (Hymenoptera: 

Apidea)?Biological conservation, 129: 372-382. 
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Po podsumowaniu wyników dokonano waloryzacji obszarów badań na podstawie liczby 

osobników zarejestrowanych podczas prac terenowych. W efekcie wykonano listę rankingową 

obszarów z punktu widzenia ich potencjału dla zachowania różnorodności trzmieli. 

 

 

 

 

Wyniki inwentaryzacji 

W czasie inwentaryzacji zarejestrowano 5068 osobników należących do 17 gatunków, w tym 

12 gatunków trzmieli i 5 gatunków trzmielców. Wśród nich znalazły się mało liczne w Polsce 

gatunki w tym np. trzmiel wschodni.  

Najliczniej występującymi gatunkami były trzmiel rudy, trzmiel ziemny oraz trzmiel 

kamiennik. 

Poniżej przedstawiono zestawienia wyników dla poszczególnych nieużytków objętych 

inwentaryzacją.  

Kanał Żerański  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 108 

trzmiel rudy B. pascuorum 112 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 42 

trzmiel łąkowy B. pratorum 11 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 5 

trzmiel parkowy B. hypnorum 9 

trzmielec czarny B. rupestris 8 

trzmielec żółty B. campestris 6 

trzmielec ziemny B. vestalis 2 

razem: 9 gatunków razem: 303 

 

Lasek Bemowski  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 7 

trzmiel rudy B. pascuorum 1 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 6 

trzmiel łąkowy B. pratorum 1 

razem: 4 gatunki razem: 15 
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Glinianka Sznajdra  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 2 

trzmiel rudy B. pascuorum 40 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 10 

trzmiel łąkowy B. pratorum 1 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 3 

trzmiel rudonogi B. ruderarius 1 

razem: 6 gatunków razem: 57 

 

 

Pływalnia Skra  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 7 

trzmiel rudy B. pascuorum 14 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 7 

trzmiel łąkowy B. pratorum 4 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 9 

trzmiel parkowy B. hypnorum 13 

trzmielec czarny B. rupestris 4 

trzmielec żółty B. campestris 2 

razem: 8 gatunków razem: 60 

 

Kopiec Powstania Warszawskiego 

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 67 

trzmiel rudy B. pascuorum 316 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 44 

trzmiel łąkowy B. pratorum 6 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 9 

trzmiel parkowy B. hypnorum 3 

trzmiel szary B. veteranus 2 

trzmielec leśny B. sylvestris 1 

trzmielec ziemny B. vestalis 1 

razem: 9 gatunków razem: 449 
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Siekierki Staw 2  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 16 

trzmiel rudy B. pascuorum 64 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 25 

trzmiel parkowy B. hypnorum 1 

trzmiel rudonogi B. ruderarius 1 

trzmiel rudoszary B. sylvarum 1 

razem: 6 gatunków razem: 108 

 

Sadyba Psi Nieużytek  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 120 

trzmiel rudy B. pascuorum 77 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 251 

trzmiel rudoszary B. sylvarum 1 

trzmiel zmienny B. humilis 3 

trzmielec czarny B. rupestris 2 

razem: 6 gatunków razem: 454 

 

Kanał Sielecki  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 16 

trzmiel rudy B. pascuorum 7 

trzmiel parkowy B. hypnorum 1 

razem: 3 gatunki razem: 24 

 

Ul. Dolna  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 46 

trzmiel rudy B. pascuorum 79 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 13 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 14 

trzmiel szary B. veteranus 4 
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trzmielec czarny B. rupestris 1 

trzmielec gajowy B. bohemicus 1 

razem: 7 gatunków razem: 158 

 

Górka Kazurka  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 58 

trzmiel rudy B. pascuorum 203 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 80 

trzmiel łąkowy B. pratorum 16 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 1 

trzmiel parkowy B. hypnorum 2 

trzmiel rudonogi B. ruderarius 1 

trzmielec czarny B. rupestris 2 

trzmielec żółty B. campestris 1 

razem: 9 gatunków razem: 364 

 

Fort Okęcie  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 14 

trzmiel rudy B. pascuorum 27 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 3 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 6 

trzmiel parkowy B. hypnorum 2 

trzmiel rudoszary B. sylvarum 1 

trzmielec czarny B. rupestris 1 

razem: 7 gatunków razem: 54 

 

Kozia Górka  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 4 

trzmiel rudy B. pascuorum 23 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 2 

trzmiel parkowy B. hypnorum 3 

razem: 4 gatunki razem: 32 
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Kanał Olszynka Grochowska  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 13 

trzmiel rudy B. pascuorum 77 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 7 

trzmiel łąkowy B. pratorum 1 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 2 

trzmiel parkowy B. hypnorum 2 

trzmielec żółty B. campestris 1 

razem: 7 gatunków razem: 103 

 

Młociny  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 8 

trzmiel rudy B. pascuorum 20 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 3 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 2 

trzmiel parkowy B. hypnorum 1 

trzmiel rudoszary B. sylvarum 1 

trzmielec czarny B. rupestris 7 

trzmielec ziemny B. vestalis 2 

trzmielec żółty B. campestris 1 

razem: 9 gatunków razem: 45 

 

Odolany 1  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 45 

trzmiel rudy B. pascuorum 104 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 62 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 8 

trzmiel rudoszary B. sylvarum 1 

trzmielec czarny B. rupestris 1 

trzmielec ziemny B. vestalis 8 

trzmielec żółty B. campestris 2 
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razem: 8 gatunków razem: 231 

 

Odolany 2  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 56 

trzmiel rudy B. pascuorum 48 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 79 

trzmiel łąkowy B. pratorum 16 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 18 

trzmiel parkowy B. hypnorum 12 

trzmielec czarny B. rupestris 7 

trzmielec gajowy B. bohemicus 1 

trzmielec ziemny B. vestalis 10 

trzmielec żółty B. campestris 10 

razem: 10 gatunków razem: 257 

 

Obok Cm. Wolskiego  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 45 

trzmiel rudy B. pascuorum 32 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 28 

trzmiel łąkowy B. pratorum 5 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 16 

trzmiel parkowy B. hypnorum 16 

trzmielec czarny B. rupestris 6 

trzmielec ziemny B. vestalis 1 

trzmielec żółty B. campestris 14 

razem: 9 gatunków razem: 163 

 

Wisła Tarchomin  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 38 

trzmiel rudy B. pascuorum 120 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 22 

trzmiel łąkowy B. pratorum 8 
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trzmiel ogrodowy B. hortorum 1 

trzmiel parkowy B. hypnorum 3 

trzmiel szary B. veteranus 1 

trzmielec czarny B. rupestris 5 

trzmielec leśny B. sylvestris 1 

trzmielec ziemny B. vestalis 4 

trzmielec żółty B. campestris 1 

razem: 11 gatunków razem: 204 

 

Wisła Żerań  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 108 

trzmiel rudy B. pascuorum 712 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 96 

trzmiel łąkowy B. pratorum 15 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 130 

trzmiel parkowy B. hypnorum 19 

trzmiel różnobarwny B. soroeensis 1 

trzmiel rudoszary B. sylvarum 4 

trzmielec czarny B. rupestris 5 

trzmielec leśny B. sylvestris 2 

trzmielec żółty B. campestris 5 

razem: 11 gatunków razem: 1097 

 

Wisła Żoliborz  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 46 

trzmiel rudy B. pascuorum 126 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 24 

trzmiel łąkowy B. pratorum 3 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 8 

trzmiel parkowy B. hypnorum 5 

trzmiel wschodni 2 

trzmielec czarny B. rupestris 4 

trzmielec gajowy B. bohemicus 1 
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trzmielec ziemny B. vestalis 5 

trzmielec żółty B. campestris 1 

razem: 11 gatunków razem: 225 

 

Fort Bema  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 38 

trzmiel rudy B. pascuorum 132 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 51 

trzmiel łąkowy B. pratorum 3 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 25 

trzmiel parkowy B. hypnorum 5 

trzmiel rudoszary B. sylvarum 1 

trzmielec czarny B. rupestris 4 

trzmielec ziemny B. vestalis 1 

trzmielec żółty B. campestris 1 

razem: 10 gatunków razem: 261 

 

Wisła Siekierki  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 62 

trzmiel rudy B. pascuorum 162 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 39 

trzmiel łąkowy B. pratorum 1 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 3 

trzmiel parkowy B. hypnorum 2 

trzmielec czarny B. rupestris 6 

trzmielec żółty B. campestris 9 

razem: 8 gatunków razem: 261 

 

Ursus Targ  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 28 

trzmiel rudy B. pascuorum 75 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 32 
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trzmiel łąkowy B. pratorum 1 

trzmiel ogrodowy B. hortorum 19 

trzmielec czarny B. rupestris 4 

trzmielec gajowy B. bohemicus 2 

trzmielec ziemny B. vestalis 4 

trzmielec żółty B. campestris 1 

razem: 9 gatunków razem: 166 

 

Siarczana  

gatunek liczba osobników 

trzmiel ziemny B. terrestris 3 

trzmiel rudy B. pascuorum 2 

trzmiel kamiennnik B. lapidarius 3 

trzmiel parkowy B. hypnorum 1 

trzmielec żółty B. campestris 1 

razem: 5 gatunków razem: 10 

 

 

 

 

Waloryzacja obszarów nieużytków 

Poniżej przedstawiono wstępną listę rankingową nieużytków z punktu widzenia potencjału 

przyrodniczego dla zachowania różnorodności biologicznej wśród trzmieli. Lista zostanie 

zweryfikowana po dokładnej analizie statystycznej biorącej pod uwagę czynniki środowiskowe 

oraz powierzchnie nieużytków. 

Największą liczbę osobników odnotowano na nieużytku Wisła Żerań. Największą 

różnorodność gatunkową (11 gatunków) zarejestrowano na nieużytkach Wisła Tarchomin, 

Wisła Żoliborz, Wisła Żerań. 

 

Wstępna lista rankingowa nieużytków z punktu widzenia potencjału przyrodniczego dla 

zachowania różnorodności biologicznej trzmieli 

1. Wisła Żerań 

2. Sadyba Psi Nieużytek 

3. Kopiec Powstania Warszawskiego 

4. Górka Kazurka 

5. Kanał Żerański 
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6. Wisła Siekierki 

7. Odolany 2 

8. Odolany 1 

9. Wisła Żoliborz 

10. For Bema 

11. Wisła Tarchomin 

12. Ursus Targ 

13. Obok Cmentarza Wolskiego 

14.  Ul. Dolna 

15. Siekierki Staw 2 

16. Kanał Olszynka Grochowska 

17. Pływalnia Skra 

18. Glinianka Sznajdra 

19. Fort Okęcie 

20. Młociny 

21. Kozia Górka 

22. Kanał Sielecki 

23. Lasek Bemowski 

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

Jarosław Chormański, Piotr Babańczyk; Jacek Jóźwiak; Wojciech Ciężkowski; Małgorzata 
Kleniewska  

 
2.12.1 Ekstrapolacja danych termalnych i wyrównanie przestrzenne bazy danych z UAV 

2.12.1.1 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. Wyniki wykonanych 
zobrazowań przedstawiono w poprzednich częściach raportu. Z uwagi na fakt, że sensor termalny 
charakteryzuje się niską rozdzielczością przestrzenną i wąskim kątem rejestracji w stosunku do 
pozostałych typów zastosowanych kamer , co  skutkuje ograniczonym zasięgiem przestrzennym 
zarejestrowanej temperatury powierzchni nieużytków na obszarach badawczych w stosunku do 
danych pochodzących z pozostałych sensorów,  uzyskanie zasięgu przestrzennego danych termalnych 
takie samego jak dla pozostałych warstw wygana była ekstrapolacja. Przeprowadzono ją 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). Uzyskane wartości 
przedstawiono w raporcie 1/2019, w kilku przypadkach nie dały zadowalających wyników, dlatego też 
zdecydowano się przeprowadzić analizy ekstrapolacji , dla wybranych typów nieużytków ponownie, 
zmieniając dane do nauki sieci neuronowej. 

2.12.1.2 Metodyka  
2.12.1.2.1 Przygotowanie danych do nauki sieci neuronowej 

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

● utworzono punkty równomiernie i losowo rozmieszczone w obrębie zasięgu warstwy 
termalnej 

● stworzono wokół każdego punktu bufor o średnicy 2 metrów 
● oddzielnie dla każdego z buforów wyeksportowano piksele zawarte w jego wnętrzu do pliku 

*.TIFF 
● 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 podano w Tabeli 2. Zmienna poszukiwana w modelu zawarta była w warstwie obrazującej 
temperaturę powierzchni terenu (LST - Land Surface Temperature). 

http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-docs/data-science/deep-learning.html
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W pierwszym podejściu wykorzystano zestaw 14 warstw do przeprowadzenia uczenia maszynowego: 

● 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 

Uzyskane w ten sposób rezultaty – pomimo zadowalających wartości współczynników korelacji – po 
przeprowadzeniu analizy wizualnej okazały się być nie do przyjęcia. W oparciu o wyniki uzyskane 
w  poprzednim eksperymencie stwierdzono, że znaczna nadreprezentacja warstw obrazujących 
ukształtowanie terenu (DTM, DSM, nDSM oraz pochodne do nich indeksy topograficzne) prowadzi do 
uzyskania niewiarygodnych wyników końcowych (Raport 1.2019). 

W tym celu przeprowadzono kolejny eksperyment, w którym zredukowano do 11 zestaw warstw 
wykorzystywanych do uczenia maszynowego: 

● 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 

 
2.12.1.2.2  Nauka sieci neuronowej – opracowanie parametrów modelu i 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 pierwszego eksperymentu dla obszaru Kopiec Powstania Warszawskiego stworzono sieci 
neuronowe zbudowane odpowiednio z 100, 200, 300, 400 oraz 500 neuronów, które trenowano 
odpowiednio w 50 oraz 100 iteracjach. Weryfikacji sieci neuronowej dokonano na podstawie wartości 
korelacji pomiędzy zestawem danych treningowych i walidacyjnych. 
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W ramach drugiego eksperymentu dla obszarów Kopiec Powstania Warszawskiego, Sadyba Psi 
Nieużytek oraz Wisła Żoliborz stworzono sieci neuronowe zbudowane odpowiednio z 100, 200, 300, 
400 oraz 500 neuronów, które trenowano w 50 iteracjach (wyboru dokonano po analizie wyników 
pierwszego eksperymentu). Weryfikacji sieci neuronowej dokonano na podstawie wartości korelacji 
pomiędzy zestawem danych treningowych i walidacyjnych. 

2.12.1.2.3 Ekstrapolacja danych termalnych 
Ekstrapolacji i przetworzenia do postaci mapowej danych termalnych dokonano dla sieci neuronowych 
z przeprowadzonego eksperymentu, które na etapie weryfikacji uzyskały najwyższą korelację 
pomiędzy wartościami temperatur pomierzonych i obliczonych. 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 
● wykonanie procedury obliczeniowej w oparciu o wybrany model sieci neuronowej i skadrowany 

zestaw danych wejściowych 

 
2.12.1.3 Wyniki 
2.12.1.3.1 Statystyczna analiza wyników i modeli zastosowanych w eksperymencie pierwszym 

Tabela 1 Zestawienie uzyskanych wartości korelacji na etapie weryfikacji sieci neuronowych 
stworzonych w eksperymencie pierwszym 

Obszar 05 Kopiec Powstania Warszawskiego 

Iteracje 50 

Neurony 100 200 300 400 500 

Korelacja 0,93 0,93 0,90 0,93 0,93 

Iteracje 100 

Neurony 100 200 300 400 500 

Korelacja 0,93 0,92 0,92 0,90 0,93 

 
Statystyczna analiza wyników i modeli zastosowanych w eksperymencie drugim 

Tabela 2 Zestawienie uzyskanych wartości korelacji na etapie weryfikacji sieci neuronowych 
stworzonych w eksperymencie drugim 

Obszar: 05 Kopiec Powstania Warszawskiego 

Liczebność grupy treningowej: 386 

Neurony 100 200 300 400 500 

Korelacja 0,93 0,93 0,90 0,93 0,93 

Obszar: 10 Sadyba Psi Nieużytek 

Liczebność grupy treningowej: 367 
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Neurony 100 200 300 400 500 

Korelacja 0,75 0,75 0,75 0,77 0,77 

Obszar: 28 Wisła Żoliborz 

Liczebność grupy treningowej: 455 

Neurony 100 200 300 400 500 

Korelacja 0,50 0,50 0,47 0,56 0,58 

 
Zestawienie map temperatur pomierzonych oraz obliczonych na podstawie modeli stworzonych w 
eksperymencie drugim o najwyższym współczynniku korelacji uzyskanym na etapie weryfikacji. 
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Rysunek 1 Zestawienie map przedstawiających wartości temperatur pomierzonych oraz obliczonych 
dla obszaru Kopiec Powstania Warszawskiego 
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Rysunek 2 Zestawienie map przedstawiających wartości temperatur pomierzonych oraz obliczonych 
dla obszaru Sadyba Psi Nieużytek 
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Rysunek 3 Zestawienie map przedstawiających wartości temperatur pomierzonych oraz obliczonych dla 
obszaru Wisła Żoliborz 



 

67 | Strona 

 

2.12.1.4  Dyskusja wyników i wnioski 

Eksperyment pierwszy wykazał, że zwiększenie liczby iteracji na etapie treningu sieci neuronowej nie 
prowadzi do podniesienia jakości uzyskiwanych wyników (wyrażonych jako związek statystyczny 
pomiędzy wartościami temperatury zmierzonej i obliczonej); niezależnie od liczby neuronów. 

W eksperymencie drugim zaobserwowano, że zwiększenie liczby neuronów nie prowadzi do 
obserwowalnego podniesienia jakości uzyskiwanych wyników. Wyłącznie w przypadku obszaru Wisła 
Żoliborz nieznaczną poprawę siły związków statystycznych w przypadku zwiększenia liczby neuronów 
w sieci (0.5 dla 100 neuronów w stosunku do 0.58 dla 500 neuronów). 

Eliminacja warstw związanych z ukształtowaniem terenu z zestawu danych treningowych 
zaowocowała oczekiwaną poprawą rezultatów na etapie oceny wizualnej. Wyeliminowany został 
problem „odwracania temperatur” (obiekty gorące odwzorowywane w modelu jako bardzo zimne i 
odwrotnie), ogólne „zaszumienie” obrazów (piksele w bliskim sąsiedztwie przyjmowały wartości 
ekstremalne, podczas gdy temperatury pomierzone były do siebie bardzo zbliżone) oraz problem 
wyrównania temperatur pomiędzy obszarami zacienionymi i niezacienionymi. 

Problem dotyczący obniżenia temperatur maksymalnych i podniesienia temperatur minimalnych w 
przypadku map uzyskanych z modelu nadal występuje, jednak uległ on znacznemu ograniczeniu. 

Dla obszaru Kopiec Powstania Warszawskiego uzyskano najwyższy współczynnik korelacji na etapie 
weryfikacji sieci neuronowych (0.93 dla 500 neuronów) spośród wszystkich zestawów danych 
testowych. Charakteryzuje się dużym urozmaiceniem – obecne są zarówno tereny pokryte zwartą 
roślinnością wysoką (drzewiastą), roślinnością niską oraz obiektami sztucznymi (poszycia dachów; 
drogi asfaltowe). Na podstawie analizy wizualnej nie stwierdzono istotnych błędów  odwzorowania 
temperatury uzyskanej na podstawie modelu - temperatury dla asfaltu oraz pokryć dachowych są 
zaniżone o około 2-3 st. Celsjusza w stosunku do wartości pomierzonych, ale nie występuje problem 
odwzorowania obiektów gorących jako zimniejszych od otoczenia. 

Dla obszaru Sadyba Psi Nieużytek uzyskano współczynnik korelacji na etapie weryfikacji sieci 
neuronowej na poziomie 0.77. Znajduje się na nim głównie roślinność niska oraz zabudowa 
mieszkaniowa. Analiza wizualna prowadzi do konkluzji, że temperatury dla obszarów pokrytych 
roślinnością zostały prawidłowo wyekstrapolowane. Podobnie jak w przypadku obszaru Kopiec 
Powstania Warszawskiego temperatura obiektów sztucznych (poszycia dachów) są zaniżone o około 
2-3 st. Celsjusza. 

Obszar Wisła Żoliborz na etapie weryfikacji sieci neuronowej osiągnął najniższy współczynnik korelacji 
spośród wszystkich obszarów – 0.58. Jest to obszar w obrębie którego występuje zwarta roślinność 
wysoka (drzewiasta), roślinność trawiasta oraz wolne lustro wody. Istotny dla analizy wyników 
uzyskanych dla tego obszaru jest fakt, że mozaika temperatury powierzchni terenu cześciowo 
obarczona jest błedem grubym powstałym na etapie rejestracji. Dla jednego pasa nalotu w wyniku 
zmiennych warunków atmosferycznych, w których pracował rejestrator termalny, odczytane 
temperatury są zaniżone o około 4-5 stopni w stosunku do pasów zarejestrowanych w warunkach 
stabilnych. W efekcie odczytana temperatura na obszarach pokrytych roślinnością odbiega od wartości 
pomierzonych o około 2-3 stopnie (doszło do uśrednienia wartości wartości minimalnych i 
maksymalnych), niemniej jednak została wyeliminowana niejednorodność w postaci „chłodniejszego” 
pasa na mozaice przedstawiającej rozkład temperatury powierzchni terenu.  
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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,Piotr Sikorski , Piotr Babańczyk  
Poważnym wyzwaniem jest przeprowadzenie ekstrapolacji wyników pomiarów bezpośrednich i z 
niskiej odległości wykonanych na kilkunastu - kilkudziesięciu obiektach nieużytków na obszary zieleni 
całego miasta stołecznego Warszawy. W kwartale 2 2019 zajęliśmy się jednym z ważniejszych 
elementów tej ekstrapolacji jakim jest identyfikacja symptomów spontaniczności ekosystemu. 
 
1. Wprowadzenie 

Roślinność spontaniczna to pojęcie od dawna znane botanikom, jednak z uwagi, że to roślinność, która 
kolonizuje porzucone stanowiska, miejskie nieużytki, była marginalizowana (Millard 2004). 
Współcześnie zainteresowano się nią z kilku powodów, min. ze względu na potencjalne możliwości. 
Spontaniczna roślinność zajmuje nierzadko parokrotnie większą powierzchnię niż roślinność urządzona 
(Millard 2004). Dość powszechnie uważa się, że te obszary niezarządzane mają niską wartość 
ekonomiczną lub wskazują na zaniedbania, ale ostatnie badania sugerują, że mogą one wnieść cenne 
usługi ekosystemów (Robinson, Lundholm 2012). Kosmopolityczna roślinność spontaniczna zasiedla 
nieużytki miejskie zapewnia ważne usługi ekologiczne, które w świetle przewidywanych skutków zmian 
klimatycznych mają szansę stać się kluczowe w przyszłości (del Tredici P. 2010). Uczenie się, jak 
zarządzać spontaniczną roślinnością miejską w celu zwiększenia jej wartości ekologicznych i 
społecznych, może być bardziej zrównoważoną strategię niż próba odbudowy historycznych 
ekosystemów które rozkwitły zanim miasto istniało (del Tredici P. 2010). 

Porównując spontaniczną roślinność względem trawnika usługi związane z regulacją klimatu (wskaźnik 
powierzchni liści i albedo), czy zawartość węgla organicznego w glebach, będącego wskaźnikiem 
składowania węgla, była podobna w obu typach roślinności (Robinson, Lundholm 2012), choć zdania 
w tej kwestii są podzielone. 

Roślinność spontaniczna nie jest uznawana za ostoję bioróżnorodności, jednak składa się w dużej 
mierze z roślin rodzimych. Są to głównie generaliści, gatunki występujące w wielu siedliskach miejskich 
nie wpływające radykalnie na wzrost bioróżnorodności (Cervelli et al. 2013). Wartość usług dla 
zaopatrzenia siedlisk (różnorodność gatunków roślin, liczebność bezkręgowców i różnorodność 
taksonomiczna) była wyższa niż w przypadku innych siedlisk miejskich (Robinson, Lundholm 2012). 
Różnorodność roślin jest pozytywnie związana z zaawansowaniem sukcesji i heterogenicznością 
mikrośrodowiska, a negatywnie z intensywnością oddziaływania antropogenicznego (Cervelli et al. 
2013). Wartość tych siedlisk spontanicznych nieużytków przedstawia się jednak w tym, że mogą mieć 
skumulowany pozytywny wpływ na środowisko miejskie. Szacuje się, że 25% terenów zajmowanych 
przez roślinność spontaniczną znajduje się w promieniu 0,5 km od roślinności rodzimej (Millard 2004). 

Z praktycznego punktu widzenia roślinnością spontaniczną zainteresowali się planiści i architekci 
krajobrazu. Roślinność spontaniczna rośnie bez ponoszenia kosztów finansowych, jest autentyczna i 
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zawsze dostosowana do warunków panujących na danym terenie. Dotychczas wykorzystanie 
spontanicznej roślinności do celów ozdobnych na terenach publicznych lub prywatnych było w dużej 
mierze niezrozumiałe. Jeśli możliwe jest uatrakcyjnienie roślinności spontanicznej, możliwe jest 
również wprowadzenie jej jako alternatywy dla nasadzeń ozdobnych w mieście (Kühn 2006).  

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie algorytmu do wyznaczania zasięgu występowania 
roślinności spontanicznej z zastosowaniem technik teledetekcyjnych.  

 

2. Dane źródłowe i ich przetworzenie 

Do wyznaczenia zasięgu występowania roślinności spontanicznej w niniejszej pracy wykorzystano dane 
z satelity Sentinel-2 (https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2) będącego częścią 
programu Copernicus realizowanego przez Europejską Agencje Kosmiczną (ESA) we współpracy z 
Komisją Europejską (KE).  

Sensor zamontowany na satelicie mierzy 13 kanałów spektralnych o rozdzielczości przestrzennej od 10 
do 60 m, a czas rewizyty jest krótszy niż tydzień. W niniejszym zadaniu wykorzystano kanał czerwony 
(RED: środkowa długość fali 664.6 nm, szerokość kanału 31 nm) i bliską podczerwień (NIR: środkowa 
długość fali 832.8 nm, szerokość kanału 106 nm), oba o rozdzielczości 10 m. Na ich podstawie 
wyznaczono NDVI (Normalized Difference Vegetation Index - Znormalizowany różnicowy wskaźnik 
wegetacji) obliczany ze wzoru: 

NDVI= NIR-REDNIR+RED 

Dane wykorzystane do tego zadania pobrano z serwisu Copernicus Open Access Hub 
(https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home) w którym ESA udostępnia za darmo dane z satelitów 
konstelacji Sentinel.  

Analizy przeprowadzono dla danych pochodzących z trzech lat (2016-2018). Dla każdego z lat pobrano 
sceny z jednego terminu w miesiącach maj-wrzesień o względnie niewielkim zachmurzeniu, w tabeli 1 
zestawiono terminy wykonania zdjęć wykorzystanych w dalszych analizach z ilością usuniętych pikseli 
ze względu na ich zachmurzenie. 

Pobrane dane przetworzono do produktu gotowego do analizy w następujących krokach: 

● obszar Warszawy potrzeby do analiz znajdował się na dwóch sąsiadujących scenach 
satelitarnych które pozyskano z platformy Coprenicus.eu, 

● z pobranych obrazów wyekstrahowano obszary z terenem Warszawy i wykonano korekcję 
geometryczną w programie SNAP, 

● wybrano kanały czerwony (Kanał 4) oraz podczerwień (Kanał 8) i zapisano do formatu tif,  
● w programie Qgis połączono dwa zdjęcia z częściami Warszawy za pomocą funkcji marge 

uzyskując  mapy dla kanału czerwonego( RED) i podczerwonego (NIR), 
● z pakietu danych satelitarnych pobranych  dla każdego okresu pozyskano warstwę maski 

chmur którą  przetworzono do formatu shapefile (.shp), 
● narzędziem ‘clip raster by mask’ usunięto chmury z fotomap badanego obszaru, 
● za pomocą narzędzia raster calculator wykonano przeliczenie uzyskując ortofotomapę 

przedstawiającą wartości NDVI. 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2
https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
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Przeprowadzone czynności wykonano dla każdej mapy Warszawy z okresu lat 2016-2018. 

Tabela 1. Daty pozyskania i wielkość zachmurzenia na scenach satelitarnych wykorzystanych w analizie 
zasięgu roślinności spontanicznej.   

lp rok data procent zachmurzonych pikseli (%) 

1 2016 23 maja <1 

2 19 czerwca 17,9 

3 2 lipca brak 

4 8 sierpnia 1,1 

5 27 września <1 

6 2017 18 maja <1 

7 4 czerwca <1 

8 27 lipca 5,6 

9 16 sierpnia brak 

10 10 września 7,4 

11 2018 13 maja <1 

12 9 czerwca <1 

13 9 lipca <1 

14 13 sierpnia 15,8 

15 20 września <1 

 
3. Analiza zmienności NDVI w punktach testowych. 
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Na podstawie badań terenowych i rozpoznaniu typu roślinności (Pedrotti F. 2012) została stworzona 
baza punktów referencyjnych. Baza zawiera 1957 punktów z informacją dotyczącą: 

● typu roślinności w punkcie (dwie klasy: 1. l - roślinność leśna i zadrzewienia 2. n - roślinność 
nieleśna, trawiasta, ziołoroślowa i zarośla), 

● spontaniczności (roślinność spontaniczna lub pielęgnowana), 
● dla łęgów podział na 1. siedliska łęgów topolowych i wierzbowych i 2. łęgów wiązowo-

jesionowych i olszowych. 

Punkty te zostały wykorzystane do analiz zmienności NDVI w zależności od rodzaju roślinności 
(wyznaczono ostatecznie 4 klasy: łęgi topolowe i wierzbowe, łęgi wiązowo-jesionowe i olszowe, 
roślinność leśna i zadrzewienia oraz roślinność nieleśna, trawiasta, ziołoroślowa i zarośla). Liczbę 
poligonów w każdej z klas z podziałem spontaniczności zestawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Liczba poligonów w każdej z klas z podziałem na punkty spontaniczne i pielęgnowane  

 
klasa 

liczba poligonów 

spontanicznych pielęgnowanych 

łęgi topolowe i wierzbowe 257 18 

łęgi wiązowo-jesionowe i olszowe 67 29 

roślinność leśna i zadrzewienia 318 205 

roślinność trawiasta, ziołoroślowa i zarośla 419 644 

 
Zmienność NDVI w punktach referencyjnych przedstawiono oddzielnie dla każdego roku z podziałem 
na 4 klasy roślinności (Rys. 1-3). Na wykresach widać, że zakres wartości jak i czasowa zmienność NDVI 
jest różna w kolejnych latach co jest spowodowane różnymi warunkami hydrometeorologicznymi w 
poszczególnych latach. 

W roku 2016 (Rys. 1) dla wszystkich klas z wyjątkiem łęgów wiązowo-jesionowych i olszowych widać 
niewielki wzrost NDVI od maja do lipca, następnie wartości NDVI nieznacznie spadają. Dla 
spontanicznych łęgów wiązowo-jesionowych i olszowych ten przebieg jest taki sam, natomiast dla tych 
pielęgnowanych widać ciągły spadek wartości NDVI od maja aż do września.  

W roku 2017 (Rys. 2) dla wszystkich klas obserwowany jest wzrost NDVI w okresie od sierpnia, a 
następnie między sierpniem a wrześniem gwałtowny spadek NDVI. 

W roku 2018 (Rys. 3) NDVI dla roślinności leśnej i zadrzewieni oraz roślinności trawiastej, ziołoroślowej 
i zarośli charakteryzuje się nieznaczną tendencja spadkową przez cały okres badań. NDVI łęgów w 
zależności od ich typu i spontaniczności ma różny przebieg. NDVI spontanicznych łęgów topolowo-
wierzbowych maleje od maja do września. Natomiast dla pielęgnowanych nieznacznie wzrasta od maja 
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do czerwca, a następnie spada i mediana utrzymuje się na stałym poziomie. NDVI łęgów wiązowo-
jesionowych i olszowych maleje w okresie maj-czerwiec, następnie rośnie w lipcu i zaczyna maleć od 
lipca do września. 

Wspólną cechą prawie wszystkich pomiarów jest różnica pomiędzy medianą dla punktów 
spontanicznych i pielęgnowanych. Punkty które są spontaniczne charakteryzują się wyższym NDVI niż 
te pielęgnowane. Istotność statystyczna między medianą NDVI dla punktów pielęgnowanych i 
spontanicznych została sprawdzona testem Wilcoxona oddzielnie dla każdej klasy roślinności w 
każdym z miesięcy dla każdego roku. W 90% przypadków różnica ta była istotna statystycznie. Na tej 
podstawie zaproponowano algorytm do wyznaczenia zasięgu występowania roślinności spontanicznej 
opisany w kolejnym rozdziale. 

 

Rysunek 1. Wykres pudełkowy pokazujący zmienność NDVI w punktach referencyjnych w roku 2016 dla każdej z 
klas roślinności w zależności od ich spontaniczności, na wykresie przedstawiono medianę (pozioma linia), 
pierwszy i trzeci kwartyl (pudełko) oraz pierwszy i trzeci kwartyl +/- 1,5 wielkości rozstępu ćwiartkowego (wąsy). 
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Rysunek 2. Wykres pudełkowy pokazujący zmienność NDVI w punktach referencyjnych w roku 2017 dla każdej z 
klas roślinności w zależności od ich spontaniczności, na wykresie przedstawiono medianę (pozioma linia), 
pierwszy i trzeci kwartyl (pudełko) oraz pierwszy i trzeci kwartyl +/- 1,5 wielkości rozstępu ćwiartkowego (wąsy). 
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Rysunek 3. Wykres pudełkowy pokazujący zmienność NDVI w punktach referencyjnych w roku 2018 dla każdej z 
klas roślinności w zależności od ich spontaniczności, na wykresie przedstawiono medianę (pozioma linia), 
pierwszy i trzeci kwartyl (pudełko) oraz pierwszy i trzeci kwartyl +/- 1,5 wielkości rozstępu ćwiartkowego (wąsy). 

4. Proponowany algorytm wyznaczenia spontaniczności  

Na podstawie analiz zmienności NDVI zaproponowano algorytm to wyznaczenia zasięgu występowania 
roślinności spontanicznej (Rys. 4).  

Pierwszym etapem obliczeń jest wyznaczenie progu NDVI w każdym z miesięcy (oddzielnie dla każdego 
roku) w każdej z 4 klas roślinności. Jako wartość progową przyjęto 3 kwartyl z grupy pielęgnowanych 
punktów referencyjnych. 

Drugim etapem obliczeń jest wyznaczenie zero-jedynkowej mapy dla każdego z miesięcy. Wartości 0 
przypisano do pikseli poniżej progu wyznaczonego w pierwszym etapie (piksele potencjalnie 
pielęgnowane), a wartości 1 do pikseli powyżej progu (potencjalnie spontaniczne). 

Trzecim etapem jest zsumowanie wszystkich map z etapu drugiego dla danego roku. W przypadku 
niniejszego opracowania otrzymano mapę z wartościami 0-5 (w każdym roku użyto po jednej mapie z 
miesięcy maj-wrzesień). 

Czwartym etapem jest wyznaczenie map zasięgu występowania roślinności spontanicznej (dla każdego 
roku oddzielnie)  na podstawie ilości miesięcy w których próg był przekroczony. 

Ostatnim, piątym etapem jest walidacja uzyskanej mapy na podstawie punktów referencyjnych. 

Przykładowe wyniki etapu 2 i 3 dla roku 2018 przedstawiono na rysuku 5. 
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Rysunek 4. Algorytm wyznaczania zasięgu występowania roślinności spontanicznej. 
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Rysunek 5. Przykładowe wyniki etapu 2 i 3 algorytmu wyznaczania zasięgu występowania roślinności 
spontanicznej. 
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5. Walidacja algorytmu  

Walidacji algorytmu dokonano na podstawie bazy punktów referencyjnych sprawdzono jaki procent 
punktów spontanicznych i pielęgnowanych został oznaczony poprawnie w zależności od ilości miesięcy 
z wartościami NDVI powyżej progu (mapa z etapu 3), zastosowano progi wysokości 0-5. Wyniki 
walidacji przedstawiono na rysunku 6. Na wykresie widać jaki procent poligonów spontanicznych jak i 
pielęgnowanych został poprawnie wyznaczony w zależności od wielkości zastosowanego progu.  

Patrząc na procent poprawnie sklasyfikowanych punktów w obu klasach optymalną wielkością 
progową jest 3. Przy tej wartości dokładność wyznaczenia punktów pielęgnowanych i spontanicznych 
osiąga w większości przypadków ponad 60%. Jedynie w roku 2017 dokładność dla punktów 
spontanicznych spada poniżej 50%.  

 

Rysunek 6. Wyniki walidacji algorytmu wyznaczania zasięgu występowania roślinności spontanicznej, na osi Y 
zaznaczono procent poprawnie sklasyfikowanych z podziałem na lata i punkty pielęgnowane oraz spontaniczne 
w zależności od zastosowanej wielkości progowej (oś X). 

6. Wyniki 

Wyniki przedstawiono na mapie dla każdego roku oddzielnie (Rys. 7). Wyniki otrzymane w roku 2016 i 
2018 pokazują, że rozmieszczenie jak i obszar zajmowany przez roślinność spontaniczną jest podobny 
(w obu latach 37% roślinności zostało zaznaczone jako spontaniczna). Rok 2017 odstaje od pozostałych 
lat i wyniki analiz przeprowadzonych w tym roku pokazują niedoszacowanie ilości roślinności 
spontanicznej (stanowi jedynie 11% roślinności).  

Wyniki pokazują możliwość stosowania NDVI do wyznaczania zasięgu wystę[ownia roślinności 
spontanicznej w obrębie miasta. Jednak ze względu na różne czynniki (zmienne warunki 
meteorologiczne, zachmurzenie scen satelitarnych, ilość wykorzystanych scen itp.) nie można podać 
jednej wartości progowej i za każdym razem należy wykonać walidację w celu jej ustalenia.  
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Rysunek 7. Mapa zasięgu występowania roślinności spontanicznej w poszczególnych latach przy zastosowaniu 
wartości progowej równej 3. 
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VIII (2.14) Ocena ekspercka dominujących procesów hydrologicznych 

Jarosław Chormański, Gabriela Kuc; Małgorzata Kleniewska  

2.14.1 Ocena klimatu lokalnego analizowanych obszarów 
 
 
Średnia roczna liczba godzin ze Słońcem w Warszawie wynosi od poniżej 1450 w centrum i w 

prawobrzeżnej, północno-wschodniej części miasta do 1580 na peryferiach (Atlas Warszawy 

1996). Niższe sumy usłonecznienia rzeczywistego w centrum są wynikiem większego 

zanieczyszczenia powietrza w tej części miasta. Roczne sumy całkowitego promieniowania 

słonecznego w Warszawie w okresie 1964-2013 wynosiły od 3217 MJ∙m
-2

 (1980r.) do 

4033 MJ∙m
-2

 (2011r.), natomiast średnia z tego okresu osiągnęła wartość 3672 MJ∙m
-2

 

(Kleniewska, Chojnicki 2016). W przypadku promieniowania słonecznego również obserwuje 

się obniżenie sum rocznych w odniesieniu do terenów pozamiejskich i przekracza ono nawet 

10% (Atlas Warszawy 1996). 

Średnia roczna temperatura powietrza na stacji Warszawa-Okęcie wynosi 8.1°C (wielolecie 

1947-2013; Kossowska-Cezak, Wawer 2014). Centralne obszary miasta są cieplejsze średnio 

o ok. 1.0°C w stosunku do peryferii, większe zróżnicowanie obserwuje się w przypadku 

temperatury minimalnej, które w ciepłym okresie wynoszą średnio ok. 1.5°C (Atlas Warszawy 

1996). Różnica temperatury dobowej minimalnej między centrum miasta a jego obrzeżami 

może osiągać w szczególnych warunkach nawet 9°C (Błażejczyk i in. 2014). 

Warszawa charakteryzuje się przewaga wiatrów z sektora zachodniego SW-W-NW. 

Topografia miasta hamuje przepływ powietrza zmniejszając prędkość o 20-30% i zwiększając 

częstość cisz od 5-20% (Atlas Warszawy 1996), wpływa też na zmianę kierunku wiatru. 

Większość kierunków wiatru notowanych na Okęciu ulega w Śródmieściu odchyleniu 0 22.5° 

na wschód, natomiast przy największej prędkości wiatru osiąganej w godzinach południowych 

skręt ten może wynosić nawet 45° (Kossowska-Cezak, Bareja 1998). 

Średnie sumy roczne opadów w Warszawie wynoszą od 550mm do 600mm. W centrum miasta 

i w Kawęczynie jest średnio ok. 40 dni więcej z opadem>=0.1mm niż na północnych i 

południowych krańcach miasta (Atlas Warszawy 1996). Wpływ rzeźby terenu na wysokość 

opadów nie odgrywa roli w Warszawie, natomiast wyraźny wpływ mają zanieczyszczenia oraz 

powstawanie nad miastem wymuszonych pionowych prądów wstępujących (Lorenc 1991, 

Błażejczyk 2002). 

 
Miasto, poprzez zmiany właściwości fizycznych w podłożu atmosfery oddziałuje na warunki 

klimatyczne, co wyraża się powstaniem wewnątrz miasta specyficznych warunków 

radiacyjnych, termicznych, wilgotnościowych i wietrznych (Błażejczyk i in. 2002 i źródła 

tamże). 

Największe lokalne zróżnicowanie temperatury powietrza w przygruntowej warstwie 

powietrza występuje przy pogodzie o słabej turbulencji termicznej i dynamicznej (Łykowski i 

in. 1999). Na zróżnicowanie temperatury wpływa również rzeźba terenu oraz wystawa 
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(azymut) zbocza – amplituda dobowa temperatury powietrza w zboczu południowym może 

wynosić prawie 24°C, podczas gdy na zboczu północnym 15°C. Z kolei obniżenia terenowe są 

słabo wentylowane i w związku z tym na ich dnie w letni dzień temperatura powietrza jest 

najwyższa, a nocą najniższa. 

Czynnikiem wpływającym na zróżnicowanie temperatury powietrza jest charakter podłoża. 

Gleby o dużej porowatości (piaszczyste) nagrzewają się w ciągu dnia do wyższej temperatury, 

ale na niewielka głębokość i szybko wychładzają nocą, natomiast gleby zwięzłe nagrzewają się 

wolniej, ale do większej głębokości, a nocą maja wyższą temperaturę w stosunku do gleb 

lekkich (Łykowski i in. 1999) 

Ważnym elementem topoklimatu jest również występowanie roślinności. Na obszarach lasów, 

parków i w innych skupiskach drzew (przy pełnym ulistnieniu) temperatura powietrza w ciągu 

dnia jest niższa o 2-5°C w stosunku do terenu otwartego, a w nocy wyższa o 1-3°C (Łykowski 

1999). Tereny biologicznie czynne są jedną z największych wartości Warszawy w kontekście 

łagodzenia miejskiej wyspy ciepła (Błażejczyk i in. 2014a) . 

Dane ze stacji Warszawa-Okęcie można przyjąć jako reprezentatywne dla terenów otwartych 

miasta (tab.X). Na wzniesieniach,w zadrzewieniach, na obszarach zbiorników wodnych i 

obszarach podmokłych występuje modyfikacja elementów klimatu, którą dla obszarów analiz 

oceniono (tab.Y) na podstawie wskaźników zamieszczonych w literaturze (Łykowski 1999). 

 
Tabela X. Średnie wieloletnie (1951-1980) wartości elementów klimatologicznych dla stacji 

Warszawa-Okęcie (Łykowski 2003) 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

t -2.3 -2.5 1.2 7.6 13.0 17.2 18.3 17.6 13.4 8.3 3.3 -0.7 

P 23 25 23 34 52 64 76 58 43 39 37 31 

f 86 85 79 73 71 70 73 75 79 83 87 88 

v 4.7 4.6 4.8 4.3 3.8 3.6 3.5 3.3 3.5 3.8 4.6 4.6 

 
t-temperatura powietrza (°C), P-suma opadów (mm), f-wilgotność względna (%), v-prędkość 

wiatru (m/s) 

 
 
 
 
 
 
 Tabela Y. Modyfikacja elementów klimatu na obszarach analiz 
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 Obszar 

   

    

Modyfikacja elementów klimatologicznych w stosunku do 

terenów otwartych 

   

    

03 Glinianka Sznajdra 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C 

   

    

05 Kopiec Powstania 

Warszawskiego 

   

    

Niższa  temperatura powietrza w ciągu dnia o ok. 3-5°C, 

wyższa nocą o 3-5°C, wyższa wilgotność względna powietrza. 

    
   

    

06 Siekierki Staw 1 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C 

   

    

07 Siekierki  Staw 2 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C 

   

    

10 Sadyba Psi Nieużytek 

   

    

Zmniejszenie dziennych wartości prędkości wiatru o 20-25% 
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12 Kanał Sielecki 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C. Zmniejszenie dziennych wartości 

prędkości wiatru o 20-30%     
   

    

14 Górka Kazurka 

   

Większa prędkość wiatru w ciągu dnia o ok. 20-25%, wyższa 

temperatura powietrza oraz mniejsza wilgotność względna. 

   

    

16 Kozia Górka 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C. 

   

    

17 Kanał  Olszynka 

Grochowska 

   

    

Niewielkie zróżnicowanie w ciepłej połowie roku (IV-IX) i 

dotyczy obniżenia temperatury powietrza, zwiększenia 

wilgotności powietrza i zmniejszenia prędkości wiatru. 

   

    

24 Obok Cmentarza 

Wolskiego 

   

    

Obniżenie temperatury powietrza w ciągu dnia o 2-5C i 

podwyższenie nocą o  1-3C. Wyższa wilgotność względna 

powietrza. Zmniejszona o 20-25% dzienna prędkość wiatru. 

   

    

25 Potoki 

   

    

Obniżenie temperatury powietrza w ciągu dnia o 2-5C i 

podwyższenie nocą o  1-3C. Wyższa wilgotność względna 

powietrza. Zmniejszona o 20-25% dzienna prędkość wiatru. 

   

    

26 Wisła Tarchomin 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C. Większa częstość występowania mgieł. 
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27 Wisła Żerań 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C. Większa częstość występowania mgieł. 

   

    

28 Wisła Żoliborz 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C. Większa częstość występowania mgieł. 

   

    

29 Wisła Siekierki 

   

    

Zróżnicowanie będzie występowało w ciepłej połowie roku 

(IV-IX) i dotyczy zwiększenia średniej miesięcznej 

wilgotności względnej o 3-6%, obniżenia temperatury 

powietrza o 1-2°C. Większa częstość występowania mgieł. 

   

    

35 Siarczana  

   

    

Zmniejszenie  prędkości wiatru w ciągu dnia o 20-25%, niższa 

temperatura  powietrza w ciągu dnia o 2-5°C i niższa nocą o 

1-3°C. Wyższa wilgotność względna     

   

 

 

Uogólniając warunki klimatyczne w nieużytkach warszawskich będą charakteryzowały się 
zmiennymi warunkami klimatycznymi wg następujących założeń: 
-Tereny ze zbiornikami wodnymi i podmokłe będą charakteryzowały się niższą temperaturą i 
większą wilgotnością, obserwowaną w wartościach średnich miesięcznych w ciepłej porze 
roku. 
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-Tereny zadrzewione będą charakteryzowały się obniżeniem temperatury w ciągu dnia do 5 
stopni i podwyższeniem nocą do 3 stopni oraz redukcją prędkości wiatru do 25% (dla wys. 
przeszkód do 10m). 
Wpływ ten jednak zależy też od wielkości obszarów a największa modyfikacja warunków 
klimatycznych zachodzi na obszarach bezpośrednio przylegających do Wisły.  
 
 

2.14.2 Charakterystyka hydrologiczna m.st. Warszawy 
Obszar miasta Warszawa całkowicie lub częściowo obejmuje 64 zlewnie elementarne. 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 (patrz Raport 1.2019). Wśród wyznaczonych kryteria wyboru 
reprezentatywnych zlewni elementarnych znalazły się: 

● Całkowite położenie w obrębie granic miasta; 
● Położenie analizowanych obszarów miejskich nieużytków w obrębie wybranych zlewni 

elementarnych; 
● Reprezentatywny układ cieków powierzchniowych; 
● Rzeźba terenu; 
● Wybór najbardziej reprezentatywnych poligonów badawczych spośród wszystkich 

analizowanych nieużytków; 
 
 

Ostatecznie wybrano te zlewnie, które położone są w środkowej części miasta, a związku z tym 
są najbardziej narażone na antropopresję. Ponadto, zlewnie te najlepiej oddają charakter 
specyfiki obszarów, na których położone są analizowane w ramach opracowania nieużytki. 
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Rys. Wyselekcjonowane zlewnie elementarne do dalszych analiz 
 
Większość miast europejskich mierzy się obecnie z problemami i zagrożeniami związanymi ze 
zmianami klimatu. Także Warszawa opracowuje już dokumenty i wdraża rozwiązania mające 
na celu działania adaptacyjne do postępujących zmian klimatycznych. W dokumencie 
„Strategia adaptacji miasta do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą 
do roku 2050 – Miejski Plan Adaptacji” wśród najważniejszych zagrożeń hydrologicznych, na 
które miasto narażone jest w wysokim lub średnim stopniu, wymieniane są: 

● Opady nawalne – wzrost intensywności i częstotliwości, co skutkuje występowaniem 
lokalnych podtopień w mieście; 
   

● Powodzie – wzrost częstotliwości występowania wysokich stanów  wody, zarówno w 
rzece Wiśle, jak i jej dopływach zlokalizowanych  na terenie miasta; 
   

● Susze – wzrost długości okresów bezopadowych oraz większa dotkliwość występujących susz 
ze względu na wzrost średniej temperatury powietrza; 
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Wśród działań, które powinny zostać wdrożone w celu łagodzenia negatywnych skutków 
zmian klimatycznych związanych z kwestiami hydrologicznymi w w/w dokumencie wymienia 
się m.in.: 

● Wzmocnienie roli zielonej i błękitnej infrastruktury; 
   

● Dalszy rozwój systemu gospodarowania wodą pod kątem zwiększania zdolności 
retencyjnych terenów zieleni oraz przywrócenie zdolności retencyjnych obszarom 
nieprzepuszczalnym poprzez  zastosowanie rozwiązań umożliwiających gromadzenie 
wody na tych  obszarach; 
 
 

 
Na terenie m.st. Warszawy powstały już pewnego rodzaju rozwiązania, których celem jest 
gromadzenie wody opadowej. Są to głównie ogrody deszczowe, zielone torowiska, zielone 
dachy, niecki retencyjne oraz zielone ściany. Fundacja Sendzimira opracowała mapę, na której 
zaznaczone zostały wszystkie miejsca sprzyjające retencji zrealizowane w ramach projektów 
fundacyjnych oraz inne przykładowe rozwiązania sprzyjające zatrzymywaniu wody opadowej 
w krajobrazie miejskim. 
 

 
Rys. Mapa miejsc sprzyjających retencji na terenie m.st. Warszawa. Źródło: Fundacja 
Sendzimira 
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Przykładowe rozwiązania ujęte na powyższej mapie: 

● Zielony dach – Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Źródło: Google Earth 

 

● Niecka  retencyjna i rabaty z roślinami wodnolubnymi – Szkoła Podstawowa nr 97 im. 
Leona Kruczkowskiego. Źródło: Fundacja Sendzimira 
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● Ogród  deszczowy w gruncie - Szkoła Podstawowa nr 209 im Hanki Ordonówny. 
 Źródło: Fundacja Sendzimira 

 

● Zielone torowisko – Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Górczewskiej  do ul. 
Radiowej. Źródło: Fundacja Sendzimira 
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2.14.3 Modelowanie hydrologiczne z wykorzystaniem modelu WetSpa-Urban 
2.14.3.1 Ogólne informacje o modelu 
Podstawowe elementy bilansu wodnego i dominujące procesy hydrologiczne zostaną wyznaczone z 
wykorzystaniem modelu WetSpa-Urban. Jest to model hydrologiczny działający w systemie GIS oraz 
uwzględniający elementy dotyczące prognoz powodziowych i gospodarowania wodami w zlewniach 
zurbanizowanych. Parametryzowany jest on na podstawie mapy gleb, mapy użytkowania terenu i NMT 
(Numerycznego Modelu Terenu). Model Wetspa-Urban dedykowany jest ocenie do analizy procesów 
hydrologicznych zachodzących w zlewniach zurbanizowanych. Narzędzie to integruje dwa modele 
hydrologiczne: WetSpa (model o parametrach rozłożonych bazujący na GIS) oraz SWMM (precyzyjny 
model hydrodynamiczny). Główną ideą modelu jest prognozowania zjawisk powodziowych w 
zlewniach zurbanizowanych i możliwości redukcji ich negatywnych skutków, ze szczególnym naciskiem 
na adaptację do zmian klimatu. 
 
2.14.3.2 Dane wejściowe do modelu 
2.14.3.2.1 Gleby i powierzchnie nieprzepuszczalne 
Na terenie m.st. Warszawa dominują przede wszystkim gleby antropogeniczne, których 
obecność wynika ze specyfiki ośrodków miejskich. Na terenach nadwiślańskich wyróżnić 
można głównie gleby piaszczyste o wysokim stopniu przepuszczalności. W pozostałych 
częściach miasta przeważają gleby charakteryzujące się znacznie mniejszym stopniem 
przepuszczalności. 
Dużą rolę w kształtowaniu procesów hydrologicznych na terenach miejskich odgrywają 
powierzchnie nieprzepuszczalne, które stanowią znaczną część dużych i szybko rozwijających 
się aglomeracji miejskich. Duże uszczelnienie powierzchni, np. drogi, chodniki, zabudowa, 
parkingi, przyczyniają się do formowania spływu powierzchniowego. Problem ten nabiera 
szczególnego znaczenia w kontekście zachodzących zmian klimatu i wzrostu częstotliwości 
występowania opadów nawalnych, co skutkuje powstawaniem tzw. powodzi błyskawicznych. 
Na poniższym rysunku przedstawiono procentowy rozkład podstawowych procesów 
hydrologicznych w różnych zlewniach w zależności od sposobu zagospodarowania i udziału 
procentowego powierzchni zabetonowanych. 
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Rys. Rozkład procentowy powierzchni nieprzepuszczalnych w zależności od sposobu 
zagospodarowania zlewni i udziału powierzchni zabetonowanych. Źródło: The Science Scoop 
 
Jak widać na powyższej grafice, w przypadku obszarów miejskich o wysokim stopniu 
zabetonowania, do których bez wątpienia należy miasto Warszawa, odpływ powierzchniowy 
stanowi aż 55% wszystkich procesów hydrologicznych zachodzących w zlewni. Dla 
porównania, w przypadku terenów naturalnych bez wpływu antropogenicznego, odpływ 
powierzchniowy stanowi zaledwie 10% wszystkich procesów hydrologicznych. W tym 
przypadku dominująca jest infiltracja, co wpływa pozytywnie na zdolności retencyjne zlewni, 
a w konsekwencji umożliwia zrównoważone gospodarowanie wodami w przypadku 
wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych – suszy i opadów nawalnych. 
W ocenie udziału powierzchni nieprzepuszczalnych na terenie m.st. Warszawa i w obrębie 
analizowanych nieużytków zastosowanie mają dane satelitarne opracowywane w ramach 
programu Copernicus. Poprzez serwis „Land” udostępniana jest baza powierzchni 
nieprzepuszczalnych (High Resolution Layers), która aktualizowana jest dla cyklów 3-letnich. 
Dane te charakteryzują się dość dużym stopniem dokładności. Każdej komórce piksela (20m) 
przypisana jest wartość procentowego udziału powierzchni nieprzepuszczalnych. Jedyną wadą 
jest aktualność danych, ponieważ obecnie dostępna baza dotyczy lat 2006-2015. Nie została 
jeszcze udostępniona baza powierzchni nieprzepuszczalnych dla 2018 roku, dlatego w 



 

92 | Strona 

 

przypadku tak dynamicznie zmieniających się ośrodków miejskich jak Warszawa, trudno 
mówić o aktualności tych danych. Jak można dostrzec na poniższej grafice, na przestrzeni 9 lat 
(w okresie 2006-2015) przyrost powierzchni nieprzepuszczalnych w skali całego miasta jest 
znaczący. Można dostrzec również pewną tendencję do rozrostu powierzchni zabudowanych 
na obrzeżach miasta. W centrum ten przyrost jest znacznie słabiej dostrzegalny, choć i tak 
można zidentyfikować nowe powierzchnie nieprzepuszczalne. 

 
Rys. 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. Źródło: Program Copernicus 
W obrębie analizowanych zlewni także można dostrzec dość znaczny przyrost powierzchni 
nieprzepuszczalnych. Co więcej, znajdują się tutaj również obszary, których nie udało się 
sklasyfikować ze względu na braki w danych wejściowych, np. z powodu występującego 
zachmurzenia. 
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Rys. Powierzchnie nieprzepuszczalne w 2015 roku w obrębie analizowanych zlewni według 
bazy opracowanej w ramach Programu Copernicus. Źródło: Program Copernicus 
 
W związku z powyższym, podjęto próbę identyfikacji powierzchni nieprzepuszczalnych z 
wykorzystaniem zobrazowań z satelitów Sentinel-2 (zdjęcia optyczne) dla roku 2019. 
Wcześniej 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 okresie II kwiecień-czerwiec 2019 wybrano szereg aktualnych 
zobrazowań o niskim stopniu zachmurzenia do dalszych analiz. Z uwagi na dużą kolekcję 
zobrazowań optycznych i ich przewagi w porównaniu z danymi radarowymi z Sentinel 1 
zrezygnowano z dalszych prac nad zobrazowaniami radarowymi Sentinel-1. 
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 NDBI (Normalized Difference Built-Up Index). W przypadku wskaźnika NDBI 
uzyskano nieco gorszą dokładność wyników niż w przypadku wskaźnika NDVI. Wynika to z 
faktu, że rozdzielczość kanału podczerwieni krótkofalowej (SWIR) satelity Sentinel-2 wynosi 
20 m, przez co zachodzi potrzeba resamplingu kanału bliskiej podczerwieni do takiej samej 
rozdzielczości. Najlepsze z uzyskanych zdjęć pokazano na rysunkach: 
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Rys. Porównanie wyników identyfikacji powierzchni nieprzepuszczalnych na podstawie 
wskaźnika NDVI z mapą OSM. Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. Porównanie wyników identyfikacji powierzchni nieprzepuszczalnych na podstawie 
wskaźnika NDBI z mapą OSM. Źródło: Opracowanie własne 
 
W przypadku wskaźnika NDBI uzyskano nieco gorszą dokładność wyników niż w przypadku 
wskaźnika NDVI. Wynika to z faktu, że rozdzielczość kanału podczerwieni krótkofalowej (SWIR) 
satelity Sentinel-2 wynosi 20 m, przez co zachodzi potrzeba resamplingu kanału bliskiej 
podczerwieni do takiej samej rozdzielczości. Prace nad identyfikacją powierzchni 
nieprzepuszczalnych wymagają dalszych analiz, szczególnie w kontekście porównania 
uzyskanych wyników z danymi referencyjnymi. 
 
2.14.3.2.2 Charakterystyka ukształtowania powierzchni - numeryczny model terenu 
 
Analizowany obszar obejmuje głównie Równinę Warszawską oraz częściowo tarasy zalewowe 
i nadzalewowe. Model został uszczegółowiony o Numeryczny Model Terenu. 
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Rys. Ukształtowanie terenu na analizowanym obszarze. Źródło: Opracowanie własne 
 
Użytkowanie terenu na obszarze m.st. Warszawa 
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. 
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Rys. Mapa użytkowania terenu w Warszawie na podstawie bazy CORINE Land Cover 2018 
opracowywanej w ramach Programu Copernicus. Źródło: Opracowanie własne 
 
Następnie na podstawie bazy CORINE Land Cover, poszczególne klasy użytkowania zostały 
przeklasyfikowane do klasyfikacji IGBP (International 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. Użytkowanie obszaru m.st. Warszawa po reklasyfikacji do IGBP. Źródło: Opracowanie 
własne 
 
Ewapotranspiracja i opady 
W modelowaniu hydrologicznym zostały wykorzystane dobowe dane o ewapotranspiracji oraz 
opadowe wypracowane w poprzednich etapach realizacji tego zadania. Przykładowe dane 
wykorzystane w modelu WetSpa-Urban dla Warszawy dostosowane do wymagań modelu: 
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Rys. Przykładowe dane o opadach opracowane zgodnie z wymogami modelu WetSpa-Urban. 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. Przykładowe dane o ewapotranspiracji opracowane zgodnie z wymogami modelu 
WetSpa-Urban. Źródło: Opracowanie własne 
 
2.14.3.2.3 Parametryzacja i wyniki modelowania hydrologicznego 
Na podstawie przygotowanych map wejściowych do modelu, wykonano obliczenie 
parametrów modelowania oraz podstawowych procesów hydrologicznych dla każdej ze 
zlewni elementarnych. Poniżej zestawiono przykłady wyliczonych parametrów dla wybranej 
zlewni elementarnych wyselekcjonowanej we wcześniejszych etapach: 
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Rys. Przewodność gleb w wybranej zlewni elementarnej. Źródło: Opracowanie własne 
 

 
Rys. Pojemność polowa gleb w wybranej zlewni elementarnej. Źródło: Opracowanie własne 



 

102 | Strona 

 

 
Rys. Akumulacja odpływu w wybranej zlewni elementarnej. Źródło: Opracowanie własne 

 
Rys. Głębokość strefy korzeniowej w wybranej zlewni elementarnej. Źródło: Opracowanie 
własne 
 Kluczowe znaczenie w modelowaniu bilansu wodnego w zlewniach zurbanizowanych 
mają odpływ powierzchniowy oraz zdolność do zatrzymywania wody w lokalnych 
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zagłębieniach. Na ich kształtowanie ma wpływ szereg czynników jak gleby, ukształtowanie 
powierzchni czy zagospodarowanie terenu. Poniżej zestawiono rozkład tych elementów 
względem analizowanych nieużytków. 
Jak można zauważyć, część analizowanych nieużytków położona jest na terenach wzdłuż 
brzegu Wisły o charakterze bardziej naturalnym, gdzie proces współczynnik odpływu 
powierzchniowego zachodzi znacznie w mniejszym stopniu, a jego udział w bilansie wodny 
także jest mniejszy w stosunku do nieużytków położonych w częściach Warszawy o dużym 
wpływie antropogenicznym i wysokim stopniu zabudowania. Na obszarach, gdzie gęstość 
zabudowy jest bardzo duża, wartość współczynnika odpływu powierzchniowego osiąga 
wartość maksymalną. 
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Rys. Odpływ powierzchniowy względem analizowanych nieużytków. Źródło: Opracowanie 
własne 
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Patrząc na zdolność do zatrzymywania wody w lokalnych zagłębień dostrzec można podobny 
rozkład jak w przypadku współczynnika odpływu powierzchniowego. Tereny zalewowe nad 
Wisłą charakteryzują się najwyższą zdolność do zatrzymywania wody. Następnie nieco 
mniejszą zdolnością wyróżniają się tereny nad Wisłą i tereny zieleni o bardziej naturalnym 
charakterze. Najmniejszą zdolnością w gromadzeniu wody wyróżniają się znów obszary o 
dużym udziale powierzchni nieprzepuszczalnych, w których zachodzące procesy hydrologiczne 
ulegają znacznemu zniekształceniu w porównaniu do obszarów naturalnych o niskim udziale 
powierzchni nieprzepuszczalnych. 
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Rys. Zdolność do zatrzymywania wody względem analizowanych nieużytków. Źródło: 
Opracowanie własne 
 
Porównując rozkład odpływu powierzchniowego i zdolności do zatrzymywania wody widać 
wyraźnie, że ich rozkład w obrębie analizowanego obszaru jest bardzo podobny. Na obszarach 
o dużym udziale powierzchni nieprzepuszczalnych najbardziej dominującym procesem jest 
odpływ powierzchniowy, natomiast zdolność retencyjna jest w tym przypadku znacznie 
mniejsza. Z kolei tereny o naturalnym charakterze cechują się znacznie większymi 
zdolnościami retencyjnymi, co ma kluczowe znaczenie dla kształtowania procesów 
hydrologicznych zachodzących na tych terenach. W tym przypadku odpływ powierzchniowy 
będzie zachodził w znacznie mniejszym stopniu. 
 
Kolejnym elementem mającym wpływ na chwilowy bilans wodny zwykle niedoszacowana a 
istotnie wpływająca na wielkość skłładowych bilansu wodnego jest intercepcja, czyli zdolność 
do zatrzymywania wody na powierzchni roślin. Jak można zauważyć na poniższym rysunku, 
podobnie jak w przypadku pozostałych elementów, najwyższe wartości intercepcji 
odnotowywane są na terenach nadbrzeżnych oraz terenach zieleni miejskiej o charakterze 
zbliżonym do naturalnego. Na terenach o mniejszym wpływie antropogenicznym osiąga 
wartości średnie. Natomiast najniższy udział procesu intercepcji odnotowywany jest na 
obszarach o dużym udziale powierzchni nieprzepuszczalnych, gdzie proces ten nie zachodzi 
nawet w ogóle. 
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Rys. Rozkład intercepcji na analizowanym obszarze 
 
Z hydrologicznego punktu widzenia analizowane nieużytki pełnią ważną rolę w 
retencjonowaniu wody. Stawy pełnią funkcją magazynującą w przypadku, zarówno nadwyżek, 
jak i deficytów wody. Z kolei niezagospodarowane nieużytki pełnią rolę „gąbki”, która w czasie 
nawalnych opadów może wchłonąć nadwyżkę wody, a w czasie okresów suszy może oddawać 
zatrzymaną wcześniej wodę do otoczenia. Przy kształtowaniu tych terenów należy pamiętać o 
zachowaniu ich zdolności retencyjnych poprzez zastosowanie rozwiązań sprzyjających 
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zrównoważonemu gospodarowaniu wodami. Tereny otaczające analizowane nieużytki 
charakteryzują się wysokim udziałem powierzchni nieprzepuszczalnych. Przy ich 
zagospodarowywaniu należy pamiętać 
o wykorzystywaniu podłoża i elementów umożliwiających infiltrację wód w głąb gleby oraz 
ograniczających spływ powierzchniowy. Jak można zauważyć, na analizowanym obszarze 
przeważają tereny charakteryzujące się wysokimi wartościami odpływu powierzchniowego. 
Warto zwrócić uwagę, że proces intercepcji (zatrzymywanie wody przez rośliny) nie zachodzi 
prawie w ogóle na terenach o wysokim stopniu zabudowania, które stanowią znacznie większą 
część miasta niż w przypadku obszarów, na których zachodzi proces intercepcji. W kontekście 
zachodzącym zmian klimatu, właściwe zagospodarowanie analizowanych nieużytków, może 
mieć kluczowe znaczenie w kształtowaniu procesów hydrologicznych w skali lokalnej. 
Modelowanie hydrologiczne nie mogło zostać przeprowadzone w pełnym zakresie ze względu 
na brak danych o wydajności i przebiegu sieci kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawa. 
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IX (3.1) Opracowanie scenariuszy użytkowania badanych przestrzeni przy 

założeniu różnego stopnia ich ochrony, użytkowania, przekształcenia w tereny 

zieleni miejskiej i finansowania. 

dr hab. Piotr Sikorski, mgr Piotr Archiciński, dr hab. Beata J. Gawryszewska, mgr Maciej 

Łepkowski 

Opracowane wyniki badań posłużą opracowaniu scenariuszy użytkowania i co za tym idzie 

kształtowania badanych przestrzeni nieużytków. W związku ze zbadanymi wartościami 

przyrodniczymi i społecznymi tych obszarów, przewidujemy trzy główne scenariusze 

postępowania: 

1/ ochrona obszarów najcenniejszych przyrodniczo – na tych terenach ograniczamy się 

wyłącznie do informacji o wartościach przyrodniczych podlegających ochronie;  

2/ przekształcenie na tereny rekreacyjne z użyciem mikrointerwencji projektowych – 

przewidujemy optymalizację zagospodarowania w zależności od preferencji estetycznych 

użytkowników i potencjału terenu; 

3/ algorytm kształtowania terenu zieleni nieformalnej/rekultywacji terenu, zgodnie ze 

zbadanymi preferencjami użytkowników – chodzi o określenie cech takiego obszaru w 

warstwie formalnej, programowej i krajobrazowej do zastosowania w różnych sytuacjach, 

gdzie tradycyjne zagospodarowanie o terenu zieleni miejskiej jest niewskazane, na przykład z 

przyczyn ekonomicznych;  

Opisywane scenariusze zostaną zaprezentowane w raporcie końcowym po kwartale III 2019, 

poniżej zamieszczamy wskazania do scenariuszy, opracowane w oparciu o zidentyfikowany 

potencjał świadczenia usług ekosystemowych. 

 
Wskazania do scenariuszy  

Do podjęcia racjonalnej decyzji o przekształceniu nieużytku na inną formę użytkowania 

pragniemy przedstawić narzędzie do oceny i w efekcie rekomendacji obszaru. Istniejąca 

zieleń pełni wiele funkcji, których nie można pominąć. Są to cenne dla mieszkańców miasta 

usługi, określane usługami ekosystemowymi. W tej części raportu próbujemy wartościować 

zbadane usługi wskazując jak wiele straci miasto zmieniając istniejącą zieleń w coś innego.  

 

1) Klasyfikacja jednostek roślinności na potrzeby zarządzania usługami 

ekosystemowymi nieużytków 

Na potrzeby zarządzania zielenią nieużytków potrzebne są jednorodne typy, które 

przedstawiają treści ekologiczne oraz utylitarne. Dysponując takim zestawem jednostek 

można dokonywać uproszczeń i obliczeń dla wszystkich badanych  
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Wykres analizy czynnikowej dla 75 prób roślinności, gdzie czynnikiem są gatunki roślin 
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W klasyfikacji florystycznej jednostek wyodrębniają się następujące grupy jednostek 

roślinności: 

- lasów łęgowych i nieużytków na wysoczyźnie, 

- nieleśnych nieużytków z nawłocią i trzcinnikiem, 

- leśnych nieużytków na wysoczyźnie, zadrzewień i łąk parkowych. 

 

Grupa lasów łęgowych i nieużytków na wysoczyźnie to typowo leśne układy przestrzenne, 

ustabilizowane postacie sukcesyjne. Zaskakujące są duże podobieństwa taksonomiczne 

układów dolinowych do wysoczyznowych. Wytłumaczyć to można tym, że w miastach na 

wysoczyźnie na terenie nieużytków panują warunki zbliżone do łęgowych. Duże 

powierzchnie betonu przyczyniają się do znacznego odpływu, który w części znajduje się na 

omawianych powierzchniach. Z kolei silne odwodnienie podłoża, przez sąsiednie wykopy i 

dreny powoduje duże przesuszenie gruntu w czasie suszy. Te rozchwianie, powodujące, że 

podłoże jest nadmiernie zalewane w pory wilgotne i silnie przesuszane w pory suche 

prowadzi do rozprzestrzenienia się lekkonasiennych drzew z siedlisk łęgowych jak topole i 

grupa leśnych nieużytków 

na wysoczyźnie,  

zadrzewień i łąk parkowych 

grupa lasów łęgowych  

i nieużytków na wysoczyźnie 

grupa nieleśnych 

nieużytków z nawłocią i 

trzcinnikiem 
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wierzby. Część płatów lasów na wysoczyźnie jest zbliżona taksonomicznie do zadrzewień 

parkowych, co jest wynikiem dużego zróżnicowania warunków siedliskowych w tej grupie.  

Nieleśne nieużytki z nawłocią i trzcinnikiem w dolinie jak i na wysoczyźnie mają duże 

powinowactwo taksonomiczne. Skład tych zbiorowisk jest dość ubogi, a gatunki budujące 

zespół mają charakter ekspansywnych. Niebagatelne znaczenie ma ujednolicanie się siedlisk 

wysoczyznowych w otoczeniu zabudowy do siedlisk dolinnych, łęgów topolowych.  

Powierzchnie leśnych nieużytków na wysoczyźnie, zadrzewień i łąk parkowych mają 

charakter najbardziej zbliżonych do zieleni urządzonej. Zaskakujące, ze nawet obecność 

drzew i krzewów w efekcie nie było tak znaczące w analizie jak skład warstwy przyziemnej, 

który był zbliżony. Pokazuje to skalę zjawiska określanego jako homogenizacją zieleni 

miejskiej, gdzie skład gatunkowy naturalnie tak odległych ekosystemów jak las i łąka stają się 

w istocie niewielkie.  

 

2) Usługi ekosystemowe – rola nieużytków w przeciwdziałaniu smogowi 

Zanieczyszczenie powietrza w Unii Europejskiej nie należy do najwyższych, ale do najbardziej 

zanieczyszczonych państw należy Polska i Bułgaria. W obu tych krajach przekraczane są normy 

czystości powietrza WHO (World Health Organization) - 72% miast polskich, i 83% bułgarskich. 

Szacuje się, że w wyniku smogu rocznie na skutek powikłań chorób spowodowanych przez 

smog umiera w Polsce 44 tysiące osób. Nieużytki wedle wstępnych wyników są 

bezkonkurencyjne w oczyszczaniu smogu. Trudno jest zestawić rozwiązania antysmogowe, 

ze względu na ich wielość i złożoność rozwiązań. Jednym z takich nietypowych jest wieżowiec 

Bosco Verticale zaprojektowany przez Boeri Studio w Mediolanie. Wyróżnia się posadzonym 

na elewacji w formie pionowego lasu około 900 drzewami i tysiącami bylin, które mają 

redukować poziom miejskiego smogu (www.greenroofs.com). Skuteczność tego rozwiązania 

nie została oceniona, trudno tez oddzielić koszt rozwiązania od części deweloperskich. 

Wytypowano rozwiązania dające się zweryfikować o dane niezależne, a w razie ich braku o 

dane producentów. Większość metod odnosi się do ilości przeczyszczonego powietrza w m3, 

a nieliczne do ilości pochłoniętego pyłu. Ilość pyłu jaki pochłania 1 ha nieużytku daje się 

przeliczyć na masę. Przeliczenie skuteczności oczyszczania na objętość oczyszczonego 

powietrza można jedynie przeliczyć zważywszy ile gram pyłów zawiera 1 m3 

zanieczyszczonego powietrza. Stosując taką zaniżoną skuteczność można stwierdzić, że 

wydajność 1 ha nieużytków przewyższa wszystkie znane metody jeśli chodzi o skuteczność i 

koszty. Biorąc pod uwagę powierzchnię instalacji to te architektoniczne są uniwersalne, ale 

nieużytki w strefie zabudowy osiedlowej mogą pełnić funkcje rekreacyjne i wiele innych.    

 

http://www.greenroofs.com/
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źródło – dane z grantu, producentów urządzeń i Broniewicz P. Architektoniczne metody 

walki z zanieczyszczeniem powietrza. DOI: 10.4467/25438700SM.18.043.9208 

 

O zaletach stosowania roślinności nad architektonicznymi można wiele pisać, ale jak 

wykazujemy również w tej części raportu, pełni wiele różnych funkcji, także estetyczne, 

chronią przed hałasem maja szansę odegrania istotnej roli prozdrowotnej. Nie ulega 

wątpliwości, że w każdym mieście są miejsca gdzie ochronna rola roślin przed 

zanieczyszczeniami wysuwa się na pierwsze miejsce (Gawroński 2019). Intensywny program 

nasadzeń, zwłaszcza drzew, jest społecznie akceptowalny na całym świecie, mniej wiadomo 

na temat wprowadzania całych ekosystemów, ale akceptacja dla takich działań wydaje się 

równie duża.  

W niniejszych badaniach skupiliśmy się na gatunkach, które budują nieużytki i przeliczając 

zdolność poszczególnych gatunków do pochłaniania pyłów na 1 cm2 policzyliśmy zdolność 

pochłaniania przez całe ekosystemy. Wielkość ulistnienia mierzyliśmy za pomocą LAI-ometra. 

Określono % udział poszczególnych gatunków w wytypowanych 75 powierzchniach.  

Oszacowano, że 1 ar pochłania jednorazowo w warunkach przeciętnych dla Warszawy 100-

400 g wszystkich pyłów. Znacznie większe wartości uzyskano z powierzchni silniej 

zanieczyszczonych (ponad 70µg/m3 pyłów w powietrzu), ale ze względu na duże rozbieżności, 

wynikające zapewne z lokalnych emisji, z tych samych typów ekosystemów wartości te nie 

uwzględniono w szacunkach. Zwraca uwagę duża zdolność do pochłaniania pyłów przez 

gatunki inwazyjne. Z tego powodu podzielone zostały typy ekosystemów, w których 

dominowały gatunki inwazyjne Acer negundo i Solidago ssp. 
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Current effect: F(7, 67)=5,7975, p=,00003
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W oczyszczaniu pyłów najlepiej sprawdzają się leśne nieużytki z klonem jesionolistnym 

(ponad 400 µg/m3). Pozostałe nieużytki leśne adsorbują nieco mniej (około 300 µg/m3). 

Zarośla nawłoci i trzcinnika mają porównywalne lub nieco niższe zdolności pochłaniania 

pyłów (200-300 µg/m3). Najniższe w tym względzie okazały się trawniki parkowe (poniżej 100 

µg/m3).  
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Current effect: F(7, 67)=1,0997, p=,37361
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W przypadku pochłaniania pyłów przez stanowiska zanieczyszczone pyłami (ponad 70 µg/m3 

w powietrzu) tendencje są zbliżone do czystych, znacznie wyższe średnie (ponad 2x), ale 

bardzo przy tym duże wahania.  

 



 

118 | Strona 

 

Current effect: F(7, 67)=9,7517, p=,00000
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Istotnym czynnikiem do modelowania będzie stwierdzona zależność, że w największym 

stopniu na zdolność oczyszczania z pyłów ma gęstość zieleni. Wskaźnik LAI mierzony przy 

powierzchni wpływał w większym stopniu niż z zdolność osobnicza gatunków w oczyszczaniu. 

Korelacja między zdolnością oczyszczania ekosystemu w pyły a LAI wynosiła (R = 0,76, F = 

101,7, R2 = 0,57, p = 0,00).  

Przeprowadzono analizę opadów, które mogą spłukiwać znaczną część osadów na liściach. 

Opady mające wpływ na zmywanie pyłów (przekraczające 10 mm) zdarzały się w 2018 r. 

średnio raz w miesiącu. W lipcu i październiku opady takie skumulowały się w ciągu 3-4 dni. 

Do wyliczeń globalnych przyjęto, że pyły na liściach są spłukiwane co najmniej 6 razy w ciągu 

sezonu.  
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Wskazanie do scenariuszy jest dość jednoznaczne, pozostawić jak najwięcej gęstej zieleni 

nieużytków. Pojawił się ważny argument za czasowym pozostawianiem gatunków 

inwazyjnych, zwłaszcza nie zagrażających lokalnym siedliskom i gatunkom rodzimym. Do 

rozważenia jest zbieranie liści z pyłami na jesieni wraz z opadłymi liści jako metoda 

fitoremediacji i eliminowanie zanieczyszczeń in situ.  

 

3) Usługi ekosystemowe – wilgotność podłoża i podlewanie 

O skali oszczędności na podlewaniu można się przekonać wyliczając alternatywny koszt 

podlewania, gdyby nieużytki były zamienione w trawniki. Koszt podlewania trawnika to ok. 20 

zł na ar. Zieleń nieużytków nie jest zupełnie podlewana i roślinność dostosowuje się 

istniejących warunków siedliskowych nie generując kosztów. Jeśli badane nieużytki zajmują 

458,7 ha to alternatywny trawnik wymagałby dla prawidłowego wzrostu podlewania wartego 

to alternatywny trawnik wymagałby dla prawidłowego wzrostu podlewania wartego blisko 1 

mln zł/rok.  

Warto przyjrzeć się ekosystemom, które w różny sposób wpływają na wilgotność podłoża. 

Zdecydowanie największe wartości notowano w ekosystemach dolinnych. Lasy łęgowe są 

ponad 4 razy bardziej wilgotne niż intensywne trawniki na tych samych siedliskach. Ziołorośla 

nawłoci i trzcinników są o 2 razy wilgotniejsze. W ekosystemach wysoczyznowych najlepiej 

wilgoć utrzymuje trawnik parkowy, o ponad połowę lepiej niż trawnik intensywny na tym 

samym siedlisku. W najmniejszym stopniu poprawę wilgotności podłoża zauważono w 

zadrzewieniach parkowych, nieco ponad 10%. Zjawisko to można wyjaśnić tym, że drzewa 

generalnie ograniczają parowanie i poprzez depozyt liści retencjonują wodę, to tym samym 

transpirują duże ilości wody poprzez liście do atmosfery. Efekt ostateczny jest wypadkową 
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zatrzymywania i transpiracją. Zadrzewienia parkowe mają rzadko większe zwarcie koron niż 

las, a do tego wygrabianie ściółki obniża ich zdolność do retencjonowania.  

 

 
Większa wilgotność podłoża, a tym samym powietrza sprzyja łagodniejszemu mikroklimatowi, 

a to jest korzystnie odbierane przez wypoczywających ludzi. Scenariusze oparte na 

wykorzystaniu rekreacyjnym terenu, muszą brać pod uwagę korzystny wpływ zieleni 

znajdującej się w dolinach na wypoczynek. Wypoczynek „na trawie”, do czego użytkownicy 

oczekują intensywnych trawników, powinien być ograniczony do minimum.   

 

4) Usługi ekosystemowe – wychładzanie powierzchni 

Zakładając, że dla wychłodzenia 1 m3 potrzebnych jest 30W urządzenia klimatyzacyjnego to 

koszt ochłodzenia 1 ara wynosi 7500 W to jest to koszt około 2 000 zł za urządzenie a koszt 

redukcji temperatury 40°C do 20°C wynosi około 3 zł/h/ar. Można wiec założyć, że koszt 

obniżenia temperatury o 1°C wynosi 0,15 zł/h/ar. Przyjmując, że klimatyzator pracuje 30 dni 

w roku to koszt ograniczania nadmiernego ciepła o 1°C wynosi około 100 zł/ar/rok.  

Z wykresu pokazującego % wychłodzenia 1 ha powierzchni nieużytku, można zauważyć, że 

tereny badanych nieużytków wychładzają w upalne dni od 5 do 15%. W przeliczeniu na 

powyższe szacunki można stwierdzić, że wartość nieużytków w tym względzie jest bardzo 

duża. Przykładowo Teren przy cmentarzu wolskim (CW) zajmujący 13,5 ha zieleni wychładza 

obszar za 675 000 zł/rok. Trudno założyć, żeby teren zieleni był klimatyzowany, ale pozwala to 

wyobrazić sobie wartość komfortu termicznego jaki dostarczają nieużytki.  
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Licząc średnią wartość wychładzania zieleni nieużytków (około 10%, czyli w czasie gorących 

dni z temperaturą 30°C o 3°C) to dla 458,7 ha dawałoby to 4,5 mln zł/rok. Należy zaznaczyć, 

że odniesieniem był intensywnie pielęgnowany trawnik, a wiec w stosunku do nawierzchni 

betonowych wartości byłby jeszcze większe. 

 

 
 

W szczególności wpływ na wielkość wyspy chłodu ma typ roślinności. W najmniejszym stopniu 

wychładza się powierzchnia trawników parkowych (względem muraw intensywnie 
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pielęgnowanych), zaledwie o 3,6%. Ziołorośla nawłoci i trzcinników wychładzają od 5,6-9,3%. 

Płaty zieleni zadrzewionej, parkowej i leśnej wychładzają podobnie 15-19%. Nie ulega więc 

wątpliwości leśne nieużytki spełniają największą rolę w wychładzaniu.  

Czynnik wychładzania powierzchni ma kapitalne znaczenie dla scenariuszy związanymi z 

wypoczynkiem. Szczególnie istotne są tu powierzchnie zadrzewione.  

 

5) Usługi ekosystemowe – dostępność do nieużytków jako potencjalnych terenów 

zieleni 

Badane nieużytki należy rozpatrywać jako tereny, co do których nie są rozstrzygnięte plany 

zagospodarowania. Z uwagi na rosnące potrzeby mieszkaniowe, gospodarcze i ekosystemowe 

tereny te nabierają znacznej wartości. Łatwość przeliczenia wartości terenu pod zabudowę i 

potencjalne przedsięwzięcia powoduje dużą presję inwestycyjną. Koncepcja sprawiedliwości 

ekologicznej to koncepcja, będąca m.in. elementem zielonej polityki, która podkreśla równy 

dostęp ludzi niezależnie od narodowości, religii, rasy, statusu materialnego czy jakiegokolwiek 

innego czynnika do wysokiej jakości, czystego środowiska naturalnego. Sprawiedliwość 

ekologiczna uwzględnia ona także dostęp do dóbr i usług wpływających na jakość życia, takich 

jak zdrowa żywność, zieleń miejska i tereny rekreacyjne, opieka zdrowotna czy edukacja. 

 Jak ważna dla mieszkańców jest więc zieleń nieużytków. Oceniając ważność w kategoriach, 

dla ilu osób jest ów zieleń dostępna, to widać na poniższym wykresie duże zróżnicowanie. 

Wiele nieużytków położonych jest w strefie oddalonej od zamieszkałych (OI, OIIWZO, KG). 

Jednakże dla niektórych dostęp 100 m ma ponad tysiąc osób (CW, KZ, WT). 5 nieużytków 

znajduje się w strefie bardzo bliskiego sąsiedztwa dla ponad 500 osób.  
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Rozpatrując sąsiedztwo 500 m, mniej więcej dostęp 5-10 minut pieszo to większość 

nieużytków znajduje się w zasięgu dostępu dla ponad 500 osób.  

 

 
 

Przykład rozmieszczenia  miejsc zamieszkania w promieniu 500 m 9889 mieszkańców 
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Aby stwierdzić na ile konkurencyjne są nieużytki dla terenów zieleni urządzonej stworzono 

powyższy wykres. Nieużytki mogą być uzupełnieniem istniejącej sieci. W niektórych 

przypadkach są bardzo potrzebne i są to nieużytki związane z doliną Wisły (WT, WZ, WZO, 

WS), są to tam nierzadko największe płaty dostępnej zieleni dla mieszkańców stanowiące 

około 50% wszystkich terenów zieleni w sąsiedztwie. Nieużytki generalnie pełnią rolę zieleni 

lokalnej jak i ponadlokalnej. Utrata tych powierzchni negatywnie wpłynęłoby na ograniczenie 

dostępu.  

      



 

125 | Strona 

 

 
Rozpatrując jakie typy terenów zieleni znajdują się w zasięgu mieszkańców, którzy mieszkają 

w buforze 500 m widać wyraźnie, że dominującym typem zieleni dostępnej dla mieszkańców 

jest roślinność towarzysząca zabudowie mieszkaniowej. Jest ona nierzadko niedostępna 

ogółowi. Porównując tym razem powierzchnie zieleni nieużytku i ogólnodostępnych parków, 

zieleńców i ogrodów działkowych to nieużytek stanowi porównywalną wielkość wszystkich 

tych form zieleni w sąsiedztwie. Zabudowa badanych nieużytków spowoduje znaczącą stratę 

dostępnych terenów zieleni. W przypadku terenów nad Wisłą jest to szczególnie ważny 

obszar zieleni wypoczynkowej.  

Przesłaniem do scenariuszy z tego rozdziału jest konieczność rozpatrywania utraty nieużytku 

jako ważnej części terenów zieleni dla okolicznych mieszkańców. Każdorazowo powinna być 

przeprowadzona analiza strat z rozróżnieniem na typy zieleni ogólnodostępnej i 

przydomowej. Generalnie można stwierdzić, że tereny nad Wisłą są niepodważalnie ważnym 

obszarem, w wielu przypadkach istotnym. Bezkrytyczne zabudowywanie nieużytków, bez 

takich analiz jest poważnym uchybieniem z uwagi na sprawiedliwość ekologiczną i równym 

dostępie do terenów wypoczynkowych. 

 


