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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 2018 
 
W II kwartale 2018 roku harmonogram rzeczowo-finansowy obejmował wykonanie następujących 
zadań (numeracja w nawiasach  zgodnie z numeracją w harmonogramie): 
 
I (2.1) Oznaczenie poziomu zanieczyszczenia w glebie na terenie nieużytków (mineralizacja próbki oznaczenie 
suchej masy, miedzi Cu, cynku Zn, ołowiu Pb, kadm Cd, chromu Cr, niklu Ni). 3 

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) 3 

III (2.3) Ocena zdolności redukowania soli względem terenów sąsiadujących (oznaczenie stężenia soli w glebie, 
pH, aktualna ilość wody 3 

IV. (2.4) Ocena zdolności pochłaniania pyłów w powietrzu przez roślinność nieużytków 11 

V (2.5) Ocena zdolności (produkcji tlenu) pochłaniania CO2 przez roślinność nieużytków 11 

VI ZADANIE 2.6 Ocena typów i jakości zbiorowisk roślinnych nieużytków na podstawie danych teledetekcyjnych 
i badań terenowych 15 

VII (2.7) Ocena bioróżnorodności zbiorowisk (zdjęcia fitosocjologiczne, obliczenie wskaźników synantropizacji), 
zagęszczenia pionowego płatów zbiorowisk mierzone metodą projekcji 16 

VIII (2.8) Ocena gęstości okapu zieleni nieużytków 16 

VI 2.9: Analiza potencjału ekologicznego - inwentaryzacja chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Carabidae) 19 

VII (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) Jarosław Matusiak 56 

VIII (2.11) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja trzmieli (Bombus) 147 

IX (2.12) Inwentaryzacja charakterystyk klimatycznych (rozkład temperatury powierzchni terenu z platformy 
UAV – pomiar i analiza danych) 162 

X (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) 167 

XI (2.15) Analiza preferencji estetycznych użytkowników metodą Visitor Employment Photography (VEP), 
sondaż na formularzu 170 

XII (2.16) Analiza preferencji estetycznych użytkowników za pomocą wywiadu pogłębionego 195 

XIII (2.17) Inwentaryzacja oznak terytorialności 229 

XIV (2.18) Ocena wpływu na dobrostan emocjonalny z wykorzystaniem przenośnych urządzeń Muse - 
przenośnych urządzeń do pomiaru EEG z biofeedbackiem 230 

 

Poniżej zamieszczamy wyniki prac związanych z wykonaniem zadań. 
 
 
 
 



 

 

2 | Strona 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYKONAWCY: dr hab. Beata J. Gawryszewska, dr hab. inż. Piotr Sikorski, dr hab. Axel Schwerk (prof. SGGW), dr 
hab. Marzena Wińska-Krysiak, dr hab. Jarosław Chormański (prof. SGGW), dr Izabela Dymitryszyn, dr Krzysztof 
Herman, dr Arkadiusz Przybysz, dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, dr Daria Sikorska, dr Barbara Zajdel, 
mgr Maciej Łepkowski, mgr Agata Jojczyk, mgr Wojciech Mejor, mgr Jarosław Matusiak, mgr Jacek Jóźwiak, mgr 
Wojciech Ciężkowski. 

  



 

 

3 | Strona 

 

 

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

 
Pobrano próby glebowe z 22 lokalizacji. Ze względu na niekorzystny przebieg pogody nie 
pobrano 3-ech prób. Pobrane próby wymieszano, przesiano i obecnie oczekują w lodówce do 
dostarczenia do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej w celu mineralizacji.  
 

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) 
 
Odbyto lustrację wytypowanych nieużytków oraz występujących na nich zbiorowisk roślinnych 
i poszczególnych gatunków, na których przeprowadzone zostaną analizy. 
 
 

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

Pobieranie prób glebowych z wytypowanych stanowisk w grancie. W próbach glebowych będą 
przeprowadzone analizy pH, stężenia soli oraz aktualnej zawartości wody. Część gleby z każdej 
próby zostanie dostarczona do Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej do Wesołej celem 
mineralizacji i dalszej analizie na zawartość metali ciężkich Cu, Zn, Cr, Ni, Pb, Cd. 
 
Materiały i metody 

Materiał glebowy pobrano od 15.062018 do 25.06.2018. Próby pobierano z 25 
nieużytków w różnych lokalizacjach Warszawy (wytypowanych przez Zespół realizujący 
projekt). Z jednej lokalizacji pobrano trzy próby zbiorcze. Próba zbiorcza przeznaczona do 
badań laboratoryjnych miała masę ok 500 g. Na próbę zbiorczą składało się 25-30 prób 
indywidualnych. Próba indywidualna była pobrana trzykrotnie z tego samego miejsca, tak aby 
zapewnić pobranie profilu glebowego od 0 do 20 cm głębokości. 

W tak pobranych próbach oznaczono odczyn gleby stężenie soli [EC w mS/cm-1] oraz 
aktualną wilgotność wagową gleby [% wagowe].  

Odczyn gleby oznaczono metodą potencjometryczną przy użyciu jednostki zespolonej 
ph- Level 1 (WTW- inoLab). Do zlewki o pojemności 100 ml przeniesiono 20 cm3 badanej gleby, 
zalano 40 cm3 wody destylowanej i dobrze wymieszano. Po 24 godzinach pH oznaczono 
potencjometrycznie. 

Stężenie soli [EC w mS/cm-1] oznaczono przy użyciu jednostki zespolonej ph- Level 1 
(WTW- inoLab). Do zlewki o pojemności 100 ml przeniesiono 20 cm3 badanej gleby, zalano 40 
cm3 wody destylowanej i dobrze wymieszano. Po 24 godzinach EC oznaczono 
konduktometrycznie.  
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Aktualną wilgotność wagową gleby oznaczono metodą suszarkowo-wagową. W celu 
oznaczenia aktualnej wilgotności wagowej gleby [% wagowe] naczynko wagowe suszono przez 
1 godzinę w temperaturze 105 ºC, schładzano, ważono, a następnie napełniano świeżą glebą. 
Naczynko z glebą suszono 5 godzin w temperaturze 105 ºC, schładzano, ważono. Następnie 
naczynko z glebą suszono 1 godzinę w temperaturze 105 ºC, schładzano, ważono. Czynność 
powtarzano do uzyskania stałej masy. Aktualną wilgotność wagową gleby obliczono ze wzoru: 
 

 
gdzie: 
a-  masa naczynka 
b-  masa naczynka z glebą 
c-  masa naczynka z glebą po wysuszeniu 
 

Ponadto oznaczono substancję organiczną. Wyprażony porcelanowy tygielek zważono, 
napełniono glebą, ponownie zważono i wstawiono do pieca muflowego (P330, Nabertherm). 
Spopieloną próbkę ponownie zważono. Substancje organiczną obliczono ze wzoru: 
 

 
gdzie: 
SorgA-  % substancji organicznej 
a-  masa tygielka 
b-  masa tygielka z gleba przed spopieleniem 
c-  strata masy podczas prażenia 
d-  % wody w badanej glebie 
 
Wyniki 
 Odczyn gleby kształtował się od 6,23 do 7,90 (tab.), czyli od lekko kwaśnego do 
zasadowego. W obrębie dwóch lokalizacji (kanał Żerański i Górka Kazurka również 
odnotowywano zmienność tego parametru ponad jednej jednostki. W pozostałych 
lokalizacjach pH było bardziej wyrównane w pobranych powtórzeniach. 
 Stężenie soli w glebie kształtował się od 0,38 do 2,33 (tab. ponizej) co prawdopodobnie 
było spowodowane sposobem użytkowania danej lokalizacji. Na przykład wyprowadzanie 
psów na spacer i nie sprzątanie po nich odchodów, przyczynia się do wyższych zawartości 
makroelementów zwłaszcza azotu, co z kolei podwyższa stężenie soli. Inna przyczyna może 
tkwić w różnego rodzaju zanieczyszczeniach. Dalsze analizy w Stacji Chemiczno-Rolniczej 
dadzą nam na to częściowo odpowiedź. 
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Tabela . Odczyn gleby i stężenie soli w poszczególnych lokalizacjach nieużytków Miasta 
Stołecznego Warszawy 

Numer 
lokalizacji_pow
tórzenie 

Nazwa pH Średnia pH 
dla 
lokalizacji 

EC 
[mS/cm-1] 

Średnia EC 
dla 
lokalizacji 

1_1 Kanał Żerański 6,23 6,63 0,88 0,68 

1_2 Kanał Żerański 6,46  0,57  

1_3 Kanał Żerański 7,21  0,61  

2_1 Lasek Bemowski 7,47 7,26 0,60 0,52 

2_2 Lasek Bemowski 7,29  0,56  

2_3 Lasek Bemowski 7,03  0,38  

3_1 Glinianka Sznajdra 7,7 7,75 1,42 1,31 

3_2 Glinianka Sznajdra 7,89  1,49  

3_3 Glinianka Sznajdra 7,67  1,01  

4_1 Pływalnia Skra 7,25 7,35 0,96 0,79 

4_2 Pływalnia Skra 7,64  0,71  

4_3 Pływalnia Skra 7,17  0,71  

5_1 Kopiec PW 7,81 7,31 0,85 0,89 

5_2 Kopiec PW 7,08  0,53  

5_3 Kopiec PW 7,04  1,29  

7_1 Siekierki Staw 2 7,47 7,46 0,82 0,98 

7_2 Siekierki Staw 2 7,45  0,91  

7_3 Siekierki Staw 2 7,45  1,21  

10_1 Sadyba Psi Nieużytek 6,98 6,95 1,92 1,14 

10_2 Sadyba Psi Nieużytek 7,23  0,63  

10_3 Sadyba Psi Nieużytek 6,63  0,84  

12_1 Kanał Sielecki 7,25 7,35 0,96 0,79 

12_2 Kanał Sielecki 7,64  0,71  

12_3 Kanał Sielecki 7,17  0,71  

13_1 Dolna 7,39 7,32 0,82 0,88 

13_2 Dolna 7,24  0,89  

13_3 Dolna 7,34  0,92  

14_1 Górka Kazurka 7,50 7,09 1,09 0,91 

14_2 Górka Kazurka 7,40  1,10  

14_3 Górka Kazurka 6,38  0,56  

15_1      

15_2      

15_3      

16_1 Kozia Górka 6,56 6,80 0,40 0,92 

16_2 Kozia Górka 6,64  0,92  
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16_3 Kozia Górka 7,21  1,44  

17_1 Kanał Olszynka 
Grochowska 7,57 7,32 1,02 1,25 

17_2 Kanał Olszynka 
Grochowska 7,42  1,06  

17_3 Kanał Olszynka 
Grochowska 6,97  1,67  

21_1 Młociny 7,12 7,21 1,19 1,09 

21_2 Młociny 7,23  0,77  

21_3 Młociny 7,29  1,32  

22_1 Odolany 1 7,64 7,62 0,84 0,95 

22_2 Odolany 1 7,63  1,00  

22_3 Odolany 1 7,60  1,00  

23_1  

Odolany 2 
 

7,74 7,75 0,65 1,20 

23_2 Odolany 2 7,61  0,62  

23_3 Odolany 2 7,90  2,33  

24_1 Obok Cmentarza 
Wolskiego 6,28 6,39 0,60 0,72 

24_2 Obok Cmentarza 
Wolskiego 6,42  0,79  

24_3 Obok Cmentarza 
Wolskiego 6,48  0,76  

25_1 Potok Cichy 6,32 6,69 0,89 0,70 

25_2 Potok Cichy 7,00  0,66  

25_3 Potok Cichy 6,74  0,55  

26_1 Wisła Tarchomin 7,68 7,62 0,75 0,73 

26_2 Wisła Tarchomin 7,64  0,74  

26_3 Wisła Tarchomin 7,55  0,69  

27_1 Wisła Żerań 7,42 7,56 0,75 0,74 

27_2 Wisła Żerań 7,71  0,76  

27_3 Wisła Żerań 7,56  0,72  

28_1 Wisła Żoliborz 6,88 6,96 0,62 0,58 

28_2 Wisła Żoliborz 7,00  0,55  

28_3 Wisła Żoliborz 7,00  0,59  

29_1 Wisła Siekierki 7,78 7,62 0,75 0,70 

29_2 Wisła Siekierki 7,57  0,73  

29_3 Wisła Siekierki 7,5  0,61  

30_1      

30_2      
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30_3      

34_1 Fort Bemowo  

7,41  
 

7,45 

0,80 0,68 

34_2 Fort Bemowo  

7,73  
 

 

0,59  

34_3 Fort Bemowo  

7,20  
 

 

0,64  

35_1      

35_2      

35_3      

Trawnik 
kampus 
SGGW_1 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

6,96 7,35 1,80 1,11 

Trawnik 
kampus 
SGGW_2 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

7,85  0,60  

Trawnik 
kampus 
SGGW_3 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

7,24  0,92  

 
Okres pobierania prób poprzedzały cztery tygodnie bez opadów. Przełożyło się to na 

niski bądź bardzo niski poziom aktualnej wilgotności wagowej gleby. Kształtował się on od 1,8 
do 23,2 % wag (tab.). Próby w trzech lokalizacjach nie zostały pobrane gdyż rozpoczęły się 
opady, co by wpłynęło na znaczne zwiększenie aktualnej zawartości wody spowodowane nie 
różnicami w rodzaju gleby lecz czynnikiem atmosferycznym. Próby zostaną pobrane 
niezwłocznie po trzech dniach od zakończenia opadów. Uzyskane różnice związane były 
przede wszystkim z obecnością lub brakiem naturalnych źródeł wody takich jak zbiornik wodny 
(Kozia Górka, Dolna, Sadyba Psi Nieużytek obecne zbiorniki wodne). W przypadku Potoku 
Cichego gleba ma bardzo dużą zawartość substancji organicznej i tym możemy tłumaczyć 
wysoką wartość AWWG. W przypadku Kanału Żerańskiego, Glinianki Sznajdra, Górki Kazurki 
niska zawartość aktualnej wilgotności wagowej gleby powiązana jest z niską zawartością 
substancji organicznej. Substancja organiczna w badanych glebach kształtowała się od 1,79 do 
29,86 % (tab. poniżej). 
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Tabela . Aktualną wilgotność wagową gleby [AWWG, % wag.] w poszczególnych lokalizacjach 
nieużytków Miasta Stołecznego Warszawy 
 

Numer 
lokalizacji_powt
órzenie 

Nazwa Aktualną wilgotność 
wagową gleby 
[AWWG, % wag.] 

Średnia 
AWWG dla 
lokalizacji 

% 
Substancji 
organicznej  

Średnia % 
substancji 
organiczn
ej 

1_1 Kanał Żerański 3,3 2,4 1,79 2,84 

1_2 Kanał Żerański 2,1  3,98  

1_3 Kanał Żerański 1,8  2,76  

2_1 Lasek Bemowski 5,6 5,2 2,04 3,30 

2_2 Lasek Bemowski 4,1  3,58  

2_3 Lasek Bemowski 6,0  4,29  

3_1 Glinianka Sznajdra 5,1 5,3 3,04 3,15 

3_2 Glinianka Sznajdra 4,8  3,56  

3_3 Glinianka Sznajdra 6,1  2,87  

4_1 Pływalnia Skra 5,0 7,3   

4_2 Pływalnia Skra 4,3    

4_3 Pływalnia Skra 12,6    

5_1 Kopiec PW 3,6 9,6 2,53 5,03 

5_2 Kopiec PW 12,6  5,88  

5_3 Kopiec PW 12,7  6,68  

7_1 Siekierki Staw 2 4,6 6,0 1,94 2,90 

7_2 Siekierki Staw 2 6,7  2,88  

7_3 Siekierki Staw 2 6,9  3,87  

10_1 Sadyba Psi Nieużytek 16,7 15,4 7,54 9,32 

10_2 Sadyba Psi Nieużytek 15,0  9,40  

10_3 Sadyba Psi Nieużytek 14,6  11,01  

12_1 Kanał Sielecki 15,4 9,9 12,71 7,74 

12_2 Kanał Sielecki 8,0  8,59  

12_3 Kanał Sielecki 6,2  1,92  

13_1 Dolna 7,8 8,3 7,35 6,94 

13_2 Dolna 11,6  4,36  

13_3 Dolna 5,6  9,12  

14_1 Górka Kazurka 3,9 3,5 3,44 3,39 

14_2 Górka Kazurka 3,9  3,44  

14_3 Górka Kazurka 2,7  3,31  

15_1      

15_2      

15_3      

16_1 Kozia Górka 8,0 14,0 6,41 6,29 
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16_2 Kozia Górka 13,4  8,05  

16_3 Kozia Górka 20,5  4,40  

17_1 Kanał Olszynka 
Grochowska 5,0 4,5 5,98 5,31 

17_2 Kanał Olszynka 
Grochowska 3,9  5,12  

17_3 Kanał Olszynka 
Grochowska 4,6  4,82  

21_1 Młociny 5,0 7,3 8,98 6,71 

21_2 Młociny 4,3  5,41  

21_3 Młociny 12,6  5,74  

22_1 Odolany 1 5,3 7,4 5,39 8,27 

22_2 Odolany 1 9,9  10,22  

22_3 Odolany 1 7,0  9,20  

23_1  

Odolany 2 
 

7,2 7,8 6,86 7,13 

23_2 Odolany 2 7,3  10,75  

23_3 Odolany 2 8,9  3,79  

24_1 Obok Cmentarza 
Wolskiego 13,1 12,2 6,30 5,45 

24_2 Obok Cmentarza 
Wolskiego 12,6  4,78  

24_3 Obok Cmentarza 
Wolskiego 10,8  5,26  

25_1 Potok Cichy 12,2 15,5 13,26 17,30 

25_2 Potok Cichy 11,3  8,79  

25_3 Potok Cichy 23,2  29,86  

26_1 Wisła Tarchomin 8,5 8,6 2,79 3,32 

26_2 Wisła Tarchomin 11,7  4,08  

26_3 Wisła Tarchomin 5,7  3,10  

27_1 Wisła Żerań 4,3 5,6 4,59 8,39 

27_2 Wisła Żerań 6,2  5,68  

27_3 Wisła Żerań 6,3  14,90  

28_1      

28_2      

28_3      

29_1 Wisła Siekierki 5,0 5,0 1,88 2,64 

29_2 Wisła Siekierki 4,9  4,14  

29_3 Wisła Siekierki 5,1  1,90  

30_1      
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30_2      

30_3      

34_1 Fort Bemowo 4,8 5,2 2,56 2,78 

34_2 Fort Bemowo 5,4  1,91  

34_3 Fort Bemowo 5,5  3,87  

35_1      

35_2      

35_3      
Trawnik 
kampus 
SGGW_1 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

4,6 4,3 2,87 3,80 
Trawnik 
kampus 
SGGW_2 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

4,0  4,25  
Trawnik 
kampus 
SGGW_3 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

4,2  4,27  
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IV. (2.4) Ocena zdolności pochłaniania pyłów w powietrzu przez roślinność nieużytków 
 
Pobrano próby roślinne ze wszystkich nieużytków i gatunków roślin, które badano w 

punkcie 2.5. (co najmniej 4 powtórzenia z każdego gatunku i lokalizacji). Pobieranie prób w 
tym terminie pierwotnie nie było plonowane w harmonogramie, ale wielotygodniowy brak 
opadów na pewno przyczynił się do dużej akumulacji pyłów na powierzchni roślin (brak efektu 
spłukiwania przez deszcz) co pozwoli na oszacowanie maksymalnego potencjału badanych 
gatunków do akumulacji pyłów. Zebrane próby zostaną przeanalizowane w kolejnym 
kwartale. 

Zebrano również dodatkowe próby w celu sprawdzenia na przykładzie wybranych 
gatunków (Acer negundo, Populus x canescens i Solidago gigantea) stopnia spłukiwania pyłów 
z powierzchni liści przez opady atmosferyczne. Te analizy również przeprowadzone zostaną w 
kolejnym kwartale.   
 
 

V (2.5) Ocena zdolności (produkcji tlenu) pochłaniania CO2 przez roślinność nieużytków 
 

Pomiary intensywności wymiany gazowej przeprowadzono na siedmiu nieużytkach (2 – 
Lasek Bemowski, 13 – Dolna, 16 – Kozia Górka, 17 – Kanał Olszynka Grochowska, 23 – Odolany 
2, 25 – Potoki i 34 – Fort Bema). Spośród badanych lokalizacji Odolany 2 były najbardziej 
zanieczyszczone (obecność torów i obiektów przemysłowych, w tym cementownie), co 
stwierdzono na podstawie warstwy pyłów pokrywającej powierzchnię liści, która 
najprawdopodobniej ograniczała intensywność wymiany gazowej badanych roślin. Pozostałe 
lokalizacje były raczej niezanieczyszczone, oddalane od znaczących źródeł zanieczyszczeń 
takich jak drogi i obiekty przemysłowe. 

Pomiary wykonano w 2 dekadzie czerwca, który był gorący i suchy. Brak wody i wysokie 
temperatury mogły ograniczać intensywność wymiany gazowej u niektórych gatunków gorzej 
przystosowanych do stresu suszy. Mimo, że warunki pogodowe mogły mieć wpływ na 
uzyskane wyniki, to wartości poboru CO2 można uznać za wysokie i świadczą o przydatności 
badanych gatunków nawet w tak trudnych warunkach. 

Intensywność wymiany gazowej mierzono u gatunków, które powszechnie występowały 
na większości nieużytków (Acer negundo, Populus x canescens i Solidago gigantea) oraz u 
takich, które stanowiły duży udział w poszczególnych lokalizacjach.  

Pomiarów przeprowadzono za pomocą przenośnego urządzenia LICOR 6400 
Photosynthesis System (LI-COR Inc., Lincoln, Nebraska, USA). Wybrane do pomiarów liście 
znajdowały się na wysokości 1.6-1.2 m, nie wykazywały objawów choroby ani uszkodzeń. 
Pojedynczy pomiar trwały minimum 2 – 4 minut, aż do otrzymania stabilnej wartości 
intensywności wymiany gazowej, przede wszystkim pobierania CO2. Pomiary przeprowadzono 
przy CO2 referencyjnym 400 µmol mol-1, intensywności światła w kamerze pomiarowej PPFD 
800 µmol m-2s-1 (10% niebieskiego) oraz szybkości przepływu powietrza 400 µmol m-2.  
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1. Intensywność pobierania CO2 przez rośliny Acer negundo. 

 
* średnia temperatura podczas pomiarów 

 
Intensywność wymiany gazowej u Acer negundo najwyższa był u roślin rosnących w 

zacienionych lokalizacjach, bez bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi i z nieco niższymi 
temperaturami (< 30oC). Wykazana również, że rośliny starsze i wyższe (od 5 m wysokości) 
przeprowadzały wymianę gazową intensywniej niż młodsze i niższe (do 5 m wysokości). 

 
 

2.    Intensywność pobierania CO2 przez rośliny Populus x canescens. 

 
* średnia temperatura podczas pomiarów 
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 Rośliny Populus x canescens cechowały się wyższą intensywnością wymiany gazowej niż Acer negundo, 
szczególnie jeżeli uwzględnić mniejsze nasłonecznienie stanowisk na których rosły topole. Najniższe 
wartości dla tego gatunku uzyskano na najbardziej zanieczyszczonej lokalizacji – Odolany 2. Młodsze i 
niższe (do 5 m wysokości) roślin Populus x canescens pobierały więcej dwutlenku węgla niż starsze i 
wyższe (do 5 m wysokości), czyli dla tego gatunku stwierdzono odwrotną zależność niż w przypadku 
Acer negundo.     

 
 Na stanowisku Odolany 2  rośliny Populus x canescens i Acer negundo rosły razem, ale trudno określić 

ich wzajemne oddziaływanie, gdyż stanowisko to wyróżniało się spośród badanych zanieczyszczeniem 
powietrza ograniczającym intensywność wymiany gazowej.   
 

3. Intensywność pobierania CO2 przez rośliny Solidago gigantea. 

 
* średnia temperatura podczas pomiarów 

 
 Intensywność pobieranie dwutlenku węgla u roślin Solidago gigantea w dużym stopniu zależała od 

intensywności światła, wraz ze wzrostem fotosyntetycznie aktywnej radiacji rosła również wymiana 
gazowa. Zależność ta była szczególnie wyraźna w nieużytku Dolna gdzie intensywność pobierania CO1 
była zmierzona u roślin rosnących w cieniu i na pełnym słońcu. 

 
4. Intensywność pobierania CO2 przez pozostałe rośliny. 

 
* średnia temperatura podczas pomiarów 
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Spośród pozostałych badanych gatunków wysokim poborem dwutlenku węgla 
charakteryzowały się roślin Salix fragilis i Salix alba rosnące na stanowisku Kozia górka. W lokalizacji 
tej znajduje się staw, a badane wierzby rosły przy samym zbiorniku wodnym. Najniższą intensywnością 
wymiany gazowej cechował się z kolei Sambucus nigra. 

Nie udało się niestety przeprowadzić pomiarów intensywności wymiany gazowej u traw. 
Związane to było z wielotygodniową suszą. Dla tej grupy roślin pomiary zostaną wykonane w kolejnym 
terminie. 
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VI (2.6)-VII (2.7)-VIII (2.8)  
dr hab. inż. arch. kraj. Piotr Sikorski, dr Daria Sikorska, mgr inż. arch. kraj. Piotr Archiciński, Grażyna 
Skalmierska 
- skompletowano i zakupiono sprzęt pomiarowy 
- przetestowano i zweryfikowano metody badań w terenie 
- wykonano badania dla około 25% obszaru 
 
Poniżej zamieszczamy przykładowe dane i stan badań prac związanych z wykonaniem zadania 2.6-7  
 

ZAKUPY SPRZĘTU 
 
W ramach zadań 2.6-8 dokonano zakupów zaplanowanego i niezbędnego sprzętu do wykonania 
badań: 
- urządzenia do pomiaru gęstości ulistnienia SunScan SunScan Canopy Analysis System Model: E-312-
SS1-COM/SS1-COM-R4/SS1-STD (producent Delta-T Devices) 
- wilgotnościomierz TDR The HH2 Moisture Meter (producent Delta-T Devices) 
- mikroskop stereoskopowy 630T DELTA - do oznaczania i dokumentowania krytycznych gatunków 
roślin 
 

VI ZADANIE 2.6 Ocena typów i jakości zbiorowisk roślinnych nieużytków na podstawie 
danych teledetekcyjnych i badań terenowych 
Piotr Sikorski  
 
Na podstawie zdjęć fitosocjologicznych, minimum 1 sztuka/ha nastąpi weryfikacja jakościowa 
wyróżnionych biotopów, a na podstawie zdjęć z niskiego nalotu (dron) delimitacja obszaru o tej 
wartości. Zidentyfikowane zostaną gatunki inwazyjne i dla każdego z płatów określony zostanie udział 
gatunków.  
Dla wyznaczonych płatów (będących uszczegółowieniem tych z zadania 1) dla wszystkich płatów 
określona zostanie ich przydatność pod względem badanych parametrów przez inne zespoły. Na 
podstawie konsultacji z zespołami ustalone zostaną cechy różnicujące redukcję pyłów, redukcję 
metali ciężkich, chłodzącego wpływu na otoczenie. 
 
W poletkach o kształcie okręgu o średnicy 10 m, w reprezentatywnych dla roślinności danego 
nieużytku.  
- zostanie wykonany spis florystyczny z podaniem % pokrycia każdego gatunku (ponad 100 takich 
spisów, przy czym około 1 szt/ha). 
- zwarcie warstwy A, B i C i podanie średniej wysokości. 
- klasyfikacja zbioru zdjęć fitosocjologicznych i wytypowanie grup jednorodnych w programie 
CANOCO 5.  
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VII (2.7) Ocena bioróżnorodności zbiorowisk (zdjęcia fitosocjologiczne, obliczenie 
wskaźników synantropizacji), zagęszczenia pionowego płatów zbiorowisk mierzone 
metodą projekcji 
Piotr Sikorski 
 
- Na podstawie zdjęć fitosocjologicznych (szacunkowo ponad 100) wykonana zostanie ocena 
bioróżnorodności i innych wskaźników naturalności (min. hemerobii, udziału gatunków obcego 
pochodzenia).  
Dokonana zostanie projekcja pokrycia okapu drzew w %.  
W poletkach o kształcie okręgu o średnicy 10 m, w reprezentatywnych dla roślinności danego 
nieużytku.  
- wykonanie spisów florystycznych z podaniem % pokrycia każdego gatunku (około 300 takich spisów, 
przy czym minimum 1 szt/ha). 
- Obliczone zostaną wskaźniki liczby gatunków wszystkich, rodzimych, właściwych dla siedliska. 
- Obliczone zostaną wskaźniki bioróżnorodności Shanonna dla runa i warstw drzew i krzewów. 
- Zidentyfikowane zostanie w każdym płacie udział gatunków obcego pochodzenia i inwazyjne. 
- Zweryfikowane zostaną gatunki rzadkie dla miasta Warszawy (Sudnik-Wójcikowska 1998). 
 

VIII (2.8) Ocena gęstości okapu zieleni nieużytków 
Daria Sikorska, Piotr Archiciński, Grażyna Skalmierska 
 
Gęstość okapu zieleni nieużytków zostanie sporządzona dla potrzeb oceny społecznej. Wykonane 
badania pozwolą ocenić jak gęstość poszczególnych ekosystemów zadrzewionych i krzewiastych 
wpływają na postrzeganie miejsca. W tym celu wykonane zostaną: 
- zdjęcia panoramiczne w miejscach istotnych dla realnego i potencjalnego wypoczynku i na tej 
podstawie zostaną ocenione pola widzenia zieleni zadrzewień 
- w zadrzewieniach i zaroślach dokonany w reprezentatywnych powierzchniach 10 m (w każdym 
wydzielonym płacie zadrzewień, szacunkowo 100) średnicy zostanie pomiar miąższości przekrojów 
pni. 
W poletkach o kształcie okręgu o średnicy 10 m, w reprezentatywnych dla roślinności danego 
nieużytku.  
- pomiar wszystkich pędów zdrewniałych drzew i krzewów w cm (poniżej 1 cm nie są brane pod 
uwagę) na wysokości 1,3 m. 
- Wykonany będzie pomiar zwarcia okapu drzew i podszycia za pomocą zdjęcia szerokątnego (16 
mm). W programie ImageJ określona zostanie ilość zakrytego zielenią nieba jako miara gęstości okapy 
drzew. Wysokość okapu zostanie czujnikiem laserowym na podstawie 5 pomiarów o średnicy około 
30 cm z dokładnością do 1 m.  
- Pomiar PAR i LAI światła dochodzącego do poziomu ziemi 0 cm i kolejno wysokości 1 m i 2m.  
 

STAN WYKONANIA PRAC 
Wszystkie zadania 2.6-8 przenikają się merytorycznie i ich wykonanie trwa przez 3 kwartały (II, III i 
IV). Skompletowano sprzęt pomiarowy, przygotowano mapy terenowe w urządzeniach mobilnych i 
przetestowano wykonywanie badań w terenie wykonując pierwsze powierzchnie.  
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Wykonano kompletne badania dla 6 powierzchni (na 25) tj. około 25% powierzchniowo obszaru 
badań.  
 
Wykonano badania dla powierzchni: 
1 KANAŁ ŻERAŃSKI 
2 LASEK BEMOWSKI 
4 PŁYWALNIA SKRA 
21 MŁOCINY 
27 WISŁA ŻERAŃ 
34 FORT BEMOWO 
 

 
Fig. 1. Pomiary gęstości ulistnienia zieleni za pomocą urządzenia SunScan 
 

 
Fig. 2. Przykład zdjęcia do pomiaru projekcji okapu, które będzie przeliczane w programie ImageJ 
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Fig. 3. Rzadsze gatunki zidentyfikowane na obszarze badanych nieużytków – kruszczyk szerokolistny i 
wilżyna cierniowa (gatunki chronione). Zanotowano więcej gatunków chronionych, ale przenikające z 
dawnych ogrodów działkowych jak – wiciokrzew pomorski, kosaciec syberyjski. 
 
 

  

Na terenie jednego z nieużytków (Odolany 2) znaleziono bardzo dużą populację (kilka arów 
czasem jednogatunkowego łanu) turzycy ciemnokłosej (Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd.). 
Roślina była uważana dotąd nieoficjalnie w Polsce za wymarłą. Podawano ją w 1999 r. z 
pojedynczych stanowisk na Lubelszczyźnie, ale od lat nie były one nie potwierdzone, 
prawdopodobnie zanikły. Zasięg tego gatunku w Europie i Azji rozciąga się od Francji po Chiny, ale 
w Europie Środkowej jest bardzo rzadki min. w Belgii, Niemczech, na Ukrainie nieco częstszy. 
 

  
 
Fig. 4. Turzyca ciemnokłosa (Carex melanostachya M.Bieb. ex Willd.) na nieużytku Odolany 2. 
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VI 2.9: Analiza potencjału ekologicznego - inwentaryzacja chrząszczy z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae) 
Axel Schwerk 
 
Etap: Instalacja pułapek 
 
1. Podejście naukowe  
 
Zgodnie z harmonogramem projektu pułapki wykorzystywane w celu inwentaryzacji 
chrząszczy z rodziny biegaczowatych zainstalowano w połowie maja 2018. Kierując się 
wynikami pierwszego etapu projektu (Raport z 23.12.2018) lokalizację pułapek dopasowano 
do wykonanej charakterystyki fitosocjologicznej wybranych 25 obszarów badawczych. W 
pierwszym etapie badań każda powierzchnia podzielona została na mniejsze jednostki 
badawcze, a ich liczba różniła się między poszczególnymi obszarami.  W związku z powyższym 
w każdej jednostce poszczególnych obszarów zainstalowano dwie pułapki, uwzględniając 
heterogeniczność siedlisk. Wyjątek stanowi obszar badawczy nr 1 (Kanał Żerański), w którym 
ze względu na dokonaną wycinkę nie można było objąć badaniami części jednostki. 
 
W rezultacie zastawiono 124 pułapki w 62 jednostkach badawczych. Liczba pułapek 
zdecydowanie przekracza liczbę pierwotnie planowanych (75 pułapek). Jednakże oczekiwane 
lepsze wyniki uzasadniają zmiany w schemacie wyznaczania miejsc do instalacji pułapek oraz 
zwiększenie liczby zastawianych pułapek. 
 
2. Metodyka badań  
 
Biegaczowate zbierane są przy użyciu pułapek (Barber 1931) zmodyfikowanych przez Szyszko 
(1985). Pułapki składają się ze szklanych słoików zwieńczonych lejkami (górna średnica około 
10 cm) ustawionych na równi z powierzchnią gleby. Daszki zabezpieczające pułapki 
umieszczono kilka centymetrów nad lejkiem, a glikol etylenowy zastosowano jako środek 
zabijający oraz konserwujący owady. 
 
3. Opis lokalizacji pułapek na obszarach badawczych 
 
3.1. Kanał Żerański 
 
Na obszarze badań Kanał Żerański (obszar badań 1) pułapki zainstalowano na następujących  
jednostkach: “Zbiorowisko Populus xcanescens i P. maximowiczi z Sambucus nigra”, 
“Zbiorowisko Calamagrostietum epigeji”, “Zbiorowisko Festuca rubra z zaroślami Berberidion 
na skarpie”, “Strefa szuwarów Phragmition” oraz “Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia cordata z 
ruderanym runem Glechometalia” (Rys. 1-5). 
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Rys. 1: Lokalizacja pułapki w zbiorowiskach: Populus x canescens i P. maximowiczi z Sambucus nigra” na obszarze 
badań Kanał Żerański. 

 

 
 
Rys. 2: Lokalizacja pułapki w zbiorowisku: Calamagrostietum epigeji na obszarze badań Kanał Żerański. 
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Rys. 3: Lokalizacja pułapki w zbiorowisku Festuca rubra z zaroślami Berberidion na skarpie,  na obszarze badań 
Kanał Żerański. 

 

 
 

Rys. 4: Lokalizacja pułapki w strefie szuwarów Phragmition na obszarze badań Kanał Żerański. 
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Rys. 5: Lokalizacja pułapki w zbiorowisku „Quercus rubra i Tilia cordata z ruderalnym runem Glechometalia” na 
obszarze badań Kanał Żerański. 

 
 
3.2. Lasek Bemowski 
 
Na obszarze badań Lasek Bemowski (obszar badań 2) pułapki zainstalowano na 
powierzchniach następujących jednostek fitosocjologicznych: “Zadrzewienie Quercus robur i 
Betula pendula”, “Zadrzewienie z Betula pendula i Populus tremula” oraz “Luki ziołorośli z 
Solidago gigantea” (Rys. 6-8). 
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Rys. 6: Lokalizacja pułapek w  zadrzewieniach Quercus robur i Betula pendula na obszarze badań Lasek Bemowski. 
 

 
 

Rys. 7: Lokalizacja pułapek w  zadrzewieniach z Betula pendula i Populus tremula” na obszarze badań Lasek 
Bemowski. 
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Rys. 8: Lokalizacja pułapek w  lukach ziołorośli z Solidago gigantea” na obszarze badań Lasek Bemowski. 
 
 
3.3. Glinianka Sznajdra 
 
Na powierzchni badawczej Glinianka Sznajdra (obszar badań 3) pułapki zainstalowano na 
następujących  jednostkach fitosocjologicznych: “Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum”, 
“Zbiorowisko z Dactylis glomerata” oraz “Zarośla Prunus cerasifera i Populus xcanescens” (Rys. 
9-11). 
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Rys. 9: Lokalizacja pułapek na murawie trawnikowej Lolio-Cynosuretum” na obszarze badań Glinianka Sznajdra. 
 

 
 

Rys. 10: Lokalizacja pułapek w zbiorowisku z Dactylis glomerata” na obszarze badań Glinianka Sznajdra. 
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Rys. 11: Lokalizacja pułapek w zaroślach Prunus cerasifera i Populus xcanescens” na obszarze badań Glinianka 
Sznajdra. 
 
 
3.4. Pływalnia Skra 
 
Na  obszarze badań Pływalnia Skra (obszar badań 4) pułapki zainstalowano na następujących 
jednostkach: “Zagajnik Salix caprea-Betula pendula”, “Łąki ze związku Cynosurion”, “Zarośla 
Acer platanoides-Acer negundo” oraz “Ziołorośla z klasy Artemisietea” (Rys. 12-15). 
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Rys. 12: Lokalizacja pułapek w zagajniku Salix caprea-Betula pendula na obszarze badań Pływalnia Skra. 
 

 
 

Rys. 13: Lokalizacja pułapek na łąkach ze związku Cynosurion” na obszarze badań Pływalnia Skra. 
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Rys. 14: Lokalizacja pułapek w zaroślach Acer platanoides-Acer negundo na obszarze badań Pływalnia Skra. 
 

 
 

Rys. 15: Lokalizacja pułapek w zaroślach z klasy Artemisietea” na obszarze badań Pływalnia Skra. 
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3.5. Kopiec PW 
 
Na powierzchni obszaru badań Kopiec PW (obszar badań 5) pułapki zainstalowano na 
następujących jednostkach fitosocjologicznych: “Zadrzewienia Acer negundo” oraz 
“Zbiorowisko Solidago gigantea” (Rys. 16-17). 
 

 
 

Rys. 16: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Acer negundo na obszarze badań Kopiec PW. 
 

 
 

Rys. 17. Lokalizacja pułapek w zbiorowisku  Solidago gigantea na obszarze badań Kopiec PW. 
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3.6. Siekierki Staw 2 
Na obszarze badań Siekierki Staw 2 (obszar badań 7) pułapki zainstalowanona powierzchniach 
następujących jednostek: “Zadrzewienia Prunus cerasifera-Acer pseudoplatanus”, “Łąka ze 
związku Arrhenatherion” oraz “Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum” (Rys. 18-20). 
 

 
 

Rys. 18: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Prunus cerasifera-Acer pseudoplatanus na obszarze badań 
Siekierki Staw 2. 
 

 
 

Rys. 19: Lokalizacja pułapek na łące ze związku Arrhenatherion na obszarze badań  Siekierki Staw 2. 
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Rys. 20: Lokalizacja pułapek w zbiorowisku Lolio-Plantaginetum na obszarze badań Siekierki Staw 2. 
 
3.7. Sadyba Psi Nieużytek 
 
Na powierzchni obszaru badań Sadyba Psi Nieużytek (obszar badań 10) pułapki zainstalowano 
na następujących jednostkach: “Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum”, “Łąka Dactylis glomerata-
Elymus repens”, “Zbiorowisko Solidago gigantea” and “Zadrzewienia Acer negundo” (Rys. 21-
24). 
 

 
 

Rys. 21: lokalizacja pułapek na powierzchni zbiorowiska Lolio-Cynosuretum na obszarze badań Sadyba Psi 
Nieużytek. 
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Rys. 22: Lokalizacja pułapek na łące  Dactylis glomerata-Elymus repens na obszarze badań Sadyba Psi Nieużytek. 
 

 
 

Rys. 23: Lokalizacja pułapek w zbiorowisku Solidago gigantea na obszarze badań Sadyba Psi Nieużytek. 
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Rys. 24: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Acer negundo na obszarze badań Sadyba Psi Nieużytek. 
 
3.8. Kanał Sielecki 
 
Na powierzchni obszaru badań Kanał Sielecki (obszar badań 12) pułapki rozmieszczono na 
następujących jednostkach: “Zadrzewienie Acer negundo” i “Ziołorośla z klasy Artemisietea” 
(Rys. 25-26). 
 

 
 

Rys. 25: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Acer negundo na obszarze badań Kanał Sielecki. 
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Rys. 26: Lokalizacja pułapek w ziołoroślach z klasy Artemisietea” na obszarze badań Kanał Sielecki. 
 
3.9. Dolna 
 
At the obszar badań Dolna (obszar badań 13) pułapki rozmieszczono na następujących 
jednostkach fitosocjologicznych: “Zadrzewienie parkowe Tilia cordata-Acer platanoides, 
sztucznie wprowadzone z trawiastym runem oraz „Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum” (Rys. 27-
28). 

 
 

Rys. 27: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach parkowych Tilia cordata-Acer platanoides, sztucznie 
wprowadzonych z trawiastym runem” na obszarze badań Dolna. 
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Rys. 28: Lokalizacja pułapek w zbiorowisku Lolio-Cynosuretum” na obszarze badań Dolna. 
 
3.10. Górka Kazurka 
 
Na obszarze  badań Górka Kazurka (obszar badań 14) pułapki rozmieszczono w następujących 
jednostkach: “Zadrzewienia Populus ×canescens z Solidago sp. w runie”, “Murawa trawnikowa 
Lolio-Cynosuretum”, “Zbiorowiska Solidago gigantea” i “Zbiorowiska Rubus caesii i 
Calamagrostietosu epigeji” (Rys. 29-32). 
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Rys. 29: Rozmieszczenie pułapek w zadrzewieniach Populus ×canescens z Solidago sp. w runie na obszarze badań 
Górka Kazurka. 
 

 
 

Rys. 30: Lokalizacja pułapek na murawie trawnikowej Lolio - Cynosuretum” na obszarze badań Górka Kazurka. 
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Rys. 31: Lokalizacja pułapek w zbiorowisku Solidago gigantea” na obszarze badań Górka Kazurka. 
 
 

 
 

Rys. 32: Lokalizacja pułapek w zbiorowisku Rubus caesii i Calamagrostietosu epigeji” na obszarze badań Górka 
Kazurka. 
 



 

 

38 | Strona 

 

 

3.11. Fort Okęcie 
 
Na powierzchni obszaru badań Fort Okęcie (obszar badań 15) pułapki rozmieszczono w 
następujących jednostkach: “Zagajnik Prunus cerasifera” oraz “Zarośla Corylus avellana” (Rys. 
33-34). 
 

 
 

Rys. 33: Lokalizacja pułapek w zagajniku Prunus cerasifera  na obszarze badań Fort Okęcie. 

 

 
 

Rys. 34: Lokalizacja pułapek w zaroślach Corylus avellana” na obszarze badań Fort Okęcie. 
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3.12. Kozia Górka 
 
Na powierzchni obszaru badań Kozia Górka (obszar badań 16) pułapki zainstalowano w 
następujących jednostkach: “Zbiorowiska Soligado gigantea”, “Zarośla Acer negundo” oraz 
“Zadrzewienia Populus tremula i Acer negundo” (Rys. 35-37). 
 

 
 

Rys. 35: Lokalizacja pułapek w zbiorowisku Soligado gigantea” na obszarze badań Kozia Górka. 
 

 
 

Rys. 36: Lokalizacja pułapek w zaroślach Acer negundo na obszarze badań Kozia Górka. 
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Rys. 37: Lokalizacja pułapek w zaroślach Poulus tremula i Acer negundo na obszarze badań Kozia Górka . 
 
3.13. Kanał Olszynka Grochowska 
 
Na obszarze  badań Kanał Olszynka Grochowska (obszar badań 17) pułapki zainstalowano w 
następujących jednostkach: “Zadrzewienie Populus nigra i P. xcanescens” i „Zarośla Cornus 
sanguinea” (Rys. 38-39). 
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Rys. 38: Rozmieszczenie pułapek w zadrzewieniach Populus nigra i P. x canescens at obszar badań Kanał Olszynka 
Grochowska. 
 
 

 
 

Rys. 39: Rozmieszczenie pułapek w zaroślach Cornus sanguinea na obszarze badań Kanał Olszynka Grochowska. 
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3.14. Młociny 
 
Na obszarze  badań Młociny (obszar badań 21) pułapki zainstalowano w następujących 
jednostkach: “Nieustabilizowane leśne zbiorowisko Acer platanoides-Quercus rubra” i 
„Zapustybrzozowe – zbiorowisko Betula pendula-Agrostis capillaris” (Rys. 40-41). 
 

 
 

Rys. 40: Rozmieszczenie pułapek w nieustabilizowanym leśnym zbiorowisku Acer platanoides-Quercus rubra na 
obszarze badań Młociny.  
 

 
Rys. 41: Lokalizacja pułapek na terenie zapustów brzozowych – zbiorowisko Betula pendula-Agrostis capillaris na 
obszarze badań Młociny. 
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3.15. Odolany 1 
 
Na obszarze badań Odolany 1 (obszar badań 22) pułapki rozmieszczono w nastepujących 
jednostkach: “Zadrzewienie/zarośla Acer negundo” (Rys. 42). 
 

 
 

Rys. 42: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach/zaroślach Acer negundo na obszarze badań Odolany 1. 
 
3.16. Odolany 2 
 
Na obszarze badań Odolany 2 (obszar badań 23) pułapki zainstalowano na następujących 
jednostkach fitosocjologicznych: “Zadrzewienia Populus xcanescens” i “Zarośla Acer negundo” 
(Rys. 43-44). 
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Rys. 43: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Populus xcanescens” na obszarze badań Odolany 2. 
 

 
 

Rys. 44: Lokalizacja pułapek w zaroślach  Acer negundo” na obszarze badań Odolany 2. 
 
 
3.17. Obok Cmentarza Wolskiego 
 
Na obszarze badań Obok Cmentarza Wolskiego (obszar badań 24) pułapki zainstalowano w 
nastepujących jednostkach: “Zadrzewienie Robinia pseudoacacia”, “Murawa trawnikowa 
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Lolio-Cynosuretum”, “Zadrzewienie z Tilia cordata”, “Zadrzewienia Tilio cordata z bujnym 
podrostem z Sambucus nigra” oraz “Zadrzewienia Populus xcanescens” (Rys. 45-49). 
 

 
 

Rys. 45: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Robinia pseudoacacia” na obszarze badań Obok Cmentarza 
Wolskiego. 
 

 
 

Rys. 46: Lokalizacja pułapek na murawie trawnikowej Lolio-Cynosuretum” na obszarze badań Obok Cmentarza 
Wolskiego. 
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Rys. 47: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach z Tilia cordata na obszarze badań Obok Cmentarza Wolskiego. 
 

 
 

Rys. 48: Lokalizacja pułapek w “Tilio cordata z bujnym podrostem z Sambucus nigra” na obszarze badań Obok 
Cmentarza Wolskiego. 
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Rys. 49: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Populus xcanescens” na obszarze badań Obok Cmentarza 
Wolskiego. 
 
3.18. Potok 
 
Na obszarze badań Potok (obszar badań 25) pułapki zaintalowano w “Zaroślach Acer negundo-
Solidago gigantea” (Rys. 50). 
 

 
 

Rys. 50: Lokalizacja pułapek w zaroślach Acer negundo-Solidago gigantea” na obszarze badań Potok. 
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3.19. Wisła Tarchomin 
Na obszarze badań Wisła Tarchomin (obszar badań 26) pułapki zainstalowano w  
“Zadrzewieniach Salicetum albo-fragilis” (Rys. 51). 
 

 
 

Rys. 51: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Salicetum albo-fragilis” na obszarze badań Wisła Tarchomin. 
 
3.20. Wisła Żerań 
 
Na obszarze badań Wisła Żerań (obszar badań 27) pułapki zainstalowano w “Zadrzewieniach 
Salicetum albo-fragilis zantropogenizowanych” (Rys. 52). 
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Rys. 52: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Salicetum albo-fragilis zantropogenizowanych na obszarze badań 
Wisła Żerań. 
 
3.21. Wisła Żoliborz 
 
Na obszarze badań Wisła Żoliborz (obszar badań 28) pułapki zainstalowano w następujących 
jednostkach: “Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis” i “Zadrzewienie Populetum albae” (Rys. 
53-54). 

 
 

Rys. 53: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Salicetum albo-fragilis” na obszarze badań Wisła Żoliborz. 

 

 
 

Rys. 54: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Populetum albae na obszarze badań Wisła Żoliborz. 
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3.22. Wisła Siekierki 
 
Na obszarze badań Wisła Żoliborz (obszar badań 29) pułapki zainstalowano na następujących 
jednostkach fitosocjologicznych: “Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis” i “Zadrzewienie 
Populetum albae” (Rys. 55-56). 
 
 

 
 

Rys. 55: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Salicetum albo-fragilis na obszarze badań Wisła Siekierki. 
 

 
 

Rys. 56: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Populetum albae  na obszarze badań Wisła Siekierki. 
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3.23. Ursus Targ 
 
Na obszarze badań Ursus Targ (obszar badań 30) pułapki zainstalowano na następujących 
jednostkach: “Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum” oraz “Zadrzewienia z Populus 
xcanescens i Acer negundo” (Rys. 57-58). 
 

 
 

Rys. 57: Lokalizacja pułapek na murawie trawnikowej Lolio-Cynosuretum” na obszarze badań Ursus Targ. 
 

 
 

Rys. 58: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach z Populus xcanescens i Acer negundo na obszarze badań Ursus 
Targ. 
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3.24. Fort Bemowo 
 
Na obszarze badań Fort Bemowo (obszar badań 34) pułapki zainstalowano na nastepujących 
jednostkach: “Zadrzewienia Robinia pseudoacacia” i “Murawy trawnikowe Agrostis capillaris-
Lolium perenne” (Rys. 59-60). 
 

 
 

Rys. 59: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Robinia pseudoacacia na obszarze badań Fort Bemowo. 
 

 
 

Rys. 60: Lokalizacja pułapek na murawie trawnikowej Agrostis capillaris-Lolium perenne na obszarze badań Fort 
Bemowo. 
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3.25. Siarczana 
 
Na obszarze badań Siarczana (obszar badań 35) pułapki zainstalowano na następujących 
jednostkach fitosocjologicznych: “Zadrzewienie Quercus robur-Tilia cordata” oraz 
“Zadrzewienie Acer platanoides-Robinia pseudoacacia” (Rys. 61-62). 
 

 
 

Rys. 61: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Quercus robur-Tilia cordata na obszarze badań Siarczana. 
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Rys. 62: Lokalizacja pułapek w zadrzewieniach Acer platanoides-Robinia pseudoacacia na obszarze badań 
Siarczana. 
 
 
4. Terminy zastawienia pułapek i współrzędne powierzchni badawczych 
 
Pułapki zainstalowano między 10 a 16–tym maja 2018 roku. Dokładna data instalacji pułapek 
oraz koordynaty miejsc instalacji pokazuje tabela 1.  
 
 
Tab. 1: Numer powierzchni, nazwa obszaru badań z wyróżnionymi jednostkami fitosocjologicznymi, daty 
instalacji pułapek oraz ich współrzędne. 
 

Nume
r 

Nazwa Jednostki Data Koordynata A Koordynata  B 

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

15.05.2018 N 52.30041˚ E 020.99536˚ 

   Zbiorowisko Calamagrostietum epigeji 15.05.2018 N 52.30268˚ E 020.99602˚ 
   Zbiorowisko Festuca rubra z zaroślami Berberidion 

na skarpie 
15.05.2018 N 52.30261˚ E 020.99644˚ 

   Strefa szuwarów Phragmition 15.05.2018 N 52.30260˚ E 020.99659˚ 
   Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia cordata z 

ruderanym runem Glechometalia 
15.05.2018 N 52.30493˚ E 020.99546˚ 

2 LASEK  Zadrzewienie Quercus robur i Betula pendula 16.05.2018 N 52.26352˚ E 020.93890˚ 

  BEMOWSKI Zadrzewienie z Betula pendula i Populus tremula 16.05.2018 N 52.26370˚ E 020.94094˚ 
    Luki ziołorośli z Solidago gigantea 16.05.2018 N 52.26408˚ E 020.93949˚ 

3 GLINIANKA  Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 12.05.2018 N 52.21810˚ E 020.91039˚ 

  SZNAJDRA Zbiorowisko z Dactylis glomerata 12.05.2018 N 52.21762˚ E 020.91247˚ 
    Zarośla Prunus cerasifera i Populus xcanescens 12.05.2018 N 52.21724˚ E 020.91190˚ 

4 PŁYWALNIA  Zagajnik Salix caprea-Betula pendula 15.05.2018 N 52.21239˚ E 020.99621˚ 
  SKRA Łąki ze związku Cynosurion 15.05.2018 N 52.21305˚ E 020.99577˚ 
   Zarośla Acer platanoides-Acer negundo 15.05.2018 N 52.21218˚ E 020.99444˚ 

    Ziołorośla z klasy Artemisietea 15.05.2018 N 52.21211˚ E 020.99418˚ 

5 KOPIEC PW Zadrzewienia Acer negundo 10.05.2018 N 52.20913˚ E 021.05651˚ 
    Zbiorowisko Solidago gigantea 10.05.2018 N 52.20933˚ E 021.05645˚ 

7 
 

SIEKIERKI STAW 2 Zadrzewienia Prunus cerasifera-Acer 
pseudoplatanus 

10.05.2018 N 52.20438˚ E 021.07965˚ 

   Łąka ze związku Arrhenatherion 10.05.2018 N 52.20371˚ E 021.07643˚ 
    Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum 10.05.2018 N 52.20395˚ E 021.07776˚ 

10 SADYBA PSI  Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 14.05.2018 N 52.18615˚ E 021.07362˚ 

  NIEUŻYTEK Łąka Dactylis glomerata-Elymus repens 14.05.2018 N 52.18605˚ E 021.07320˚ 
   Zbiorowisko Solidago gigantea 14.05.2018 N 52.18427˚ E 021.07251˚ 
    Zadrzewienia Acer negundo 14.05.2018 N 52.18534˚ E 021.07278˚ 

12 KANAŁ  Zadrzewienie Acer negundo 10.05.2018 N 52.19313˚ E 021.04507˚ 
  SIELECKI Ziołorośla z klasy Artemisietea 10.05.2018 N 52.19325˚ E 021.04470˚ 

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

10.05.2018 N 52.19881˚ E 021.02716˚ 

    Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 10.05.2018 N 52.19922˚ E 021.02735˚ 

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

12.05.2018 N 52.13696˚ E 021.04065˚ 

   Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 12.05.2018 N 52.13654˚ E 021.04210˚ 

   Zbiorowiska Solidago gigantea 12.05.2018 N 52.13585˚ E 021.04355˚ 
    Zbiorowiska Rubus caesii i Calamagrostietosu 

epigeji 
12.05.2018 N 52.13604˚ E 021.04331˚ 
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15 FORT OKĘCIE Zagajnik Prunus cerasifera 12.05.2018 N 52.18583˚ E 020.94473˚ 
    Zarośla Corylus avellana 12.05.2018 N 52.18587˚ E 020.94382˚ 

16 KOZIA GÓRKA Zbiorowiska Soligado gigantea 13.05.2018 N 52.25577˚ E 021.10920˚ 
   Zarośla Acer negundo 13.05.2018 N 52.25504˚ E 021.10890˚ 
    Zadrzewienia Populus tremula i Acer negundo 13.05.2018 N 52.25671˚ E 021.11064˚ 

17 KANAŁ  Zadrzewienie Populus nigra i P. xcanescens 13.05.2018 N 52.23522˚ E 021.12127˚ 
  OLSZYNKA 

GROCHOWSKA 
Zarośla Cornus sanguinea 13.05.2018 N 52.23512˚ E 021.12150˚ 

21 MŁOCINY Nieustabilizowane leśne zbiorowisko Acer 
platanoides-Quercus rubra 

16.05.2018 N 52.28944˚ E 020.92739˚ 

    Zapusty brzozowe – zbiorowisko Betula pendula-
Agrostis capillaris 

16.05.2018 N52.28838˚ E 020.92654˚ 

22 ODOLANY 1 Zadrzewienie/zarośla Acer negundo 12.05.2018 N 52.21842˚ E 020.94764˚ 

23 ODOLANY 2 Zadrzewienia Populus xcanescens 12.05.2018 N 52.21585˚ E 020.93359˚ 

    Zarośla Acer negundo 12.05.2018 N 52.21526˚ E 020.93283˚ 

24 OBOK  Zadrzewienie Robinia pseudoacacia 12.05.2018 N 52.22915˚ E 020.92112˚ 

  CMENTARZA Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 12.05.2018 N 52.22882˚ E 020.92123˚ 
  WOLSKIEGO Zadrzewienie z Tilia cordata 12.05.2018 N 52.22533˚ E 020.92268˚ 
   Zadrzewienia Tilio cordata z bujnym podrostem z 

Sambucus nigra 
12.05.2018 N 52.22868˚ E 020.92022˚ 

    Zadrzewienie Populus xcanescens 12.05.2018 N 52.22828˚ E 020.92145˚ 

25 POTOK Zarośla Acer negundo-Solidago gigantea 10.05.2018 N 52.18538˚ E 021.04036˚ 

26 WISŁA 
TARCHOMIN 

Zadrzewienia Salicetum albo-fragilis 15.05.2018 N 52.30976˚ E 020.95237˚ 

27 WISŁA ŻERAŃ Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 
zantropogenizowane 

15.05.2018 N 52.29604˚ E 020.97756˚ 

28 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 15.05.2018 N 52.27851˚ E 021.00035˚ 
  ŻOLIBORZ Zadrzewienie Populetum albae 15.05.2018 N 52.27736˚ E 020.99842˚ 

29 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 10.05.2018 N 52.21686˚ E 021.08022˚ 
  SIEKIERKI Zadrzewenie Populetum albae 10.05.2018 N 52.21432˚ E 021.08001˚ 

30 URSUS TARG Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 12.05.2018 N 52.19892˚ E 020.87589˚ 
    Zadrzewienia z Populus xcanescens i Acer negundo 12.05.2018 N 52.19881˚ E 020.87670˚ 

34 FORT BEMOWO Zadrzewienia Robinia pseudoacacia 16.05.2018 N 52.26152˚ E 020.94938˚ 

    Murawy trawnikowe Agrostis capillaris-Lolium 
perenne 

16.05.2018 N 52.26162˚ E 020.94819˚ 

35 SIARCZANA Zadrzewienie Quercus robur-Tilia cordata 13.05.2018 N52.26231˚ E 021.06411˚ 
    Zadrzewienie Acer platanoides-Robinia 

pseudoacacia 
13.05.2018 N 52.26226˚ E 021.06487˚ 
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VII (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) 
Jarosław Matusiak 
 

1. TEREN BADAŃ 
Badania wykonane zostały na 38 powierzchniach według zestawienia na mapie 1. Numeracja 
powierzchni przyjęta została według pierwszej wersji numeracji – według podanej kolejności. 
Część powierzchni uległo następnie wykluczeniu i prawdopodobnie nie będą uwzględnione w 
kolejnych terminach badań. 

 
Mapa 1 Mapa poglądowa z numeracją powierzchni. PUWG 1992 
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1. METODYKA 
 
W drugim kwartale 2018 roku przypadającym na miesiące wiosenne wykonano liczenie 
wszystkich stanowisk gatunków lęgowych oraz nielęgowych. W inwentaryzacji uwzględniono 
również gatunki lęgowe w pobliżu powierzchni a wykorzystujące dany teren do realizacji 
swoich potrzeb życiowych w ramach integralnych funkcjonalnych płatów środowisk w których 
skład dane powierzchnie wchodziły. W celu policzenia gatunków lęgowych w budkach 
lęgowych zinwentaryzowano je, wraz z ewentualnymi gatunkami je zajmującymi, stanem, 
typem i innymi parametrami. 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. 

2. WYNIKI 
 
W trakcie prowadzenia liczeń zgromadzono: 4570 rekordów dotyczących obserwacji 
stanowisk lęgowych gatunków z wyłączeniem budek lęgowych, 139 budek lęgowych wraz z 
gatunkami lęgowymi, 546 rekordów dotyczących obserwacji gatunków nielęgowych z 2854 
osobnikami, 13 miejsc dokarmiania i podobnych które uważano za istotne dla lokalnej 
awifauny. 
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3.1. Powierzchnia 1 Kanał Żerański 
 

 
Mapa 2 Mapa poglądowa powierzchni nr1 

 
Tabela 1 Budki lęgowe na powierzchni nr1 

Gatunek/typ budki Kod a b nie typowa Suma 

modraszka pe 1   1 

bogatka pj 2   2 

szpak s  3 1 4 

nie zajęte nz 2   2 

Suma  5 3 1 9 
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Tabela 2 Gatunki lęgowe na powierzchni nr1 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 13 

kapturka Sylvia atricapilla sa 11 

wrona siwa Corvus cornix coc 7 

bogatka Parus major pj 7 

grzywacz Columba palumbus cp 6 

kwiczoł Turdus pilaris tp 5 

szpak Sturnus vulgaris s 5 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 5 

kos Turdus merula tm 4 

rudzik Erithacus rubecula e 4 

sroka Pica pica pip 3 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 3 

mazurek Passer montanus p 2 

śmieszka Larus ridibundus lar 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 2 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 2 

wilga Oriolus oriolus or 2 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 1 

łabędź niemy Cygnus olor cy 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

sosnówka Periparus ater pa 1 

Suma   94 

 
Tabela 3 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr1  

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 1 

mewa romańska Larus michahellis las 1 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 2 

śmieszka Larus ridibundus lar 5 

Suma   10 
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3.2. Powierzchnia 2 (rezerwowa) Park Przy ul. Opatowskiej 
 

 
Mapa 3 Mapa poglądowa powierzchni nr2 

 
Tabela 4 Gatunki lęgowe na powierzchni nr2 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 8 

grzywacz Columba palumbus cp 7 

mazurek Passer montanus p 6 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 
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wrona siwa Corvus cornix coc 3 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

sroka Pica pica pip 2 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

kos Turdus merula tm 1 

śpiewak Turdus philomelos tf 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

Suma   39 

 
Tabela 5 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr2 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

jerzyk Apus apus aa 6 

kawka Corvus monedula com 5 

mazurek Passer montanus p 4 

szpak Sturnus vulgaris s 27 

Suma   43 
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3.3. Powierzchnia 3 (2) Lasek Bemowski (Zadrzewienie Parkowe Wśród Działek Przy 
ul. Obrońców Tobruku) 
 

 
Mapa 4 Mapa poglądowa powierzchni nr3 

 
Tabela 6 Budki lęgowe na powierzchni nr3 

Gatunek/typ budki b Suma 

szpak 3 3 

Suma 3 3 
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Tabela 7 Gatunki lęgowe na powierzchni nr3 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 5 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 4 

kos Turdus merula tm 4 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 4 

grzywacz Columba palumbus cp 4 

kapturka Sylvia atricapilla sa 4 

sójka Garrulus glandarius g 3 

bogatka Parus major pj 3 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 2 

dzięciołek Dendrocopos minor di 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

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

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

wilga Oriolus oriolus or 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

sroka Pica pica pip 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

Suma   52 

 
Tabela 8 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr3 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

jerzyk Apus apus aa 6 

sroka Pica pica pip 3 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

Suma   10 
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3.4. Powierzchnia 4 (3) Glinianka Sznajdra 

 

 
Mapa 5 Mapa poglądowa powierzchni nr4 
 
Tabela 9 Budki lęgowe na powierzchni nr4 

Gatunek/typ budki a1 a b Suma 

modraszka 1     1 

bogatka   1  1 

szpak    3 3 

Suma 1 1 3 5 
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Tabela 10 Gatunki lęgowe na powierzchni nr4 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 4 

mazurek Passer montanus p 3 

łyska Fulica atra fu 3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 2 

bogatka Parus major pj 2 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 1 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

głowienka Aythya ferinna ayf 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

Suma   20 

 
Tabela 11 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr4 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

łyska Fulica atra fu 6 

śmieszka Larus ridibundus lar 1 

Suma   7 
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3.5. Powierzchnia 5 (4) Pole Mokotowskie (Skra Baseny) 

 

 
Mapa 6 Mapa poglądowa powierzchni nr5 
 
Tabela 12 Gatunki lęgowe 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 
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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 
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3.6. Powierzchnia 6 Kopiec PW (Czerniaków Pod Kopcem Czerniakowskim) 

 

 
Mapa 7 Mapa poglądowa powierzchni nr6 
 
Tabela 13 Gatunki lęgowe na powierzchni nr6 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 11 

bogatka Parus major pj 8 

kos Turdus merula tm 8 

wrona siwa Corvus cornix coc 7 
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sroka Pica pica pip 6 

śpiewak Turdus philomelos tf 5 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

grzywacz Columba palumbus cp 4 

zięba Fringilla coelebs z 4 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

kwiczoł Turdus pilaris tp 3 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

bażant Phasianus colchicus pf 2 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 

Suma   71 

 
Tabela 14 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr6 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

Suma   2 
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3.7. Powierzchnia 7 (rezerwowa) Fort Augustówka Strzelnica 

 

 
Mapa 8 Mapa poglądowa powierzchni nr7 
 
Tabela 15 Gatunki lęgowe na powierzchni nr7 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 14 

kapturka Sylvia atricapilla sa 7 

zięba Fringilla coelebs z 6 

bogatka Parus major pj 5 
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grzywacz Columba palumbus cp 5 

cierniówka Sylvia communis sc 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

wrona siwa Corvus cornix coc 3 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 3 

potrzos Emberiza schoeniclus es 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

łyska Fulica atra fu 3 

szczygieł Carduelis carduelis cc 2 

kląskawka Saxicola rubicola sq 2 

szpak Sturnus vulgaris s 2 

gąsiorek Lanius collurio lc 2 

sroka Pica pica pip 2 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

dymówka Hirundo rustica h 1 

kos Turdus merula tm 1 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

zaganiacz Hippolais icterina hi 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

Suma   84 

 
Tabela 16 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr7 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

dymówka Hirundo rustica h 12 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

gawron Corvus frugilegus cof 20 

gołąb domowy Columba livia clu 25 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 1 

kawka Corvus monedula com 12 

kos Turdus merula tm 1 

krogulec Accipiter nisus acn 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

kulczyk Serinus serinus ss 1 
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kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

łabędź niemy Cygnus olor cy 2 

mewa pospolita Larus canus lac 1 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 3 

oknówka Delichon urbicum d 12 

potrzos Emberiza schoeniclus es 1 

pustułka Falco tinnunculus fat 2 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 3 

sójka Garrulus glandarius g 1 

szczygieł Carduelis carduelis cc 1 

szpak Sturnus vulgaris s 10 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

Suma   114 
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3.8. Powierzchnia 8 (7) Staw Siekierkowski (Fort Augustówka Kościół) 

 

 
Mapa 9 Mapa poglądowa powierzchni nr8 
 
Tabela 17 Gatunki lęgowe na powierzchni nr8 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 10 

sroka Pica pica pip 7 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 7 

grzywacz Columba palumbus cp 5 
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trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 5 

łyska Fulica atra fu 5 

bogatka Parus major pj 3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 3 

mazurek Passer montanus p 3 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 2 

gąsiorek Lanius collurio lc 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

pustułka Falco tinnunculus fat 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

kokoszka Gallinula chloropus gh 1 

szczygieł Carduelis carduelis cc 1 

Suma   64 

 
Tabela 18 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr8 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

sójka Garrulus glandarius g 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 1 

Suma   5 

 
  



 

 

75 | Strona 

 

 

3.9. Powierzchnia 9 (rezerwowa) Siekierki 

 

 
Mapa 10 Mapa poglądowa powierzchni nr9 
 
Tabela 19 Gatunki lęgowe na powierzchni nr9 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 22 

kapturka Sylvia atricapilla sa 15 

cierniówka Sylvia communis sc 14 

bażant Phasianus colchicus pf 12 



 

 

76 | Strona 

 

 

bogatka Parus major pj 11 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 11 

kos Turdus merula tm 10 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 7 

trznadel Emberiza citrinella ei 6 

wrona siwa Corvus cornix coc 5 

zięba Fringilla coelebs z 5 

łozówka Acrocephalus palustris xt 4 

sójka Garrulus glandarius g 3 

szpak Sturnus vulgaris s 3 

pokląskwa Saxicola rubetra sr 3 

sroka Pica pica pip 2 

grzywacz Columba palumbus cp 2 

śpiewak Turdus philomelos tf 2 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 2 

wilga Oriolus oriolus or 2 

dziwonia Carpodacus erythrinus ce 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

świerszczak Locustella naevia ln 1 

jarzębatka Sylvia nisoria sn 1 

błotniak stawowy Circus aeruginosus cia 1 

kowalik Sitta europaea se 1 

zaganiacz Hippolais icterina hi 1 

kruk Corvus corax cox 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

skowronek Alauda anrensis a 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

potrzos Emberiza schoeniclus es 1 

Suma   157 

 
Tabela 20 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr9 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 20 

śmieszka Larus ridibundus lar 13 

kawka Corvus monedula com 7 

dymówka Hirundo rustica h 7 

oknówka Delichon urbicum d 6 
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pustułka Falco tinnunculus fat 1 

szczygieł Carduelis carduelis cc 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

brzegówka Riparia riparia r 1 

krzyżodziób świerkowy Loxia cun/irostra loc 1 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 1 

Suma   59 
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3.10. Powierzchnia 10 (rezerwowa) Fort Augustówka Fosa Przy ul. Wolickiej 

 

 
Mapa 11 Mapa poglądowa powierzchni nr10 
 
Tabela 21 Gatunki lęgowe na powierzchni nr10 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 5 

kos Turdus merula tm 4 

wrona siwa Corvus cornix coc 4 



 

 

79 | Strona 

 

 

cierniówka Sylvia communis sc 4 

błotniak stawowy Circus aeruginosus cia 3 

zięba Fringilla coelebs z 3 

grzywacz Columba palumbus cp 3 

bogatka Parus major pj 2 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

potrzos Emberiza schoeniclus es 2 

łozówka Acrocephalus palustris xt 2 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

pokląskwa Saxicola rubetra sr 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

Suma   51 

 
Tabela 22 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr10 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżodziób świerkowy Loxia cun/irostra loc 3 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

kawka Corvus monedula com 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

błotniak łąkowy Circus pygargus cip 1 

czapla siwa Ardea cinerea ar 1 

Suma   8 
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3.11. Powierzchnia 11 (rezerwowa) Czerniaków Skarpa 

 
Mapa 12 Mapa poglądowa powierzchni nr11 

 
Tabela 23 Budki lęgowe na powierzchni nr11 

Gatunek/typ budki puszczyk Suma 

com 1 1 

Suma 1 1 

 
Tabela 24 Gatunki lęgowe na powierzchni nr11 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 6 
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pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 5 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

sroka Pica pica pip 4 

śpiewak Turdus philomelos tf 4 

kos Turdus merula tm 4 

kokoszka Gallinula chloropus gh 3 

zięba Fringilla coelebs z 3 

łozówka Acrocephalus palustris xt 3 

grzywacz Columba palumbus cp 2 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

potrzos Emberiza schoeniclus es 1 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

remiz Remiz pendulinus rp 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

zielonka Porzana parva pza 1 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

bogatka Parus major pj 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

łyska Fulica atra fu 1 

Suma   57 

 
Tabela 25 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr11 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 181 

jerzyk Apus apus aa 8 

gawron Corvus frugilegus cof 3 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

kawka Corvus monedula com 1 

Suma   195 
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3.12. Powierzchnia 12 (rezerwowa) Fort Czerniaków 

 

 
Mapa 13 Mapa poglądowa powierzchni nr12 
 
Tabela 26 Gatunki lęgowe na powierzchni nr12 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 7 

kapturka Sylvia atricapilla sa 7 

bogatka Parus major pj 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 
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kokoszka Gallinula chloropus gh 4 

kos Turdus merula tm 4 

grzywacz Columba palumbus cp 3 

szpak Sturnus vulgaris s 3 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

kwiczoł Turdus pilaris tp 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 3 

mazurek Passer montanus p 3 

zięba Fringilla coelebs z 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

wilga Oriolus oriolus or 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

Suma   64 

 
Tabela 27 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr12 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

żołna Merops apiaster mea 8 

wróbel Passer domesticus pd 4 

mazurek Passer montanus p 4 

gołąb domowy Columba livia clu 1 

jerzyk Apus apus aa 1 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 1 

skowronek Alauda anrensis a 1 

Suma   20 
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3.13. Powierzchnia 13 (12) Kanał Sielecki (Kanał Przy ul. Jana Sobieskiego) 

 

 
Mapa 14 Mapa poglądowa powierzchni nr13 
 
Tabela 28 Gatunki lęgowe na powierzchni nr13 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 12 

kos Turdus merula tm 8 

grzywacz Columba palumbus cp 7 

bażant Phasianus colchicus pf 6 
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kwiczoł Turdus pilaris tp 4 

bogatka Parus major pj 3 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 2 

szczygieł Carduelis carduelis cc 2 

zięba Fringilla coelebs z 2 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

rudzik Erithacus rubecula e 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

zaganiacz Hippolais icterina hi 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 

Suma   58 

 
Tabela 29 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr13 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 31 

mazurek Passer montanus p 2 

jerzyk Apus apus aa 1 

Suma   34 
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3.14. Powierzchnia 14 (13) Dolna (Staw i Skarpa Przy ul. Dolnej) 

 

 
Mapa 15 Mapa poglądowa powierzchni nr14 
 
Tabela 30 Gatunki lęgowe na powierzchni nr14 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 4 

kapturka Sylvia atricapilla sa 4 

łyska Fulica atra fu 3 

kwiczoł Turdus pilaris tp 2 
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modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

kos Turdus merula tm 2 

sójka Garrulus glandarius g 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

rudzik Erithacus rubecula e 1 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

sroka Pica pica pip 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

kokoszka Gallinula chloropus gh 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

Suma   29 

 
Tabela 31 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr14 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 1 

Suma   2 
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3.15. Powierzchnia 15 (rezerwowa) Stegny Księży Staw 

 

 
Mapa 16 Mapa poglądowa powierzchni nr15 
 
Tabela 32 Gatunki lęgowe na powierzchni nr15 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 16 

kos Turdus merula tm 15 

kapturka Sylvia atricapilla sa 15 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 12 
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bogatka Parus major pj 12 

bażant Phasianus colchicus pf 10 

grzywacz Columba palumbus cp 10 

zięba Fringilla coelebs z 8 

łyska Fulica atra fu 8 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 7 

sroka Pica pica pip 6 

perkozek Tachybaptus ruficollis por 6 

kwiczoł Turdus pilaris tp 5 

śmieszka Larus ridibundus lar 5 

wrona siwa Corvus cornix coc 5 

kokoszka Gallinula chloropus gh 5 

szpak Sturnus vulgaris s 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

szczygieł Carduelis carduelis cc 2 

kukułka Cuculus canorus cu 2 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 2 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 

zaganiacz Hippolais icterina hi 1 

słowik szary Luscinia luscinia lul 1 

kowalik Sitta europaea se 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

łabędź niemy Cygnus olor cy 1 

Suma   169 

 
Tabela 33 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr15 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 6 

czapla siwa Ardea cinerea ar 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

jerzyk Apus apus aa 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

Suma   12 
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3.16. Powierzchnia 16 (14) Górka Kazurka (Kabaty Góra Trzech Szczytów) 

 

 
Mapa 17 Mapa poglądowa powierzchni nr16 
 
Tabela 34 Gatunki lęgowe na powierzchni nr16 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 11 

cierniówka Sylvia communis sc 9 

kapturka Sylvia atricapilla sa 7 

sroka Pica pica pip 6 
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grzywacz Columba palumbus cp 6 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

bażant Phasianus colchicus pf 4 

wilga Oriolus oriolus or 4 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 4 

kos Turdus merula tm 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

zaganiacz Hippolais icterina hi 1 

śpiewak Turdus philomelos tf 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 

rudzik Erithacus rubecula e 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

zięba Fringilla coelebs z 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

Suma   77 

 
Tabela 35 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr16 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kawka Corvus monedula com 38 

jerzyk Apus apus aa 27 

mazurek Passer montanus p 20 

bogatka Parus major pj 16 

wrona siwa Corvus cornix coc 15 

gołąb domowy Columba livia clu 9 

szpak Sturnus vulgaris s 8 

sroka Pica pica pip 5 

wróbel Passer domesticus pd 4 

śmieszka Larus ridibundus lar 3 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 3 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

kos Turdus merula tm 1 

Suma   152 
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3.17. Powierzchnia 17 (15) Fort Okęcie (Zapust przy Forcie Okęcie) 

 

 
Mapa 18 Mapa poglądowa powierzchni nr17 
 
Tabela 36 Gatunki lęgowe na powierzchni nr17 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 6 

kos Turdus merula tm 5 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 5 
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modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

bogatka Parus major pj 4 

sroka Pica pica pip 3 

łyska Fulica atra fu 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 2 

zaganiacz szczebiotliwy Hippolais polyglotta hip 2 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

Suma   41 

 
Tabela 37 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr17 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

mewa pospolita Larus canus lac 1 

Suma   1 
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3.18. Powierzchnia 18 (16) Kozia Górka (Staw na Grochowie) 

 

 
Mapa 19 Mapa poglądowa powierzchni nr18 
 
Tabela 38 Gatunki lęgowe na powierzchni nr18 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 5 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 3 

łyska Fulica atra fu 2 
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pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

bogatka Parus major pj 2 

kos Turdus merula tm 2 

kokoszka Gallinula chloropus gh 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

łabędź niemy Cygnus olor cy 1 

Suma   23 

 
Tabela 39 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr18 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

Suma   1 

 
  



 

 

96 | Strona 

 

 

3.19. Powierzchnia 19 (17) Kanał Olszynka Grochowska (Kanał na Gocławku) 

 

 
Mapa 20 Mapa poglądowa powierzchni nr19 
 
Tabela 40 Budki lęgowe na powierzchni nr19 

Gatunek/typ budki a1 Suma 

nie zajęte 1 1 

Suma 1 1 
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Tabela 41 Gatunki lęgowe na powierzchni nr19 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

bogatka Parus major pj 4 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 

sroka Pica pica pip 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

mazurek Passer montanus p 2 

kwiczoł Turdus pilaris tp 2 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

kos Turdus merula tm 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

kawka Corvus monedula com 1 

Suma   33 

 
Tabela 42 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr19 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

gołąb domowy Columba livia clu 15 

krzyżodziób świerkowy Loxia cun/irostra loc 5 

szpak Sturnus vulgaris s 4 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 

kawka Corvus monedula com 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

mewa pospolita Larus canus lac 1 

Suma   31 
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3.20. Powierzchnia 20 (rezerwowa) Działki Między Kanałem Gocławskim i Nowa 
Ulga 

 

 
Mapa 21 Mapa poglądowa powierzchni nr20 
 
Tabela 43 Gatunki lęgowe na powierzchni nr20 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

piegża Sylvia curruca su 3 

bażant Phasianus colchicus pf 2 
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wrona siwa Corvus cornix coc 2 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

sroka Pica pica pip 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

bogatka Parus major pj 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

kos Turdus merula tm 1 

mazurek Passer montanus p 1 

Suma   18 

 
Tabela 44 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr20 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 5 

kawka Corvus monedula com 1 

sroka Pica pica pip 1 

Suma   7 
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3.21. Powierzchnia 21 (rezerwowa) Saska Kępa Przy ul. Nasypowej 

 
Mapa 22 Mapa poglądowa powierzchni nr21 
 
Tabela 45 Gatunki lęgowe na powierzchni nr21 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

Suma   3 
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Tabela 46 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr21 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wróbel Passer domesticus pd 6 

Suma   6 
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3.22. Powierzchnia 22 (rezerwowa) Park Przy Szpitalu na Burakowie 

 

 
Mapa 23 Mapa poglądowa powierzchni nr22 
 
Tabela 47 Budki lęgowe na powierzchni nr22 

Gatunek/typ budki a1 a nt Suma 

mazurek   1   1 

modraszka 2 3 4 9 

bogatka   2  2 

pleszka    1 1 

szpak    5 5 
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nie zajęte   1 1 2 

Suma 2 7 11 20 

 
Tabela 48 Gatunki lęgowe na powierzchni nr22 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 7 

zięba Fringilla coelebs z 6 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 3 

szpak Sturnus vulgaris s 3 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 3 

mazurek Passer montanus p 3 

bogatka Parus major pj 3 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 2 

kos Turdus merula tm 2 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

kruk Corvus corax cox 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

Suma   42 

 
Tabela 49 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr22 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wróbel Passer domesticus pd 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

Suma   2 
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3.23. Powierzchnia 23 (21) Młociny (Zadrzewienie przy Metrze Młociny) 

 

 
Mapa 24 Mapa poglądowa powierzchni nr23 
 
Tabela 50 Budki lęgowe na powierzchni nr23 

Gatunek/typ budki a Suma 

modraszka 1 1 

Suma 1 1 
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Tabela 51 Gatunki lęgowe na powierzchni nr23 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 12 

bogatka Parus major pj 11 

grzywacz Columba palumbus cp 9 

zięba Fringilla coelebs z 8 

rudzik Erithacus rubecula e 8 

kos Turdus merula tm 6 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

śpiewak Turdus philomelos tf 5 

wrona siwa Corvus cornix coc 3 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 2 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 

szpak Sturnus vulgaris s 2 

dzięciołek Dendrocopos minor di 2 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

sroka Pica pica pip 1 

jastrząb Accipiter gentilis acg 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

kulczyk Serinus serinus ss 1 

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

siniak Columba oenas co 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

Suma   91 

 
Tabela 52 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr23 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

czyż Carduelis spinus cs 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

sroka Pica pica pip 1 

Suma   3 
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3.24. Powierzchnia 24 (22) Odolany 1 (Zapust przy Stacji Towarowej na Woli) 

 

 
Mapa 25 Mapa poglądowa powierzchni nr24 
 
Tabela 53 Budki lęgowe na powierzchni nr24 

Gatunek/typ budki b Suma 

szpak 1 1 

Suma 1 1 
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Tabela 54 Gatunki lęgowe na powierzchni nr24 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 12 

kos Turdus merula tm 10 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 5 

bażant Phasianus colchicus pf 5 

bogatka Parus major pj 5 

piegża Sylvia curruca su 4 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 4 

mazurek Passer montanus p 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

sroka Pica pica pip 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 2 

łozówka Acrocephalus palustris xt 2 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

rudzik Erithacus rubecula e 1 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

muchołówka szara Muscicapa striata m 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

Suma   66 

 
Tabela 55 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr24 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 3 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

Suma   4 
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3.25. Powierzchnia 25 (23) Odolany 2 (Zapust Porzuconych Działek przy Kolei na 
Woli) 

 

 
Mapa 26 Mapa poglądowa powierzchni nr25 
 
Tabela 56 Gatunki lęgowe na powierzchni nr25 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 14 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 8 

kos Turdus merula tm 7 
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modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

grzywacz Columba palumbus cp 6 

bogatka Parus major pj 5 

sroka Pica pica pip 4 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

wrona siwa Corvus cornix coc 3 

sójka Garrulus glandarius g 2 

piegża Sylvia curruca su 2 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 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   68 
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3.26. Powierzchnia 26 (24) Obok Cmentarza Wolskiego (Park przy Kolei na 
Jelonkach) 

 

 
Mapa 27 Mapa poglądowa powierzchni nr26 
 
Tabela 57 Budki lęgowe na powierzchni nr26 

Gatunek/typ budki a b Suma 

modraszka 1   1 

bogatka 4 1 5 

szpak   10 10 



 

 

111 | Strona 

 

 

Suma 5 11 16 

 
Tabela 58 Gatunki lęgowe na powierzchni nr26 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 25 

bogatka Parus major pj 20 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 17 

kos Turdus merula tm 14 

kapturka Sylvia atricapilla sa 14 

kwiczoł Turdus pilaris tp 12 

zięba Fringilla coelebs z 9 

sroka Pica pica pip 6 

wrona siwa Corvus cornix coc 4 

śpiewak Turdus philomelos tf 4 

piegża Sylvia curruca su 3 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

zaganiacz Hippolais icterina hi 2 

szczygieł Carduelis carduelis cc 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

wilga Oriolus oriolus or 1 

rudzik Erithacus rubecula e 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 1 

mewa pospolita Larus canus lac 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 1 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

Suma   149 

 
Tabela 59 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr26 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

jerzyk Apus apus aa 14 

gołąb domowy Columba livia clu 14 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

czyż Carduelis spinus cs 1 

Suma   30 
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3.27. Powierzchnia 27 (25) Potoki (Zapust na Stegnach) 

 

 
Mapa 28 Mapa poglądowa powierzchni nr27 
 
Tabela 60 Gatunki lęgowe na powierzchni nr27 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 13 

bogatka Parus major pj 13 
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bażant Phasianus colchicus pf 10 

wrona siwa Corvus cornix coc 6 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 5 

cierniówka Sylvia communis sc 5 

grzywacz Columba palumbus cp 5 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

piegża Sylvia curruca su 4 

sroka Pica pica pip 3 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 3 

kos Turdus merula tm 3 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

sójka Garrulus glandarius g 1 

pokląskwa Saxicola rubetra sr 1 

śpiewak Turdus philomelos tf 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

krętogłów Jynx torquilla j 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

Suma   85 

 
Tabela 61 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr27 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 9 

jerzyk Apus apus aa 4 

czyż Carduelis spinus cs 1 

Suma   14 
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3.28. Powierzchnia 28 (26) Wisła Tarchomin (Międzywale Wisły na Tarchominie) 

 

 
Mapa 29 Mapa poglądowa powierzchni nr28 
 
Tabela 62 Budki lęgowe na powierzchni nr28 

Gatunek/typ 
budki 

a1 a b Suma 

modraszka 1 4   5 

bogatka   10  10 

szpak    33 33 

nie zajęte   3 1 4 



 

 

115 | Strona 

 

 

Suma 1 17 34 52 

 
Tabela 63 Gatunki lęgowe na powierzchni nr28 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 173 

kos Turdus merula tm 129 

bogatka Parus major pj 106 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 92 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 83 

zięba Fringilla coelebs z 78 

rudzik Erithacus rubecula e 49 

śpiewak Turdus philomelos tf 36 

grzywacz Columba palumbus cp 34 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 26 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 24 

pokrzywnica Prunella modularis pm 21 

kowalik Sitta europaea se 20 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 20 

szpak Sturnus vulgaris s 18 

sójka Garrulus glandarius g 18 

dzięcioł średni Dendrocopos medius de 16 

wrona siwa Corvus cornix coc 14 

trznadel Emberiza citrinella ei 13 

kwiczoł Turdus pilaris tp 13 

sroka Pica pica pip 11 

dzwoniec Carduelis chloris c 10 

raniuszek Aegithalos caudatus ae 10 

cierniówka Sylvia communis sc 9 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 9 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 8 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 8 

gajówka Sylvia borin sb 7 

bażant Phasianus colchicus pf 7 

zaganiacz Hippolais icterina hi 6 

szczygieł Carduelis carduelis cc 5 

łozówka Acrocephalus palustris xt 5 

wilga Oriolus oriolus or 5 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 5 

piegża Sylvia curruca su 4 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 4 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 4 
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słowik szary Luscinia luscinia lul 3 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 3 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 3 

dzięciołek Dendrocopos minor di 3 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 2 

czajka Vanellus vanellus w 2 

brzegówka Riparia riparia r 2 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 

zimorodek Alcedo atthis al 2 

wróbel Passer domesticus pd 1 

kawka Corvus monedula com 1 

skowronek Alauda anrensis a 1 

myszołów Buteo buteo b 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

kukułka Cuculus canorus cu 1 

remiz Remiz pendulinus rp 1 

czarnogłówka Poecile montanus pn 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

łabędź niemy Cygnus olor cy 1 

gołąb domowy Columba livia clu 1 

Suma   1133 

 
Tabela 64 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr28 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 155 

szpak Sturnus vulgaris s 80 

dymówka Hirundo rustica h 70 

jerzyk Apus apus aa 60 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 37 

oknówka Delichon urbicum d 30 

wrona siwa Corvus cornix coc 28 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 13 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 12 

kawka Corvus monedula com 7 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 5 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 5 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 4 

mewa pospolita Larus canus lac 4 

czyż Carduelis spinus cs 4 

jastrząb Accipiter gentilis acg 2 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 2 
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kos Turdus merula tm 2 

kruk Corvus corax cox 2 

łabędź niemy Cygnus olor cy 2 

mazurek Passer montanus p 2 

trznadel Emberiza citrinella ei 1 

czapla siwa Ardea cinerea ar 1 

kulczyk Serinus serinus ss 1 

pliszka siwa Motacilla alba ma 1 

gawron Corvus frugilegus cof 1 

Suma   531 
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3.29. Powierzchnia 29 (27) Wisła Żerań (Międzywale Wisły na Żeraniu) 

 

 
Mapa 30 Mapa poglądowa powierzchni nr29 
 
Tabela 65 Budki lęgowe na powierzchni nr29 

Gatunek/typ budki b Suma 

szpak 9 9 

Suma 9 9 
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Tabela 66 Gatunki lęgowe na powierzchni nr29 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 49 

kos Turdus merula tm 26 

szpak Sturnus vulgaris s 25 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 25 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 24 

zięba Fringilla coelebs z 21 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 21 

bażant Phasianus colchicus pf 18 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 15 

bogatka Parus major pj 14 

grzywacz Columba palumbus cp 11 

śpiewak Turdus philomelos tf 9 

sroka Pica pica pip 9 

łozówka Acrocephalus palustris xt 9 

wrona siwa Corvus cornix coc 8 

rudzik Erithacus rubecula e 6 

kwiczoł Turdus pilaris tp 5 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 5 

piegża Sylvia curruca su 4 

mewa pospolita Larus canus lac 4 

trznadel Emberiza citrinella ei 4 

szczygieł Carduelis carduelis cc 3 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 3 

sójka Garrulus glandarius g 3 

cierniówka Sylvia communis sc 3 

nurogęś Mergus merganser mem 3 

zaganiacz Hippolais icterina hi 2 

zimorodek Alcedo atthis al 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

gajówka Sylvia borin sb 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

brzegówka Riparia riparia r 1 

pliszka siwa Motacilla alba ma 1 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 1 

kowalik Sitta europaea se 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

słowik szary Luscinia luscinia lul 1 
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wilga Oriolus oriolus or 1 

jastrząb Accipiter gentilis acg 1 

pokrzywnica Prunella modularis pm 1 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 1 

raniuszek Aegithalos caudatus ae 1 

mazurek Passer montanus p 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

Suma   350 

 
Tabela 67 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr29 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 138 

śmieszka Larus ridibundus lar 114 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 38 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 33 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 28 

gęś białoczelna Anser albifrons anb 20 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 15 

mewa pospolita Larus canus lac 12 

mewa romańska Larus michahellis las 7 

czapla siwa Ardea cinerea ar 6 

nurogęś Mergus merganser mem 5 

krakwa Anas strepera anr 5 

kawka Corvus monedula com 4 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 4 

pliszka siwa Motacilla alba ma 3 

świergotek łąkowy Anthus pratensis ap 3 

czyż Carduelis spinus cs 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

grzywacz Columba palumbus cp 2 

dymówka Hirundo rustica h 2 

kulczyk Serinus serinus ss 2 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 1 

myszołów Buteo buteo b 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 1 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula chh 1 

oknówka Delichon urbicum d 1 

gągoł Bucephala clangula bc 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

świstun Anas penelope ane 1 
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łabędź niemy Cygnus olor cy 1 

kruk Corvus corax cox 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

Suma   458 
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3.30. Powierzchnia 30 (28) Wisła Żoliborz (Międzywale Wisły na Żoliborzu) 

 

 
Mapa 31 Mapa poglądowa powierzchni nr30 
 
Tabela 68 Gatunki lęgowe na powierzchni nr30 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 96 

zięba Fringilla coelebs z 62 

kos Turdus merula tm 52 

bogatka Parus major pj 51 



 

 

123 | Strona 

 

 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 42 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 41 

szpak Sturnus vulgaris s 40 

rudzik Erithacus rubecula e 37 

grzywacz Columba palumbus cp 34 

wrona siwa Corvus cornix coc 20 

kwiczoł Turdus pilaris tp 18 

śpiewak Turdus philomelos tf 16 

bażant Phasianus colchicus pf 16 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 14 

zaganiacz Hippolais icterina hi 13 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 12 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 11 

kowalik Sitta europaea se 10 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 10 

słowik szary Luscinia luscinia lul 9 

sójka Garrulus glandarius g 9 

sroka Pica pica pip 8 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 7 

gajówka Sylvia borin sb 6 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 6 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 5 

szczygieł Carduelis carduelis cc 4 

pokrzywnica Prunella modularis pm 4 

wilga Oriolus oriolus or 4 

cierniówka Sylvia communis sc 3 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 3 

piegża Sylvia curruca su 3 

pliszka siwa Motacilla alba ma 3 

dzięciołek Dendrocopos minor di 3 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 2 

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

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 2 

nurogęś Mergus merganser mem 2 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 2 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 2 

dzięcioł średni Dendrocopos medius de 1 

trznadel Emberiza citrinella ei 1 

skowronek Alauda anrensis a 1 

gołąb domowy Columba livia clu 1 
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sosnówka Periparus ater pa 1 

mazurek Passer montanus p 1 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

Suma   696 

 
Tabela 69 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr30 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 119 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 110 

oknówka Delichon urbicum d 104 

wrona siwa Corvus cornix coc 83 

szpak Sturnus vulgaris s 49 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 37 

mewa pospolita Larus canus lac 35 

świstun Anas penelope ane 34 

wróbel Passer domesticus pd 22 

mazurek Passer montanus p 13 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 12 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 10 

mewa romańska Larus michahellis las 10 

czyż Carduelis spinus cs 10 

kwiczoł Turdus pilaris tp 5 

grzywacz Columba palumbus cp 5 

dymówka Hirundo rustica h 5 

droździk Turdus iliacus ti 5 

czapla siwa Ardea cinerea ar 4 

jer Fringilla montifringilla zj 3 

kulczyk Serinus serinus ss 3 

sosnówka Periparus ater pa 2 

gołąb domowy Columba livia clu 2 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 2 

skowronek Alauda anrensis a 2 

nurogęś Mergus merganser mem 1 

świergotek łąkowy Anthus pratensis ap 1 

jerzyk Apus apus aa 1 

pliszka siwa Motacilla alba ma 1 

kobuz Falco subbuteo fas 1 

sroka Pica pica pip 1 
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pustułka Falco tinnunculus fat 1 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 1 

pliszka górska Motacilla cinerea mc 1 

Suma   695 
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3.31. Powierzchnia 31 (29) Wisła Siekierki (Międzywale Wisły przy Wale 
Zawadowskim koło Siekierek) 

 

 
Mapa 32 Mapa poglądowa powierzchni nr31 
 
Tabela 70 Budki lęgowe na powierzchni nr31 

Gatunek/typ budki a1 b puszczyk Suma 

modraszka 1     1 

szpak   6  6 

nie zajęte   1 1 2 
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Suma 1 7 1 9 

 
Tabela 71 Gatunki lęgowe na powierzchni nr31 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kapturka Sylvia atricapilla sa 56 

bogatka Parus major pj 55 

kos Turdus merula tm 38 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 35 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 28 

rudzik Erithacus rubecula e 27 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 25 

grzywacz Columba palumbus cp 21 

zięba Fringilla coelebs z 17 

wrona siwa Corvus cornix coc 16 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 14 

bażant Phasianus colchicus pf 13 

śpiewak Turdus philomelos tf 11 

kwiczoł Turdus pilaris tp 11 

szpak Sturnus vulgaris s 8 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 6 

sroka Pica pica pip 5 

sójka Garrulus glandarius g 5 

cierniówka Sylvia communis sc 5 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 4 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 4 

słowik szary Luscinia luscinia lul 4 

wilga Oriolus oriolus or 4 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 3 

sikora uboga Poecile palustris pl 3 

szczygieł Carduelis carduelis cc 3 

czarnogłówka Poecile montanus pn 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 2 

gołąb domowy Columba livia clu 2 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

mandarynka Aix galericulata ax 1 

kowalik Sitta europaea se 1 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 1 

gajówka Sylvia borin sb 1 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 
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pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

potrzos Emberiza schoeniclus es 1 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 1 

Suma   440 

 
 
Tabela 72 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr31 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 34 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 18 

mewa pospolita Larus canus lac 6 

gołąb domowy Columba livia clu 5 

śmieszka Larus ridibundus lar 4 

sosnówka Periparus ater pa 3 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 2 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 2 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 2 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 2 

cyranka Anas querquedula anq 2 

jer Fringilla montifringilla zj 1 

dymówka Hirundo rustica h 1 

makolągwa Carduelis cannabina ab 1 

pustułka Falco tinnunculus fat 1 

krogulec Accipiter nisus acn 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

kulczyk Serinus serinus ss 1 

Suma   87 
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3.32. Powierzchnia 32 (30) Ursus Targowisko 

 

 
Mapa 33 Mapa poglądowa powierzchni nr32 
 
Tabela 73 Gatunki lęgowe na powierzchni nr32 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 7 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 3 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 
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kapturka Sylvia atricapilla sa 2 

mazurek Passer montanus p 2 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

zięba Fringilla coelebs z 1 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

sroka Pica pica pip 1 

Suma   24 

 
Tabela 74 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr32 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wróbel Passer domesticus pd 16 

gołąb domowy Columba livia clu 10 

szpak Sturnus vulgaris s 9 

kawka Corvus monedula com 7 

mazurek Passer montanus p 5 

jerzyk Apus apus aa 4 

Suma   51 
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3.33. Powierzchnia 33 (rezerwowa) Fort Służewiec 

 

 
Mapa 34 Mapa poglądowa powierzchni nr33 
 
Tabela 75 Budki lęgowe na powierzchni nr33 

Gatunek/typ budki a1 a b Suma 

modraszka 2 1   3 

bogatka 1   1 

szpak    5 5 

Suma 3 1 5 9 
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Tabela 76 Gatunki lęgowe na powierzchni nr33 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 5 

bogatka Parus major pj 4 

wrona siwa Corvus cornix coc 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 3 

sroka Pica pica pip 2 

kwiczoł Turdus pilaris tp 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

zięba Fringilla coelebs z 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

śpiewak Turdus philomelos tf 1 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 1 

Suma   26 

 
Tabela 77 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr33 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 15 

kwiczoł Turdus pilaris tp 2 

jastrząb Accipiter gentilis acg 1 

Suma   18 
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3.34. Powierzchnia 34 (rezerwowa) Służewiec Park Przy UW Wydziale Zarządzania 

 

 
Mapa 35 Mapa poglądowa powierzchni nr34 
 
Tabela 78 Gatunki lęgowe na powierzchni nr34 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 3 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 2 

zięba Fringilla coelebs z 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 
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piegża Sylvia curruca su 1 

sroka Pica pica pip 1 

kos Turdus merula tm 1 

śmieszka Larus ridibundus lar 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

dzwoniec Carduelis chloris c 1 

nurogęś Mergus merganser mem 1 

Suma   15 

 
Tabela 79 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr34 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 27 

jerzyk Apus apus aa 6 

kawka Corvus monedula com 4 

zięba Fringilla coelebs z 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

Suma   39 
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3.35. Powierzchnia 35 (rezerwowa) Służewiec Park przy Szkole Podstawowej 191 

 

 
Mapa 36 Mapa poglądowa powierzchni nr35 
 
Tabela 80 Gatunki lęgowe na powierzchni nr35 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 3 

wróbel Passer domesticus pd 3 

piegża Sylvia curruca su 2 

kos Turdus merula tm 2 
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kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

kawka Corvus monedula com 1 

szpak Sturnus vulgaris s 1 

sroka Pica pica pip 1 

grzywacz Columba palumbus cp 1 

wrona siwa Corvus cornix coc 1 

kwiczoł Turdus pilaris tp 1 

bogatka Parus major pj 1 

mazurek Passer montanus p 1 

Suma   20 

 
Tabela 81 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr35 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

gołąb domowy Columba livia clu 67 

kawka Corvus monedula com 48 

jerzyk Apus apus aa 22 

wrona siwa Corvus cornix coc 17 

gawron Corvus frugilegus cof 4 

oknówka Delichon urbicum d 3 

mazurek Passer montanus p 1 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 1 

Suma   163 
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3.36. Powierzchnia 36 (34) Fort Bema (Park i Zapusty przy Forcie Bema) 

 

 
Mapa 37 Mapa poglądowa powierzchni nr36 
 
Tabela 82 Budki lęgowe na powierzchni nr36 

Gatunek/typ budki a b Suma 

bogatka 2   2 

szpak   1 1 

Suma 2 1 3 
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Tabela 83 Gatunki lęgowe na powierzchni nr36 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 21 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 13 

grzywacz Columba palumbus cp 10 

wrona siwa Corvus cornix coc 8 

szpak Sturnus vulgaris s 6 

sroka Pica pica pip 6 

kapturka Sylvia atricapilla sa 6 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 4 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 4 

kwiczoł Turdus pilaris tp 4 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

kos Turdus merula tm 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

rudzik Erithacus rubecula e 3 

zięba Fringilla coelebs z 3 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 2 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 

kowalik Sitta europaea se 2 

sójka Garrulus glandarius g 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

wróbel Passer domesticus pd 1 

mazurek Passer montanus p 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca fh 1 

Suma   116 

 
Tabela 84 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr36 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 25 

jerzyk Apus apus aa 4 

pliszka siwa Motacilla alba ma 1 

kawka Corvus monedula com 1 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 1 

Suma   32 
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3.37. Powierzchnia 37 (35) Siarczana (Szmulki Zadrzewienie na Posesji) 

 

 
Mapa 38 Mapa poglądowa powierzchni nr37 
 
Tabela 85 Gatunki lęgowe na powierzchni nr37 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 5 

bogatka Parus major pj 3 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 
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gołąb domowy Columba livia clu 1 

Suma   12 

 
Tabela 86 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr37 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

mewa pospolita Larus canus lac 1 

Suma   1 
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3.38. Powierzchnia 38 (rezerwowa) Szamoty Powierzchnie Warsztatowe i 
Magazynowe 

 
Mapa 39 Mapa poglądowa powierzchni nr38 
 
Tabela 87 Gatunki lęgowe na powierzchni nr38 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 2 

sroka Pica pica pip 1 

Suma   3 
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Tabela 88 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr38 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kawka Corvus monedula com 7 

Suma   7 

 

3.39. Podsumowanie stanu ornitofauny w sezonie lęgowym 
 
Tabela 89 Sumaryczna liczba gatunków lęgowych w budkach. 

Gatunek/ 
typ budki 

a1 a b nie 
typowa 

dla 
puszczyka 

Suma 

szpak   74 6  80 

bogatka 1 21 1   23 

modraszka 7 11  4  22 

nie zajęte 1 6 2 1 1 11 

kawka     1 1 

mazurek  1    1 

pleszka    1  1 

Suma 9 39 77 12 2 139 

 
Tabela 90 Sumaryczna liczba zanotowanych stanowisk i średni dystans ucieczki gatunków lęgowych (dzięcioł 
duży/białoszyi – dotyczy par mieszanych gatunków). 
 
 

Etykiety wierszy Nazwa łacińska Kod N stanowisk Średni 
dystans 
ucieczki 

siniak Columba oenas co 1 90,0 

nurogęś Mergus merganser mem 6 80,0 

jastrząb Accipiter gentilis acg 2 80,0 

błotniak stawowy Circus aeruginosus cia 4 70,0 

myszołów Buteo buteo b 1 60,0 

zimorodek Alcedo atthis al 4 60,0 

kruk Corvus corax cox 2 60,0 

kukułka Cuculus canorus cu 3 60,0 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 3 55,0 

pokląskwa Saxicola rubetra sr 5 48,3 

perkozek Tachybaptus ruficollis por 6 42,5 

śmieszka Larus ridibundus lar 8 40,0 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 5 40,0 

głowienka Aythya ferinna ayf 1 40,0 

czajka Vanellus vanellus w 2 40,0 

mewa pospolita Larus canus lac 5 40,0 
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brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 16 35,0 

pokrzywnica Prunella modularis pm 26 35,0 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 17 33,3 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 66 33,3 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 11 30,0 

skowronek Alauda anrensis a 3 30,0 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 3 30,0 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 56 30,0 

brzegówka Riparia riparia r 3 30,0 

gajówka Sylvia borin sb 15 30,0 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 2 30,0 

mandarynka Aix galericulata ax 1 30,0 

cierniówka Sylvia communis sc 67 30,0 

świerszczak Locustella naevia ln 1 30,0 

wilga Oriolus oriolus or 25 30,0 

pustułka Falco tinnunculus fat 1 30,0 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 19 30,0 

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca fh 1 30,0 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 15 27,5 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 121 27,4 

śpiewak Turdus philomelos tf 118 27,1 

sroka Pica pica pip 108 26,7 

jarzębatka Sylvia nisoria sn 1 25,0 

remiz Remiz pendulinus rp 2 25,0 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 26 25,0 

kulczyk Serinus serinus ss 1 25,0 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 18 25,0 

muchołówka szara Muscicapa striata m 1 25,0 

zaganiacz Hippolais icterina hi 28 25,0 

potrzos Emberiza schoeniclus es 8 25,0 

bażant Phasianus colchicus pf 111 24,6 

kos Turdus merula tm 375 23,3 

czarnogłówka Poecile montanus pn 4 22,5 

rudzik Erithacus rubecula e 147 22,5 

wrona siwa Corvus cornix coc 144 20,3 

sikora uboga Poecile palustris pl 3 20,0 

krętogłów Jynx torquilla j 1 20,0 

kokoszka Gallinula chloropus gh 15 20,0 

pliszka siwa Motacilla alba ma 4 20,0 

dzięcioł duży/białoszyi Dendrocopos major/syriacus da/ds 4 20,0 

dymówka Hirundo rustica h 1 20,0 
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słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 24 20,0 

łyska Fulica atra fu 28 20,0 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 255 20,0 

szczygieł Carduelis carduelis cc 23 20,0 

dzięciołek Dendrocopos minor di 14 20,0 

dzięcioł średni Dendrocopos medius de 17 20,0 

słowik szary Luscinia luscinia lul 18 20,0 

grzywacz Columba palumbus cp 244 18,1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 16 17,5 

trznadel Emberiza citrinella ei 24 15,0 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 11 15,0 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 7 15,0 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 13 15,0 

zielonka Porzana parva pza 1 15,0 

kląskawka Saxicola rubicola sq 2 15,0 

zaganiacz szczebiotliwy Hippolais polyglotta hip 2 15,0 

sójka Garrulus glandarius g 55 14,3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 574 12,7 

kwiczoł Turdus pilaris tp 102 11,0 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 348 10,2 

mazurek Passer montanus p 32 10,0 

sosnówka Periparus ater pa 2 10,0 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 100 10,0 

łozówka Acrocephalus palustris xt 30 10,0 

dziwonia Carpodacus erythrinus ce 1 10,0 

zięba Fringilla coelebs z 242 9,0 

bogatka Parus major pj 418 6,1 

wróbel Passer domesticus pd 11 5,0 

kawka Corvus monedula com 3 5,0 

gąsiorek Lanius collurio lc 3 5,0 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 44 5,0 

dzwoniec Carduelis chloris c 34 4,0 

gołąb domowy Columba livia clu 5 3,0 

łabędź niemy Cygnus olor cy 4 3,0 

piegża Sylvia curruca su 41 3,0 

szpak Sturnus vulgaris s 128 3,0 

raniuszek Aegithalos caudatus ae 11 2,0 

kowalik Sitta europaea se 36 2,0 

Suma/Średnia   4570 23,8 
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Tabela 91 Sumaryczna liczba osobników zanotowanych i średni dystans ucieczki gatunków nielęgowych 

Etykiety wierszy Nazwa łacińska Kod Liczba 
osobników 

Średni 
dystans 
ucieczki 

gęś białoczelna Anser albifrons anb 20 150,0 

cyranka Anas querquedula anq 2 120,0 

kruk Corvus corax cox 3 110,0 

krakwa Anas strepera anr 5 100,0 

świstun Anas penelope ane 35 90,0 

nurogęś Mergus merganser mem 6 80,0 

gągoł Bucephala clangula bc 1 80,0 

jastrząb Accipiter gentilis acg 3 80,0 

krogulec Accipiter nisus acn 2 60,0 

mewa romańska Larus michahellis las 18 60,0 

żołna Merops apiaster mea 8 60,0 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 9 60,0 

myszołów Buteo buteo b 1 60,0 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 1 60,0 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 35 55,0 

czapla siwa Ardea cinerea ar 14 52,0 

śmieszka Larus ridibundus lar 420 50,0 

kobuz Falco subbuteo fas 1 50,0 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 91 47,5 

błotniak łąkowy Circus pygargus cip 1 45,0 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 2 40,0 

świergotek łąkowy Anthus pratensis ap 4 40,0 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula chh 1 40,0 

czyż Carduelis spinus cs 20 40,0 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 3 35,0 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 210 35,0 

krzyżodziób świerkowy Loxia cun/irostra loc 9 35,0 

pustułka Falco tinnunculus fat 5 32,5 

droździk Turdus iliacus ti 5 30,0 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 1 30,0 

kos Turdus merula tm 4 30,0 

jer Fringilla montifringilla zj 4 30,0 

sójka Garrulus glandarius g 3 30,0 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 30,0 

cierniówka Sylvia communis sc 1 30,0 

grzywacz Columba palumbus cp 8 30,0 

mewa pospolita Larus canus lac 61 25,0 
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dzięcioł duży Dendrocopos major da 4 25,0 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 25,0 

pliszka górska Motacilla cinerea mc 1 20,0 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 20,0 

zięba Fringilla coelebs z 1 20,0 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 76 20,0 

trznadel Emberiza citrinella ei 1 20,0 

potrzos Emberiza schoeniclus es 1 20,0 

dzwoniec Carduelis chloris c 5 20,0 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 15,0 

pliszka siwa Motacilla alba ma 6 15,0 

skowronek Alauda anrensis a 3 15,0 

szczygieł Carduelis carduelis cc 2 15,0 

łyska Fulica atra fu 6 15,0 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 6 15,0 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 6 15,0 

kulczyk Serinus serinus ss 8 15,0 

kwiczoł Turdus pilaris tp 13 14,5 

dymówka Hirundo rustica h 97 12,5 

wrona siwa Corvus cornix coc 348 11,4 

sosnówka Periparus ater pa 5 10,0 

brzegówka Riparia riparia r 1 10,0 

makolągwa Carduelis cannabina ab 1 10,0 

szpak Sturnus vulgaris s 455 8,0 

gołąb domowy Columba livia clu 148 7,5 

mazurek Passer montanus p 51 5,0 

wróbel Passer domesticus pd 54 5,0 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 5,0 

sroka Pica pica pip 11 4,0 

gawron Corvus frugilegus cof 28 4,0 

oknówka Delichon urbicum d 156 3,0 

łabędź niemy Cygnus olor cy 5 3,0 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 3,0 

bogatka Parus major pj 16 3,0 

kawka Corvus monedula com 145 2,3 

jerzyk Apus apus aa 165 1,0 

Suma/Średnia   2854 32,3 
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VIII (2.11) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja trzmieli (Bombus) 
Barbara Zajdel, Agata Jojczyk, Izabela Dymitryszyn 
 
Inwentaryzacja trzmieli (Bombus sp.) na obszarach objętych badaniem rozpoczęta została 11 
kwietnia 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) 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 przeżyciowo za pomocą kluczy entomologicznych. Ponadto identyfikowano rośliny 
żywicielskie, na których stwierdzono obecność poszczególnych osobników trzmieli. 
 
 
 
Obszar nr 1 Kanał Żerański 
 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

13 kwietnia Trzmiel rudy 1 X 

Trzmiel ziemny 1 X 

25 kwietnia Trzmiel rudy 1  

Trzmiel ziemny 4  

8 maja Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel ziemny 1 Jasnota biała 

Trzmiel ziemny 1 Glistnik jaskółcze 
ziele 

Trzmiel rudy 1 Jasnota biała 

Trzmiel parkowy 1 Jasnota biała 

22 maja Trzmiel rudy 1 Żywokost lekarski 

Trzmiel ziemny 1 Róża pomarszczona 

6 czerwca Trzmiel rudy 2 Żmijowiec 

Trzmiel rudy 1 Lebioda 

19 czerwca Trzmiel rudy 7 Żmijowiec 

Trzmiel rudy 2 Jasnota purpurowa 

Trzmiel rudy 3 Farbownik 

Trzmiel kamiennik 1 Cieciorka pstra 

Trzmiel kamiennik 1 Wyka ptasia 

 
SUMA 

 
4 

 
31 
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Obszar nr 2 Lasek Bemowski 
 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

11 kwietnia Trzmiel kamiennik 1 X 

28 kwietnia  Trzmiel kamiennik 3 X 

Trzmiel ziemny 2 X 

9 maja Trzmiel kamiennik 2 X 

24 maja X 0 X 

6 czerwca Trzmiel łąkowy 1 Kalina/jeżyna 

Trzmiel rudy 1 Kalina/jeżyna 

12 czerwca X 0 X 

 
SUMA 

 
4 

 
10 

 

 
Obszar nr 3 Glinianka Sznajdra 
 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

13 kwietnia brak 0 X 

28 kwietnia Trzmiel rudy 4 Jabłoń 

10 maja X 0 X 

24 maja X 0 X 

7 czerwca Trzmiel rudy 2 Żmijowiec 

Trzmiel kamiennik 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel ziemny 1 X 

12 czerwca Trzmiel kamiennik 2 Żmijowiec 

Trzmiel rudy 6 Żmijowiec 

Trzmiel rudy 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudonogi 1 Żmijowiec 

 
SUMA 

 
4 

 
18 

 

 
Obszar 4 Pływalnia Skra 
 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

19 kwietnia X 0 X 

28 kwietnia Trzmiel rudy 1 X 

Trzmiel kamiennik 1 X 

10 maja Trzmiel ziemny 1 X 

24 maja Trzmiel rudy 1 Koniczyna łąkowa 

6 czerwca X 0 X 
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12 czerwca Trzmiel ziemny 1 X 

 
SUMA 

 
3 

 
5 

 

 
Obszar 5 Kopiec Powstania Warszawskiego 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

11 kwietnia Trzmiel rudy 3 Jasnota purpurowa 

Trzmiel ziemny 2 Jasnota purpurowa 

Trzmiel ziemny 2 X 

Trzmiel rudy 1 X 

25 kwietnia Trzmiel ogrodowy 1 Jasnota purpurowa 

Trzmiel rudy 3 Jasnota purpurowa 

Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel kamiennik 1 X 

Trzmielec gajowy 1 X 

8 maja Trzmiel ziemny 1 Jasnota biała 

Trzmiel ziemny 1 Glistnik jaskółcze 
ziele 

Trzmiel ziemny 2 X 

Trzmiel rudy 1 Jasnota biała 

22 maja X 0 X 

6 czerwca Trzmiel kamiennik 3 Nostrzyk żółty 

Trzmiel rudy 2 Serdecznik pospolity 

Trzmiel ziemny 1 X 

14 czerwca  Trzmiel kamiennik 14 Nostrzyk żółty 

Trzmiel rudy 4 X 

Trzmiel rudy 2 Jasnota purpurowa 

Trzmiel ogrodowy 1 Jasnota purpurowa 

 
SUMA 

 
5 

 
47 

 

 

Obszar 7 Siekierki Staw 2 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

11 kwietnia Trzmiel rudy 2 Wierzba 

 Trzmiel ziemny 4 Wierzba 

26 kwietnia Trzmiel rudy 1 Jasnota purpurowa 

10 maja X 0 X 

22 maja Trzmiel ziemny 1 Róża pomarszczona 
odmiana alba 

Trzmiel ziemny 2 Róża pomarszczona 
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Trzmiel ziemny 1 Irga 

Trzmiel ziemny 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 7 Irga 

Trzmiel rudy 5 Koniczyna łakowa 

Trzmiel kamiennik 2 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel kamiennik 1 Irga 

5 czerwca Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel kamiennik 5 X 

Trzmiel rudy 5 X 

19 czerwca Trzmiel kamiennik 6 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy  7 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudonogi 1 Koniczyna łąkowa 

 
SUMA 

 
4 

 
52 

 

 

Obszar 10 Sadyba Psi Nieużytek 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

11 kwietnia Trzmiel rudy 1 X 

 Trzmiel ziemny 1 X 

26 kwietnia X 0 X 

10 maja X 0 X 

23 maja  Trzmiel ziemny 1 Jeżyna popielica 

6 czerwca Trzmiel kamiennik 2 Mak 

Trzmiel ziemny 1 Mak 

19 czerwca Trzmiel ziemny 2  

Trzmiel rudy 3  

Trzmiel rudy 1 Powójnik biały 

Trzmiel rudy 1 Mak 

Trzmiel kamiennik 1 Mak 

Trzmielec czarny 1 Mak 

 
SUMA 

 
4 

 
15 

 

 

Obszar nr 12 Kanał Sielecki 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

11 kwietnia Trzmiel ziemny 5 X 

24 kwietnia Trzmiel ziemny 2 X 

10 maja Trzmiel parkowy 1 X 

23 maja X 0 X 
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5 czerwca Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel rudy 1 X 

14 czerwca Trzmiel ziemny 2 X 

Trzmiel rudy 3 X 

 
SUMA 

 
3 

 
15 

 

 

Obszar nr 13 ul. Dolna 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

13 kwietnia X 0 X 

24 kwietnia Trzmiel rudy 1 Mniszek lekarski 

 Trzmielec gajowy 1 Mniszek lekarski 

10 maja Trzmiel ziemny 1 Jasnota biała 

23 maja Trzmiel kamiennik 7 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel ogrodowy 9 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel ziemny 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 2 X 

Trzmielec czarny 1 X 

5 czerwca Trzmiel ogrodowy 5 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 1 Koniczyna łąkowa 

14 czerwca X 0 X 

 
SUMA 

 
6 

 
29 

 

 

Obszar nr 14 Górka Kazurka 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

11 kwietnia Trzmiel rudy 1 X 

Trzmiel łąkowy 1 X 

Trzmiel ziemny 10 X 

Trzmiel rudy 1 Wierzba 

Trzmiel łąkowy 1 Wierzba 

Trzmiel ziemny 5 Wierzba 

30 kwietnia Trzmiel ziemny 1 Głóg 

Trzmiel kamiennik 1 Brzoza 
brodawkowata 

9 maja  Trzmiel kamiennik 1 Komonica 

23 maja Trzmiel rudy 1 Róża pomarszczona 

Trzmiel rudy 2 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 3 X 
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Trzmiel kamiennik 1 Irga 

Trzmiel kamiennik 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel kamiennik 3 Róża pomarszczona 

Trzmiel parkowy 1 Jeżyna popielica 

Trzmiel ziemny 1 Róża pomarszczona 

5 czerwca Trzmiel rudy 13 Koniczyna rozłogowa 

Trzmiel kamiennik 7 Komonica 

Trzmiel ogrodowy 1 X 

Trzmielec żółty 1 X 

19 czerwca Trzmiel kamiennik 5 X 

 Trzmiel kamiennik 3 Koniczyna łąkowa 

 Trzmiel rudy 10 X 

 Trzmiel rudy 4 Koniczyna łąkowa 

 Trzmielec czarny 2 X 

 Trzmiel ziemny 2 X 

 Trzmiel rudonogi 1 X 

 
SUMA 

 
8 

 
84 

 

 

Obszar nr 15 Fort Okęcie 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

21 kwietnia Trzmiel kamiennik 1 Barwinek (Vinca 
minor) 

Trzmiel rudy 1 Gajowiec żółty 

Trzmiel rudy 1 X 

Trzmiel ziemny 1 X 

28 kwietnia Trzmiel rudy 1 Gajowiec żółty 

Trzmiel ziemny 1 X 

10 maja Trzmiel kamiennik 1 X 

Trzmiel ziemny 2 X 

24 maja X 0 X 

7 czerwca Trzmiel rudy 1 X 

12 czerwca Trzmiel rudy 1 Mierznica czarna 

Trzmiel kamiennik 1 Pięciornik kurze ziele 

SUMA 3 12  

 

Obszar nr 16 Kozia Górka 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

18 kwietnia Trzmiel ziemny 1 X 
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Trzmiel rudy 4 Jasnota purpurowa 

Trzmiel ziemny 1 Jasnota purpurowa, 
mniszek lekarski 

Trzmiel kamiennik 1 Jasnota purpurowa, 
mniszek lekarski 

26 kwietnia X 0 X 

9 maja X 0 X 

23 maja Trzmiel rudy 8 Malina 

Trzmiel ziemny 1 Malina 

Trzmielec ziemny 1 Malina 

6 czerwca Trzmiel rudy 7 Malina 

Trzmiel kamiennik 1 Malina 

Trzmiel parkowy 1 Malina 

19 czerwca X 0 X 

 
SUMA 

 
4 

 
26  

 
 

 

Obszar nr 17 Kanał Olszynka Grochowska 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

18 kwietnia Trzmiel rudy 3 Czosnaczek 
pospolity, jasnota 
biała 

Trzmiel kamiennik 1 X 

28 kwietnia Trzmiel rudy 7 Jasnota biała 

Trzmiel ziemny 1 Jasnota biała 

Trzmiel rudy 1 Glistnik jaskółcze 
ziele 

Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel kamiennik 1 Glistnik jaskółcze 
ziele 

9 maja Trzmiel rudy 2 Jasnota biała 

Trzmiel rudy 1 Glistnik jaskółcze 
ziele 

Trzmielec żółty 1 Jasnota biała 

23 maja Trzmiel ziemny  2 Marchew 

Trzmiel ogrodowy 2 Marchew 

Trzmiel parkowy 1 Marchew 

6 czerwca Trzmiel kamiennik 1 Tawuła 

Trzmiel ziemny 1 X 

19 czerwca Trzmiel rudy 9 X 
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SUMA 

 
6 

 
35 

 

 

Obszar nr 21 Młociny 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

19 kwietnia Trzmiel ziemny 1 X 

28 kwietnia X 0 X 

11 maja X 0 X 

22 maja X 0 X 

6 czerwca Trzmiel rudy 5 Żmijowiec 

Trzmiel ogrodowy 1 Żmijowiec 

Trzmiel ziemny 2 Żmijowiec 

15 czerwca X 0 X 

SUMA 3 9  

 

Obszar nr 22 Odolany 1 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

21 kwietnia Trzmiel rudy 1 X 

28 kwietnia X 0 X 

11 maja Trzmiel ziemny 1 Jeżyna popielica 

Trzmiel ziemny 1 Róża pomarszczona 

24 maja Trzmiel rudy  4 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 1 X 

7 czerwca Trzmiel rudy 2 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 1 Wyka 

12 czerwca Trzmiel rudy 3 Jeżyna popielica 

Trzmiel rudy 5 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel kamiennik 1 X 

SUMA 3 20  

 

Obszar nr 23 Odolany 2 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

21 kwietnia Trzmielec gajowy  1 X 

28 kwietnia Trzmiel parkowy 1 X 

Trzmiel ziemny 1 X 

11 maja  Trzmielec ziemny 1 Rzepik 

24 maja Trzmiel rudy 1 Jeżyna popielica 

7 czerwca Trzmiel ziemny 1 Dziurawiec 

Trzmiel kamiennik 1 Wyka 
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Trzmiel kamiennik 1 Dziurawiec 

12 czerwca Trzmiel ogrodowy 2 Jeżyna popielica 

Trzmiel kamiennik 1 Dziurawiec  

Trzmiel kamiennik 1 Pyleniec pospolity 

SUMA  6 12  

 

Obszar nr 24 obok Cmentarza Wolskiego 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

21 kwietnia Trzmiel ziemny 1 X 

28 kwietnia X 0 X 

10 maja Trzmiel ziemny 2 Robinia akacjowa 

24 maja Trzmiel parkowy 3 Irga 

Trzmiel ziemny 7 Irga 

Trzmiel ogrodowy 1 Irga 

7 czerwca Trzmiel parkowy 1 Róża 

12 czerwca Trzmielec czarny 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel kamiennik 1 Dziurawiec 

Trzmiel ziemny 1 Dzwonek 

Trzmiel ziemny 1 Koniczyna 
rozłogowa 

Trzmiel rudy 3 Koniczyna łąkowa 

SUMA 6 22  

 

Obszar nr 25 Potok  
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

11 kwietnia Trzmiel ziemny 4 X 

24 kwietnia X 0 X 

10 maja Trzmiel ziemny  1 Głóg 

23 maja Trzmiel parkowy  1 Róża pomarszczona 

Trzmiel parkowy 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 2 Koniczyna łąkowa 

Trzmielec żółty  1 Koniczyna łąkowa 

5 czerwca Trzmiel kamiennik 1 X 

19 czerwca Trzmiel kamiennik 1 Nostrzyk 

Trzmiel parkowy 1 Nostrzyk 

 
SUMA 

 
5 

 
13 
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Obszar nr 26 Wisła Tarchomin 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

13 kwietnia Trzmiel ziemny 4 X 

25 kwietnia Trzmiel ziemny 1 X 

8 maja Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel ziemny 1 Wyka 

Trzmiel ziemny 1 Żywokost lekarski 

Trzmiel rudy 1 Jasnota biała 

Trzmiel rudy 1 Żywokost lekarski 

Trzmiel szary 1 Żywokost lekarski 

22 maja Trzmiel łąkowy 2 Jeżyna popielica 

Trzmiel parkowy 2 Jeżyna popielica 

6 czerwca X 0 X 

19 czerwca Trzmiel ogrodowy 1 X 

Trzmiel rudy 1 Świerzbnica 

Trzmiel kamiennik 1 Świerzbnica 

 
SUMA 

 
7 

 
18 

 

 
Obszar nr 27 Wisła Żerań 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

13 kwietnia Trzmiel ziemny 2 X 

 Trzmiel rudy 1 Bluszczyk 
kurdybanek 

25 kwietnia Trzmiel ziemny 2 Wierzba  

Trzmiel rudy 1 Jasnota purpurowa 

8 maja Trzmiel rudy 5 Jasnota biała 

Trzmiel ziemny 8 Jasnota biała 

Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel kamiennik 1 X 

22 maja Trzmiel ziemny 1 mak 

Trzmiel ziemny 7 Żmijowiec 

Trzmiel rudy 9 Farbownik 

Trzmiel rudy 70 Żmijowiec 

Trzmiel ogrodowy 1 Żmijowiec 

Trzmielec czarny 1 Żmijowiec 

Trzmiel 
różnobarwny 

1 Żywokost lekarski 

6 czerwca Trzmiel rudy 134 Żmijowiec 

Trzmiel rudy 1 Dziurawiec 
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Trzmiel łąkowy 2 Żmijowiec 

Trzmiel ziemny 12 Żmijowiec 

Trzmiel ogrodowy 51 Żmijowiec 

Trzmiel rudo-szary 3 Żmijowiec 

Trzmiel kamiennik 5 Żmijowiec 

19 czerwca Trzmiel kamiennik 2 Farbownik 

Trzmiel kamiennik 9 Nostrzyk biały 

Trzmiel kamiennik 1 Nostrzyk żółty 

Trzmiel kamiennik 1 Lucerna sierpowata 

Trzmiel kamiennik 17 Żmijowiec 

Trzmiel rudy 2 Jasnota purpurowa 

Trzmiel rudy 2 Serdecznik pospolity 

Trzmiel rudy 35 Farbownik 

Trzmiel rudy 133 Żmijowiec 

Trzmiel rudy 1 Chaber 

Trzmiel rudy 2 Nostrzyk żółty 

Trzmiel rudy 1 Nostrzyk biały 

Trzmiel ogrodowy 3 Farbownik 

Trzmiel ogrodowy 70 Żmijowiec 

Trzmiel ziemny 1 Farbownik 

Trzmiel ziemny 1 Oset 

Trzmiel ziemny 5 Żmijowiec 

Trzmielec leśny 1 Farbownik 

Trzmielec leśny 1 Mierznica czarna 

Trzmiel parkowy 1 Nostrzyk biały 

Trzmiel parkowy 8 Żmijowiec 

 
SUMA 

 
10 

 
615 

 

 
Obszar nr 28 Wisła Żoliborz 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

19 kwietnia Trzmiel rudy 5 X 

Trzmielec gajowy 1 X 

Trzmiel ziemny 2 X 

Trzmiel ogrodowy 1 X 

28 kwietnia Trzmiel ziemny 3 X 

Trzmiel ziemny 2 Jasnota biała 

Trzmiel rudy 1 x 

Trzmiel rudy 1 Jasnota plamista 

Trzmiel ogrodowy 1 Jasnota biała 
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Trzmielec ziemny 1 X 

Trzmiel wschodni 1 Jasnota biała 

8 maja Trzmiel ziemny 5 Jasnota biała 

Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel rudy 2 Jasnota biała 

Trzmiel rudy 1 X 

22 maja Trzmiel ziemny 3 Róża pomarszczona 

Trzmiel ziemny 1 Jasnota biała 

Trzmiel ziemny 1 X 

Trzmiel rudy 4 Jasnota biała 

Trzmiel rudy 3 Jeżyna popielica 

Trzmiel rudy 4 Trędownik 

Trzmiel rudy 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel ogrodowy 1 Pokrzywa zwyczajna 

Trzmielec ziemny 1 Pokrzywa zwyczajna 

Trzmielec czarny 1 Koniczyna rozłogowa 

Trzmiele kamiennik 1 Jaśminowiec 

7 czerwca Trzmiel rudy 2 X 

Trzmiel kamiennik 1 X 

19 czerwca Trzmiel rudy 1 X 

Trzmiel rudy 1 Jasnota plamista 

Trzmiel rudy 1 Ostrożeń łąkowy 

Trzmiel rudy 1 Jasnota biała 

Trzmiel rudy 4 Żmijowiec 

Trzmiel ogrodowy 1 Jasnota plamista 

Trzmiel ogrodowy 3 Żmijowiec 

Trzmiel kamiennik 3 Dziurawiec 

Trzmiel kamiennik 1 Koniczyna rozłogowa 

Trzmiel kamiennik 4 Żmijowiec 

Trzmiel ziemny 4 Żmijowiec 

Trzmiel ziemny 1 Dziurawiec 

 
SUMA 

 
8 

 
44 

 

 
Obszar nr 34 Fort Bema 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

19 kwietnia Trzmiel rudy 4 Jasnota purpurowa 

Trzmiel ziemny 2 Przetacznik  

Trzmiel rudy 1 Ligustr pospolity 

Trzmiel kamiennik 1 X 
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Trzmiel ziemny 1 X 

28 kwietnia Trzmiel kamiennik 2 X 

Trzmiel rudy 2 Glistnik  

Trzmiel rudy 1 Gajowiec żółty 

Trzmiel rudy 1 Jasnota biała 

Trzmiel ogrodowy 1 Gajowiec żółty 

Trzmiel ziemny 1 Gajowiec żółty 

9 maja Trzmiel ziemny 1 Robinia akacjowa 

Trzmiel ziemny 1 X - norka 

Trzmiel kamiennik 8 X - norka 

Trzmielec czarny 1 X - norka 

24 maja X 0 X 

6 czerwca Trzmiel ziemny 2 Lipa 

Trzmiel ziemny 5 Tawuła 

Trzmiel kamiennik 2 Tawuła 

12 czerwca Trzmiel łąkowy 1 X 

Trzmiel rudy 2 Lipa drobnolistna 

Trzmiel ogrodowy 3 Lipa drobnolistna 

Trzmiel ogrodowy 6 Tawuła 

Trzmiel kamiennik 2 Lipa drobnolistna 

Trzmiel kamiennik 2 Koniczyna rozłogowa 

Trzmiel kamiennik 6 Tawuła 

Trzmiel parkowy 3 Lipa drobnolistna 

Trzmiel ziemny 3 Tawuła 

Trzmiel ziemny 1 Katalpa 

 
SUMA 

 
7 

 
66 

 

 

Obszar nr 29 Wisła Siekierki 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

18 kwietnia Trzmiel rudy 2 X 

Trzmiel ziemny 1 X 

26 kwietnia Trzmiel rudy 2 X 

Trzmielec ziemny 1 X 

10 maja Trzmiel rudy 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 1 Jasnota biała 

Trzmiel ziemny 1 Jasnota biała 

Trzmielec żółty 1 Jasnota biała 

23 maja Trzmielec żółty 1 Koniczyna łąkowa 
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Trzmiel rudy 3 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 2 Róża pomarszczona 

Trzmiel rudy 1 X 

Trzmiel rudy  1 Groszek żółty 

Trzmiel ziemny 1 Jeżyna popielica 

5 czerwca Trzmiel kamiennik 3 Jeżyna popielica 

Trzmiel kamiennik 5 Komonica, wyka 

Trzmiel kamiennik 2 Róża pomarszczona 

Trzmiel rudy 3 Jeżyna popielica 

Trzmiel rudy 1 Jaśminowiec 

Trzmiel rudy 1 Róża pomarszczona 

Trzmiel rudy 3 Wyka 

Trzmiel rudy 1 Komonica 

Trzmiel ziemny 2 Koniczyna żółta 

Trzmiel ziemny 2 Róża pomarszczona 

Trzmiel ziemny 2 Jaśminowiec 

Trzmiel ogrodowy 2 Komonica, wyka 

14 czerwca Trzmiel rudy  4 X 

 
SUMA 

 
5 

 
50 

 

 

Obszar nr 30 Ursus Targ 
Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

21 kwietnia Trzmiel rudy 3 Jasnota biała 

28 kwietnia Trzmiel łąkowy 1 x 

Trzmiel ziemny 2 Jasnota biała 

10 maja X 0 X 

23 maja X 0 X 

7 czerwca Trzmiel rudy 8 Żmijowiec 

Trzmiel ziemny 2 Żmijowiec 

Trzmiel ogrodowy 1 Żmijowiec 

Trzmiel kamiennik 2 Żmijowiec 

19 czerwca Trzmiel rudy 2 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel rudy 25 Żmijowiec 

Trzmiel kamiennik 1 Koniczyna łąkowa 

Trzmiel kamiennik 8 Żmijowiec 

Trzmielec leśny 2 Żmijowiec 

Trzmiel ogrodowy 11 Żmijowiec 

Trzmiel ziemny 1 Żmijowiec 



 

 

161 | Strona 

 

 

 
SUMA 

 
6 

 
69 

 

 
Obszar nr 35 ul. Siarczana 

Data obserwacji Gatunek  Liczba osobników Roślina żywicielska 

21 kwietnia Trzmiel kamiennik 2 X 

26 kwietnia X 0 X 

9 maja X 0 X 

23 maja Trzmiel parkowy 1 Irga 

6 czerwca Trzmiel kamiennik 1 Lipa 

Trzmiel ziemny  1 Lipa 

Trzmiel rudy 1 Lipa 

19 czerwca X  X 

 
SUMA 

 
4 

 
6 

 
 

 
GATUNKI CENNE 

 
 Podsumowując zinwentaryzowano 1323 osobniki, 16 gatunków (trzmiel ziemny, trzmiel rudy, 
trzmiel parkowy, trzmiel kamiennik, trzmiel łąkowy, trzmiel rudonogi, trzmiel ogrodowy, 
trzmielec gajowy, trzmielec ziemny, trzmielec czarny, trzmielec żółty, trzmielec ziemny, 
trzmiel szary, trzmiel różnobarwny oraz trzmielec leśny). Spośród nich odnotowano 4 gatunki 
cenne (trzmiel szary, trzmiel różnobarwny oraz trzmiel rudonogi, trzmiel rudoszary). 
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IX (2.12) Inwentaryzacja charakterystyk klimatycznych (rozkład temperatury powierzchni 
terenu z platformy UAV – pomiar i analiza danych) 
Jarosław Chormański z zespołem 
2.12.1.     Analiza prawno-lotnicza możliwości wykonania nalotów 

1.     Analiza prawno-lotnicza możliwości wykonania nalotów 
Wykonano analizę prawno-lotniczą możliwości wykonania nalotów fotogrametrycznych w przesztreni 
lotniczej znajdującej się nad obiektami zaproponowanymi do objęcia rejestracją fotolotniczą. W 
wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono brak możliwości wykonania rejestracji na (5) obszarach 
oraz konieczność modyfikacji metodyki na (18) obszarach. 
Na obszarach położonych na terenie m. St. Warszawy proponowanych do wykonania nalotów 
fotogrametrycznych zidentyfikowano ograniczenia natury formalnej oraz technicznej. 
Ograniczenia formalne dotyczą wydzielonych, zamkniętych części przestrzeni lotniczej, gdzie loty są 
niemożliwe. 
Ograniczenia techniczne dotyczą całkowitego czasu operacyjnego koniecznego do pokrycia siatką 
nalotów obszarów w proponowanym zasięgu, które ograniczono do reprezentacyjnych podobszarów. 
Ponadto w sąsiedztwie lotniska Babice są położone 3 obszary, gdzie możliwe jest wykonanie lotów na 
ograniczonej wysokości ze względu na przecięcie płaszczyzny podejścia do lotniska. Sama zgoda na 
wykonanie lotów zalezna jest od kierownika lotniska. Uzyskano wstępne procedury i warunki 
wykonywania nalotów. 
Obszary wyłaczone z nalotów: 
- 15 (Fort Okęcie) – zakaz lotów – bliskie sąsiedztwo lotniska położonego na Okęciu 
- 22 (Odolany 1) – teren zamknięty (teren PKP) 
- 23 (Odolany 2) – teren zamknięty (teren PKP) 
- 30 (Ursus Targ) – loty możliwe do wysokości przeszkód terenowych (brak możliwości wykonania 
poprawnych zdjęć fotogrametrycznych) – bliskie sąsiedztwo lotniska położonego na Okęciu 
- 31 (Fort Służewiec) – zakaz lotów – bliskie sąsiedztwo lotniska położonego na Okęciu 
Obszary o ograniczonym zasięgu nalotów z przyczyn technicznych: 
- 3 (Glinianka Sznajdra) 
- 4 (pole Mokotowskie) 
- 5 (Kopiec PW) 
- 6 (Siekierki Staw 1) 
- 7 (Siekierki Staw 2) 
- 8 (Siekierki Antoniewska) 
- 10 (Sadyba Psi Nieużytek) 
- 11 (Muzeum Techniki Wojskowej) 
- 14 (Górka Kazurka) 
- 17 (Kanał Olszynka Grochowska) 
- 24 (Obok Cmentarza Wolskiego) 
- 26 (Wisła-Tarchomin) 
- 27 (Wisła-Żerań) 
- 28 (Wisła-Żoliborz) 
- 29 (Wisła-Siekierki) 
Obszary o ograniczonym zasięgu nalotów – sąsiedztwo lotniska Babice 
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- 2 (Lasek Bemowski) 
- 21 (Młociny) 
- 34 (Fort Bema) 
Obszary do wykonania nalotów w proponowanym zasięgu: 
- 12 (Kanał Sielecki) 
- 13 (Dolna) 
- 35 (Siarczana) 
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 2.12.2.     Program rejestracji fotogrametrycznej 

W sesji letniej zaproponowano następujący terminarz rejestracji fotogrametrycznej: 
 
·       09.07.2018-13.07.2018: 

o   Kanał Sielecki 

o   Dolna 
o   Siarczana 
o   Lasek Bemowski 
o   Młociny 
o   Fort Bema 
o   Kanał Olszyna Grochowska 

o   Obok Cmentarza Wolskiego 
·       16.07.2018-20.07.2018: 

o   Glinianka Sznajdra 
o   Pole Mokotowskie 

o   Kopiec PW 
o   Siekierki Staw 1 
o   Siekierki Staw 2 
o   Siekierki Antoniewksa 

o   Sadyba Psi Nieużytek 
o   Muzeum Techniki Wojskowej 

·       23.07.2018-27.07.2018: 
o   Wisła-Tarchomin 

o   Wisła-Siekierki 
o   Wisła-Żerań 
o   Wisła-Żoliborz 

·       30.07.2018-03.08.2018 – Termin rezerwowy 
 
 

Brak możliwości wykonania nalotów BSP w niektórych lokalizacjach (bliskość lotniska, torowiska) 
zostanie pokryty analizami z pokładu satelitów. Na podstawie zbieranych danych referencyjnych oraz 
wspólnych czasowo rejestracji sensorów BSP oraz satelitarnych zostanie opracowane równanie 
korelacyjne umożliwiające przenoszenie informacji przestrzennie z obszarów gdzie pomiary 
referencyjne i naloty BSP były wykonane na pozostałe obszary nieużytków i to zarówno te 
uwzględnione w projekcie jak i te nieuwzględnione. 
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X (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 z zespołem 
 

Drugi kwartał  2018 charakteryzował się przeważnie bezchmurną pogodą co pozytywnie 
wpłynęło na możliwości pozyskania danych satelitarnych. Pozyskane zostały dane z satelitów z 
programu Sentinel-2 (dane z multispektralnego sensora MSI - rejestrujący promieniowanie w zakresie 
widzialnym i bliskiej podczerwieni) oraz Landsat 8 ( sensor multispektralny OLI - rejestrujący 
promieniowanie w zakresie widzialnym i bliskiej podczerwieni oraz termalny - TIRS w zakresie 
podczerwieni termalnej) dostępne i charakteryzujące się dobrą jakością (bezchmurne niebo). 
Zapewniają one w przypadku Sentinela 2 zapewniają 5-dniowy czas rewizyty, a w przypadku Landsat 8 
ten czas wynosi 18 dni.  Rozdzielczość przestrzenna wynosi od 10 do 30 (MSI, OLI) oraz 60 m (TIRS). 

Daty rewizyt ww. satelitów w okresie bezchmurnego nieba, dla których zaimportowano już 
dane są następujące: 

1) Landsat 8: 08.04.2018, 15.04.2018, 10.05.2018, 18.06.2018 
2) 05.04.2018, 10.04.2018, 12.04.2018, 18.04.2018, 28.04.2018, 03.05.2018, 10.05.2018, 

13.05.2018, 30.05.2018, 07.06.2018, 09.06.2018. (Poniżej zdjęcie z satelity Sentinel) . 
 

https://landsat.usgs.gov/how-does-landsat-8-differ-previous-landsat-satellites
https://landsat.usgs.gov/how-does-landsat-8-differ-previous-landsat-satellites
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Wymienione parametry oraz darmowy i ogólnodostępny charakter danych umożliwia 

prowadzenie bardziej niż do tej pory szczegółowych teledetekcyjnych badań środowiska w dalszej 
części projektu. Na podstawie danych pozyskanych na tym etapie oraz przeprowadzonych pomiarów 
terenowych wykonane zostanie modelowanie parametrów oceny kondycji roślin.  

Prace obejmowały również wdrożenie oraz testowanie modelu hydrologicznego osadzonego 
w GIS - WetSpa-Urban na potrzeby analizy procesów hydrologicznych na obszarze zlewni 
wytypowanych warszawskich nieużytków. Wybrano model hydrologiczny służący wykonania 
postawionego zadania – moedl WetSpa w modyfikacji umożliwiającej wykorzystywanie go w obszarach 
miejskich WetSpa- Urban. Wdrożenie modelu WetSpa-Urban dotyczyło instalacji i konfiguracji 
oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania narzędzia. W fazie testowej sprawdzono i 
przeanalizowano funkcjonalność poszczególnych modułów modelu w oparciu o wybrane dane dla 
M.St. Warszawa. Obecnie kontynuowane będę prace związane z parametryzacją i kalibracją modelu 
dla wybranych obszarów – zlewni elementarnych obejmujących analizowane obiekty. 
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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. Dodatkowym elementem modelu jest moduł dotyczący Low Impact 
Development – nowatorskiego podejścia do gospodarki wodami opadowymi w zlewniach miejskich. 
Celem tego podejścia jest minimalizacja udziału powierzchni nieprzepuszczalnych na obszarach 
miejskich na rzecz rozwiązań zwiększających retencję wody, jak zielone dachy, ogrody deszczowe, itp. 

 
 

 
  

 Rys. 1 Moduły w modelu Wetspa-Urban. Źródło: VUB 
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XI (2.15) Analiza preferencji estetycznych użytkowników metodą Visitor Employment 
Photography (VEP), sondaż na formularzu 
Maciej Łepkowski, Ryszard  Nejman 
 

Drugi kwartał realizacji zadania 2.15 obejmował kontynuację badań rozpoczętych w 
pierwszym, zimowym kwartale w oparciu o metodą Visitor Employed Photography (metodę 
badania preferencji estetycznych użytkowników terenów otwartych z użyciem fotografii 
wykonywanych przez użytkowników).  Podobnie jak w pierwszym kwartale pozyskane dzięki 
tej metodzie dane zostały uzupełnione przez autorską metodę analizy preferencji 
estetycznych użytkowników z pomocą mapowania GIS. Dzięki temu informacje o 
preferencjach estetycznych  zostały wzbogacone o trasy przejścia użytkowników biorących 
udział w badaniu przez teren nieużytku, co pozwoliło na porównanie ze zmapowanymi płatami 
zbiorowisk roślinności rzeczywistej i wskazanie preferowanych typów zbiorowisk w okresie 
wiosennym.  
Oprócz tego opracowany został formularz sondażu dotyczący potencjalnych zasad 
funkcjonowania nieużytków w celu pogłębienie wiedzy na temat preferencji estetycznych.  
Sondaż przeprowadzono wśród użytkowników biorących udział w badaniu.  
Poniżej przedstawione są wyniki poszczególnych etapów badania. Zebrane w terenie dane 
znajdują się w zeszycie “Załączniki” oraz na załączonym nośniku cyfrowym. 
 

 
2.15.1.Zmodyfikowana metoda Visitor Employed Photography  
 

Metoda Visitors Employed Photography (VEP) zmodyfikowana w oparciu o doświadczenie 
badania preferencji estetycznych użytkowników parku Hibiya w Tokio (Sugimoto, 2011) 
została szczegółowo opisana w raporcie z pierwszego kwartału 2018 realizacji projektu. 
 

 
Uczestnicy badań - grupa reprezentatywna 
 

Do badania została zrekrutowana grupa 25 osób reprezentatywna dla przyszłych 
mieszkańców najbliższego sąsiedztwa  terenów badanych nieużytków. Zrekrutowano 
przedstawicieli dwóch kategorii wiekowych:  
1. 19-34 osoby pracujące i kształcące się - studia, (pierwsza, kolejne) praca (poszukiwanie 
zawodowej tożsamości), rodzina; 
2. 35-55 - osoby aktywne zawodowo/rodzinnie -– zazwyczaj stabilna (stabilizująca się) praca, 
rodzina. 

 
56% stanowią kobiety i 44% mężczyźni 
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Ze względu na charakter badań (długie spacery, niejednokrotnie w trudnych warunkach 
pogodowych, po terenach dzikich i zaniedbanych) nie zdecydowaliśmy się na zatrudnianie 
osób starszych w tym seniorów (55 +). Ta grupa wiekowa zostanie przebadana za pomocą 
badania sondażowego w oparciu o metodę Scenic Beauty Estimation na późniejszym etapie 
realizacji projektu.  
 

Szczegółowy opis badań  
 

Uczestnicy badań zostali poproszeni o odbycie spacerów po każdym z 25 badanych nieużytków 
cztery razy w roku: zimą (od 1.02 do 10.03), wiosną (od 15.04 do 10.06), latem (od 01.07 do 
10.09) i jesienią (od 01.10 do 01.12). Każdy ze spacerów ma obejmować możliwie duży obszar 
terenu tak aby dokładnie zapoznać się z jego topografię i charakterem. Podczas spacerów 
głównym zadaniem jest fotografowanie krajobrazów, obiektów, zjawisk, które oceniane są 
pozytywnie - budzą pozytywne emocje. Ilość wykonywanych fotografii jest dowolna.    
 
Zamiast aparatów fotograficznych wykorzystywane są urządzenia typu smartphone ( z funkcją 
aparatu fotograficznego) oraz bezpłatna aplikacja Locus Map (aplikacja MyTracks, używana w 
sezonie zimowym okazala się trudna w obsłudze) , która rejestruje przebytą trasę oraz zapisuje 
lokalizację wykonanych zdjęć za pomocą sygnału GPS. Dodatkowym zadaniem uczestników 
badania jest więc obsługa aplikacji oraz eksportowanie danych z każdego spaceru na serwer.   
 
Uczestnicy badań zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy roboczych, nad którymi 
bezpośrednio opiekę sprawują wyznaczone osoby, tzw. drużynowi, którzy pomagają w 
kwestiach logistycznych i technicznych.   
 

 
2.15.1.1 Metoda analizy preferencji estetycznych użytkowników z pomocą mapowania GIS  
 
W sezonie wiosennym zostało zarejestrowanych 500 spacerów (ze względu na problemy 
techniczne dane zostały zebrane od 20 uczestników badań x 25 badanych terenów), 
zarejestrowanych poprzez aplikację Locus Map i wyeksportowanych do plików w formacie 
KMZ. Pliki te zawierają:  

- informację GPS na temat każdorazowo przebytej trasy,   
- fotografie przyporządkowane do miejsc na trasie spaceru, w których zostały 

wykonane, 
- informację o ilości czasu spaceru,  
- długości przebytej trasy [km].  

 
Do analizy zebranych danych używany jest opensourcowy program Google Earth Pro. Pliki 
KMZ po otwarciu w programie stanowią warstwę na mapie WMS.  Kolejną warstwą stanowią 
mapy roślinności rzeczywistej opisanej w formie płatów. 
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Analiza zebranych danych obejmuje:  

1. określenia współczynnika atrakcyjności poszczególnych płatów roślinności; 
2. określenia preferowanych elementów krajobrazu nieużytków. 

 
Ad. 1 Określenia współczynnika atrakcyjności poszczególnych płatów roślinności zostało 
wykonane w następujący sposób.  

1. Dla każdego respondenta została wyliczona średnia ilość zdjęć wykonywana na 
jednym terenie 

2. Policzono liczbę zdjęć wykonanych  przez każdego respondenta na każdym płacie a 
następnie podzielono ją przez średnią zdjęć respondenta wykonywaną na jedny, 
terenie, dzięki temu w bardzo prosty sposób udało się znormalizować wyniki i 
uzyskać wartość cząstkową współczynnika atrakcyjności 

3. Wszystkie wartości cząstkowe dla jednego płata zostały zsumowane dzięki czemu 
uzyskano współczynnik atrakcyjności dla każdego z płatów 

 
Rozważano także uwzględnienie we współczynniku pola powierzchni płata (płaty są zarówno 
bardzo duże jak i bardzo małe) jednak okazało się że nie występuje bezpośrednia zależność 
między wielkością płata a liczbą zdjęć przez co próbne włączanie do współczynnika pola 
powierzchni płatu powodowało zafałszowanie wyników (o wartości współczynnika 
decydowała przede wszystkim wielkość płata a nie liczba zdjęć). 
 
Ad. 2. Określenie preferowanych przez respondentów elementów składających się na 
krajobraz badanych nieużytków zostało wykonane w następujący sposób: 

1. Na podstawie wykonanych przez respondentów zdjęć, autorzy dokonali ich analizy 
formalnej i funkcjonalnej,  

2. Następnie autorzy dokonali podziału przedstawionych i powtarzających się 
elementów i ujęć krajobrazu na tzw. fototypy    

3. Dla każdego terenu zostało opracowane zestawienie prezentujące jakie fototypy były 
fotografowane i w jakiej liczbie. Liczba powtarzających się fototypów  odzwierciedla 
preferencje estetyczne uczestników badania (Sugimoto 2011);  

4. Fototypy zostały pogrupowane w kategoriach przestrzennych (na podstawie K. 
Lyncha, 2011) i kategoriach aktywności (na podstawie własnej analizy), pozwalające 
zdefiniować pożądany charakter estetyki danego nieużytku na wyższym poziomie 
ogólności.    

 
 
  
2.15.1.2 Wyniki przeprowadzonego badania w sezonie zimowym 

 
Określenie współczynnika atrakcyjności poszczególnych płatów roślinności. 
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Wyniki badań prezentowane są w formie graficznej oraz tabel. Szczegółowa metoda 
przeprowadzenia badania została opisana w raporcie podsumowującym I kwartał 2018.  
 
Wyniki z sezonu wiosennego różnią się od wyników z sezonu zimowego. Wielu uczestników 
badania sygnalizowało utrudniony przez roślinność dostęp do miejsc które odwiedzali zimą, 
jednocześnie można zaobserwować wyraźne spadki wartości współczynnika dla niektórych 
rodzajów pokrycia oraz znaczące wzrosty dla innych.  
 
Wyniki w postaci graficznej zaprezentowane są na rycinach poniżej: 
 
LEGENDA: 
 
Wartość współczynnika atrakcyjności 
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Teren “Kanał Żerański” 
 

 
Teren “Wisła Żerań” 
 

 
Teren “Wisła Tarchomin” 
 



 

 

175 | Strona 

 

 

 
Teren “Młociny” 
 

 
Teren “Lasek Bemowski” 
 

 
Teren “Fort Bema” 
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Teren “Koło Cmentarza Wolskiego” 
 

 
Teren “Odolany 1” 
 

 
Teren “Odolany 2 (Fort)” 
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Teren “Obok cmentarza Wolskiego” 
 

 
Teren “Glinianka Sznajdra” 
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Teren “Ursus Targ” 
 

 
Teren “Fort Okęcie” 
 

 
Teren “Pole Mokotowskie” 
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Teren “Dolna” 
 

 
Teren “Kanał Sielecki” 
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Teren “Sadyba Psi Nieużytek” 
 

 
Teren “Potoki” 
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Teren “Górka Kazurka” 
 

 
Teren “Siekierki Staw” 
 

 
Teren “Wisła Siekierki” 
 



 

 

182 | Strona 

 

 

 
Teren “Kopiec Czerniakowski” 
 

 
Teren “Kanał Olszynka Grochowska”                      
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Teren “Kozia Górka” 
 

 
Teren “Wisła Żoliborz” 
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Teren “Siarczana” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

185 | Strona 

 

 

Szczegółowe wyniki dla każdego płatu: 
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2) Określenia preferowanych elementów krajobrazu nieużytków. 

 
Wyniki badań prezentowane są w postaci tabel opracowanych dla każdego z badanych 
terenów.. Tabele informują jakie elementy krajobrazu, reprezentowane przez odpowiednie 
fototypy były fotografowane na nieużytku i w jakich ilościach. Informacja ilościowa podana 
jest również dla poszczególnych kategorii. 
 
Wszystkie tabele znajdują się w zeszycie  “Załączniki”  oraz na załączonym nośniku 
cyfrowym. 
 
W sezonie wiosennym uczestnicy badania wykonali łącznie 6117 fotografii. Najbardziej 
popularne okazała się fototypy, które przedstawiają rośliny zielne w różnych formach i 
kontekstach: od zdjęć pojedynczych roślin, poprzez niewielkie kompozycje, większe 
zbiorowiska aż do łanów czyli rozległych płatów monokultury konkretnego gatunku rośliny 
zielnej. Doceniony został brak koszenia oraz różnorodność gatunkowa na fragmentach 
nieużytków, które w sezonie zimowym nie były szczególnie preferowane.  

 
Wybrane zdjęcia uczestników badania prezentujące dominujący charakter fototypów 
wiosennych: 
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2.15.2. Metoda sondażu w sezonie wiosennym 
 

Celem sondażu wiosennego było pogłębienie wiedzy dotyczącej preferencji estetycznej 
uczestników badania VEP.  Analiza fotografii z sezonu zimowego i wiosennego wykazała,  
stosunkowo niewielką obecności fenomenów dość powszechnie występujących na 
nieużytkach. Fenomeny te można przyporządkować do dwóch obszarów: 

- praktyki społeczne 
- charakter przyrodniczy  

Zadaniem sondażu było zbadanie czy relatywnie niewielka ilość zdjęć powstałych w ramach 
badania VEP świadczy o negatywnym stosunku do tych fenomenów czy o tym, że są one nie 
fotogeniczne i jako takie nie poddają się metodzie VEP.   Dodatkowo sondaż został 
rozbudowany o dwa pytania dotyczące przyszłego kształtowania krajobrazu nieużytków.  
 
Sondaż składał się z 12 pytań z możliwością odpowiedzi “tak” lub “nie” ( w jednym przypadku 
możliwa była odpowiedź “nie wiem”) oraz opcją wyjaśnienia swojego wyboru. W jednym 
przypadku możliwa była odpowiedź w formie wielokrotnego wyboru. Sondaż został 
opracowany na formularzu google i rozesłany drogą mailową do uczestników badania VEP po 
zakończeniu wiosennego sezonu badań.    

 
2.15.2.1 Wyniki sondażu  

 
W sondażu wzięło udział 25 osób. Poniżej prezentujemy zestawienie pytań i odpowiedzi: 
 
PYTANIE 1 
Czy Twoim zdaniem na nieużytkach ludzie mogą samodzielnie urządzać miejsca spotkań ? 
 
Odpowiedzi: 
Tak - 68 % 

Nie - 32 % 

 
PYTANIE 2  
Czy Twoim zdaniem nieużytki powinny pełnić funkcję ostoi dzikiej przyrody w mieście ? 
 
Odpowiedzi: 
Tak - 92% 
Nie - 8 % 
 
PYTANIE 3 
Czy Twoim zdaniem na nieużytkach ludzie mogą palić ogniska w niewyznaczonych do tego 
miejscach ? 
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Odpowiedzi: 
TAK: 36% 
NIE: 64% 
 
 
PYTANIE 4 
Czy Twoim zdaniem na nieużytkach psy mogą być wyprowadzane bez smyczy ? 
 
Odpowiedzi: 
TAK: 58 % 
NIE: 42 % 
 
PYTANIE 5 
Czy Twoim zdaniem osoby bezdomne mogą zamieszkiwać na nieużytkach ? 
 
Odpowiedzi: 
TAK: 52% 
NIE: 48 % 
 
PYTANIE 6 
Czy Twoim zdaniem na terenach nieużytków powinny być miejsca trudno dostępne - 
gęstwiny bez wejść i ścieżek ? 
 
Odpowiedzi: 
TAK: 84% 
NIE: 16% 
 
PYTANIE 7 
Czy Twoim zdaniem na terenach nieużytków ludzie powinni mieć swobodne w tworzeniu 
różnego rodzaju budowli (szałasów, domków na drzewach, pomostów, torów rowerowych 
etc.) ? 
 
Odpowiedzi: 
TAK: 48 % 
NIE: 52 % 
 
PYTANIE 8 
Czy Twoim zdaniem picie alkoholu na nieużytkach powinno być legalna ? 
 
Odpowiedzi: 
TAK: 52% 
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NIE: 48% 
 
PYTANIE 9 
Czy Twoim zdaniem na terenach nieużytków ludzie powinni mieć możliwość swobodnego 
zbierania roślin - ziół, kwiatów lub grzybów ? 
 
Odpowiedzi: 
TAK: 84% 
NIE: 16% 
 
PYTANIE 10 
Czy Twoim zdaniem na terenach nieużytków roślinność inwazyjna stanowi duży problem i 
zagrożenie ? 
Odpowiedzi: 
TAK: 44% 
NIE: 8% 
NIE WIEM: 44% 
 
PYTANIE 11 
Czy Twoim zdaniem ruiny budynków i innych konstrukcji powinny być usuwane z nieużytków 
? 
 
Odpowiedzi: 
TAK: 24% 
NIE: 76 % 
 
PYTANIE 12 
W jakim zakresie miasto powinno kształtować przestrzeń nieużytków ? 
 
Odpowiedzi: 

- Sprzątać: 92 % 
- Budować ścieżki: 68% 
- Ustawiać śmietniki: 88% 
- Ustawiać ławki: 64 % 
- Wyznaczać miejsca na ogniska: 84 %  
- Stawiać altany i inne miejsce spotkań: 11% 
- Opracowywać ścieżki edukacyjne: 72%  
- Kształtować krajobraz poprzez pielęgnację zieleni: 52%  
- Stawiać pawilony służące jako kawiarnia, punkty informacyjne, toalety etc.: 24 % 
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Prezentowane wyniki sondażu pokazują, że nieużytki są postrzegane przede wszystkim jako 
przestrzeń kontaktu z “dziką” przyrodą. Praktyki społeczne, które obserwujemy na badanych 
terenach (palenie ognisk, tworzenie miejsc spotkań, wznoszenie konstrukcji, zamieszkiwanie 
etc.) są tematem kontrowersyjnym i głosy rozkładają się tu mniej więcej po połowie. Jeśli 
chodzi o kształtowanie badanych terenów to zdecydowanie dominuje trend trend 
minimalnej ingerencji w krajobraz.  

 
Wszystkie wypełnione formularze sondażu wraz z komentarzami uczestników znajdują się 
w zeszycie  “Załączniki” oraz na załączonym nośniku cyfrowym. 

 
Literatura: 
 
Lynch K., (2011) Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Warszawa 
Sugimoto K., (2011) Analysis of Scenic Perception and Its Spatial Tendency: Using Digital  
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XII (2.16) Analiza preferencji estetycznych użytkowników za pomocą wywiadu 
pogłębionego 
Beata J. Gawryszewska, Tomasz Duda 

 
W ramach zadania 2.16 zostało opracowanych kolejnych 7 wywiadów. Otrzymane dane 
zostały opracowane w programie komputerowym NVivo, zgodnie z przyjętymi wcześniej 
założeniami i metodyką opisaną w raporcie wykonania zadania w 1 kwartale 2018 .  
 

2.16.1  Scenariusz wywiadu 
Cel wywiadu: poznanie motywacji, zasad wyboru i preferencji estetycznych w trakcie 
eksploracji nieużytków 
Założenia badawcze:  
1. Ważna dla użytkowników jest odległość nieużytku od miejsca zamieszkania; 
2. Użytkownicy korzystają z nieużytków chętniej i częściej niż z terenów zieleni 

urządzonej, nawet jeśli są one bliżej domu, niż nieużytek; 
3. Użytkownicy preferują estetykę nieużytku ponad zieleń urządzoną osiedli 

mieszkaniowych i parków; 
4. Mikrointerwencje projektowe sprzyjają postrzeganiu nieużytków jako 

estetycznych (Unt, Bell 2014).  
5. Użytkownikom podobają się zróżnicowane krajobrazy, zawierające różne 

elementy: zieleń, wodę, drobne formy architektoniczne; 
6. Użytkownicy preferują „otwarte” polany rekreacyjne do poruszania się a gęste 

zadrzewienia i zakrzewienia traktują jako widok lub tło; 
7. Użytkownicy preferują dalekie widoki; 
8. Użytkownicy preferują różnorodność form i barw; 
9. Użytkownicy zwracają uwagę przede wszystkim na wartość przyrodniczą 

nieużytków; 
10. Użytkownicy oczekują że nieużytki pozostaną niezmienione. 
 
Pytania strukturyzujące wywiad: 
 
1. Czy korzystasz z terenów zieleni na co dzień? Jak często? Jakiego rodzaju są to 

tereny? 
2. Czy korzystasz z nieużytków? Jakich? 
3. Co jest dla Ciebie ważne przy wyborze terenu do codziennej rekreacji? 
4. Jak często bywasz w parku, a jak często w nieużytku? Dlaczego? 
5. Czy korzystasz z zieleni osiedlowej obok swojego domu? W jaki sposób?  
6. Czy wolisz nieużytek, park czy teren osiedlowy? Kiedy? Dlaczego? 
7. Co ci się podoba w zieleni parkowej, osiedlowej, nieużytku? Dlaczego? 
8. Co ci się nie podoba w zieleni parkowej, osiedlowej, nieużytku? Dlaczego? 
9. Czego brakuje na terenie twojego ulubionego nieużytku? 
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10. Jakie znaczenie ma dla Ciebie wielkość nieużytku? 
11. Co jest dla Ciebie największą wartością nieużytków? 
12. Czy coś jeszcze wydaje Ci się ważne? 

 
Pytania dotyczące zrobionych w terenie zdjęć (dla respondentów VEP) 

1. Dlaczego to właśnie Ci się podoba? 
2. Czy wolisz miejsca bardziej zaciszne czy otwarte (na przykładzie zdjęcia)? 
3. Co chciałabyś/chciałbyś zmienić na tym terenie? 
 
2.16.2. Wywiady z użytkownikami warszawskich nieużytków 

W II kwartale badanie zostało przeprowadzone na 7 respondentach, wybranych spośród grupy 
oceniającej krajobraz nieużytków metodą Visitors Employed Photography. Respondentami 
były 2 kobiety (w tym jedna architektka krajobrazu), i 5 mężczyzn (w tym 1 architekt 
krajobrazu): 

1. Zbigniew, lat 32 Pszczelarz, pracuje w Pracowni Pszczelnictwa SGGW, mieszkaniec 
Warszawy; 

2. Wojtek 38 lat antropolog kultury, aktywista miejski, mieszkaniec Warszawy; 
3. Tomasz,  lat 35 prawnik, mieszkaniec Warszawy; 
4. Sylwia – lat  23 inżyer architekt krajobrazu, studentka architektury krajobrazu, 

mieszkanka Warszawy; 
5. Konrad K. lat 24– student architektury na Politechnice Warszawskiej na studiach 

magisterskich, mieszkaniec Warszawy, mieszkanka Warszawy; 
6. Joanna –  lat 34 urzędniczka 
7. Adam, lat 24 inż. architekt krajobrazu student architektury krajobrazu, mieszkaniec 

Warszawy; 
8. Paweł - wiek 27 lat, z wykształcenia lingwista i politolog, dziennikarz radiowy, 

wychowany na Podlasiu, mieszka w Warszawie. 
 
Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi po weryfikacji w 1 kwartale 2018 fragmenty 
tekstów wywiadów zostały pogrupowane w następujące 20 wątków: 

1. Bliskość miejsca zamieszkania; 
2. Co chciałabyś/chciałbyś zmienić w nieużytkach; 
3. Co jest dla Ciebie ważne przy wyborze terenu do codziennej rekreacji; 
4. Co się podoba w nieużytkach; 
5. Czego brakuje na terenie twojego ulubionego nieużytku; 
6. Czy korzystasz z terenów zieleni; 
7. Czy korzystasz z nieużytków; 
8. Dlaczego bywasz w parku; 
9. Jak często bywasz w parku; 
10. Jak często bywasz w nieużytkach; 
11. W jakich terenach; 
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12. Nie korzystam z nieużytków; 
13. Nie podobają mi się nieużytki; 
14. Nie podoba mi się zieleń osiedlowa; 
15. Atrakcyjność nieużytku; 
16. Preferencja przestrzeni otwartych i zamkniętych; 
17. Preferencja terenów osiedlowych; 
18. Preferencja parków; 
19. Sposób użytkowania nieużytku; 
20. Ścieżki 

 
 

Wyniki: najczęściej pojawiające się wypowiedzi zgodnie z przyjętymi grupami: 
 

1. Bliskość miejsca zamieszkania 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [0,58% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,58% Coverage 
 

No, że jest blisko domu. I że mogę wyjść sobie z bloku i wypoczywać pod domem kiedy nie 
mam czasu na przykład jechać gdzieś tak. Gdzieś dalej.  
 
<Externals\\Joanna> - § 2 references coded  [1,01% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,19% Coverage 
 

 Bliskość miejsca zamieszkania, żeby nie było zbyt dużo ludzi, rodzin z dziećmi 
 
Reference 2 - 0,82% Coverage 
 

Chodzi o to. Ja wiem, że też rodzice z dziećmi czasami potrzebują od tych dzieci też odpocząć. 
Więc to nie jest to że obecność audio smogu, jak to mój znajomy to nazwał, czy taka jest 
oficjalna, czy większość decybeli jest po prostu nie rekreacyjna dla mnie. I ja jakby bardzo 
odpoczywam w momencie kiedy otacza mnie tylko zieleń... 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [0,83% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,83% Coverage 
 

P: No dobrze, a co ci się podoba w zieleni osiedlowej?  
O: No, że jest blisko domu. I że mogę wyjść sobie z bloku i wypoczywać pod domem kiedy nie 
mam czasu na przykład jechać gdzieś tak. Gdzieś dalej.  
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [0,58% Coverage] 
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Reference 1 - 0,58% Coverage 
 

No, że jest blisko domu. I że mogę wyjść sobie z bloku i wypoczywać pod domem kiedy nie 
mam czasu na przykład jechać gdzieś tak. Gdzieś dalej.  
 

 
2. Co chciałabyś/chciałbyś zmienić w nieużytkach 
 

 
<Externals\\ADAM K> - § 2 references coded  [2,56% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,13% Coverage 
 

 A ta interwencja architektoniczna w nieużytek, to takie postindustrialne, przecież… to jest dla 
ciebie zwiększa wartość nieużytku? 
O: Generalnie jeden z tych nieużytków, znaczy były baseny skry włączyłem do swojej pracy 
magisterskiej. Znaczy będę trochę bazował na nieużytkach i tej architekturze w nieużytkach. 
Akurat to jest tylko ten element z tych wszystkich badanych nieużytków, będę brał pod uwagę, 
bo tam nie było za dużo architektury w tych nieużytkach. Tak, ta interwencja… 
 
Reference 2 - 1,43% Coverage 
 

A tutaj dałoby się coś zrobić tak jakbyś myślał o tym nieużytku, żeby był bardziej dostępny? 
O: To już jest właśnie temat mojej pracy, więc jeszcze nie wymyśliłem, co bym miał i w jaki 
sposób to można by zmienić. W sensie jak widać było to wykorzystywane na ten klub, więc 
jakby to ma taki potencjał, że właśnie w tę stronę, takie bardziej czynne użytkowanie tych 
budynków i te nieużytki właśnie w ten sposób włączyć, żeby były użytkami, właśnie w tę 
stronę, czy jakiś lokal, czy te baseny jako może znowu te baseny właśnie. Ale to na razie tylko 
pierwsza myśl, tego jeszcze nie wiem do końca jaki mam plan na to. 
 
<Externals\\konradk> - § 3 references coded  [5,66% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,61% Coverage 
 

Chyba na tym terenie ciężko cokolwiek zmienić ponieważ to teren stricte infrastrukturalny i 
znajdujący się pod samym mostem i ten teren musi taki pozostać. Ten teren też jest chyba po 
części zagospodarowany bo są i poprowadzone ścieżki, jakieś 
 
Reference 2 - 0,58% Coverage 
 

P: Coś byś tu zmieniał? 
O: W całym tym terenie raczej nie byłbym bym za zmienianiem czegokolwiek, bo właśnie jego 
atrakcyjność jest, płynie z faktu, że jest on w ogóle nie ma tam ingerencji człowieka i nie jest 
ni jak zmieniony.  
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Reference 3 - 4,47% Coverage 
 

P: A coś byś tam zmieniał? 
O: Tam warto byłoby pewnie właśnie jakoś ten teren zagospodarować i jak już mówiłem teren 
znajduje się wokół dużch osiedli mieszkaniowych, jest tam niezwykle duża ilość mieszkańców, 
a w okolicy nie ma jakiegoś większego parku. Tu znajduje się park promenada ale jest on 
jednak w pewnym oddaleniu, a mieszkańcy tych terenów na pewno chętnie by skorzystali. 
P: Czyli Konduktorska, Piwarskiego, Pieseczyńska. 
O: I Dolna tak. 
P: I Dolna.  
O: W tym całym kwartale i też właśnie z racji tego akwenu. Jak tam byliśmy w zimę to ten 
akwen trochę wylał. Jakby też te wszystkie tereny poniżej które się znajdują poniżej tego 
terenu były zalane i zamarznięte tak więc pewnie jakieś uregulowanie tej wody by się przydało. 
P: No właśnie, a jakie byś tam interwencje..? 
O: No wydaje mi się, że na pewnie ten teren nie jest aż tak przyrodniczo istotny dla całego 
tutaj ekosystemu warszawskiego jak te tereny nadwiślane które powinny być takie dzikie, tak 
ten w pełni może być zaadaptowany na potrzeby takiego parku miejskiego i być kontynuacją 
parku który znajduje się powyżej skarpy Wiślanej, czyli tego morskiego oka Interszera.  
P: Ale wolałbyś tylko zrobić taki park park, czy jednak zachować ten taki nieużytkowy...? 
O: To nie, w tym wypadku akurat wolałbym nadać temu charakter parku i w pełni go 
udostępnić dla mieszkańców. Więc pełną infrastrukturę i zarówno oświetlenie i ścieżki i 
oświetlenie. Tak więc pełen zakres akurat tutaj, bo to jest teren który w stu procentach nadaje 
się do zagospodarowania na park bądź jakiś skwer i taki powinien być też w najbliższym czasie 
zagospodarowany, bo to aż akurat szkoda, że on jest nieużytkiem. W tamtym przypadku to 
było fantastyczne, że on był nieużytkiem tak w tym wypadku szkoda tak atrakcyjnego terenu.  
 
<Externals\\Sylwia> - § 2 references coded  [6,39% Coverage] 
 
Reference 1 - 5,26% Coverage 
 

: A coś byś zmieniła na tym terenie?  
O: Znaczy jeżeli to miałby być dalej nieużytek to chyba nic bym nie zmieniła, ale jeżeli miałoby 
to być zaadoptowane na coś no to na pewno trzeba trochę uprzątnąć ten teren, żeby 
bezpiecznie mogli tam ludzie przychodzić, bo jest dużo śmieci, dużo szkła, są też przy tych 
basenach takie, nie wiem, wydaje mi się, że to są jakieś elementy konstrukcji, nie wiem, jakieś 
takie jakby schowane ponty od tych basenów, dziury wykopane, no to też jest trochę 
niebezpieczne, bo jak był tam śnieg no to niebezpiecznie wpaść w taką dziurę, która jest 
prawie niewidoczna. To jest chyba takie połączenie właśnie drzew, zieleni i to na zieleni może 
ciężko mówić w zimie o zieleni, ale pokroju drzew właśnie takich jakby naturalnych z taką 
surową bryłą budynku. To też wydaje mi się, że po prostu graffiti, budynek i jeszcze właśnie 
fajne światło.  



 

 

200 | Strona 

 

 

P: Czyli w tych nieużytkach bardziej ci się te budynki niż zieleń?  
O: Nie no akurat w tym, no bo jest właśnie bardzo zdeterminowany przez samą architekturę i 
te baseny, te budowle basenów, no bo akurat ten teren, ale nie wiem, czy jeszcze jest taki 
teren, który ma budynki, chyba nie. No może na Koziej Górce jest jakiś tam budynek, ale to w 
ogóle, zresztą tam też jest graffiti. A to źle, czy dobrze, bo nie wiem.  
 
Reference 2 - 1,13% Coverage 
 

P: A coś byś zmieniała, albo coś ci się podobało w tym terenie? Znaczy czy coś byś zmieniła w 
tym terenie, czy tak jak jest jest okej?  
O: Nie, wydaje mi się, że tak jak jest jest okej. Jest właśnie ta ścieżka, która dla mnie jest ważna 
i wydaje mi się, że jest tam fajnie.  
 

3. Co jest dla Ciebie ważne przy wyborze terenu do codziennej rekreacji 
 
<Externals\\ADAM K> - § 2 references coded  [0,74% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,43% Coverage 
 

Prawie nigdy, może raz w miesiącu zdarzy mi się, że przechodzę i akurat zaglądam co tam się 
dzieje, jak są bardziej urządzone, ale generalnie to w nieużytkach nie bywam zbyt często.  
 
Reference 2 - 0,32% Coverage 
 

Jest nieużytkiem, tak. I o bardzo dużym potencjalne jednocześnie. Chyba największym w ogóle 
z tych wszystkich terenów ma taki potencjał. 

4. Co się podoba w nieużytkach? 
 
<Externals\\ADAM K> - § 5 references coded  [4,28% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,32% Coverage 
 

 To była taka góra, pagórek większa górka taka. Bardzo fajnie grała, można wykorzystywać na 
różne sposoby taką górę w parku szczególnie. 
 
Reference 2 - 0,99% Coverage 
 

Tu był pomnik przyrody w sensie kilka takich pomników otoczone barierkami i bardzo takie 
ładne drzewo. Więc tu takie urozmaicenie. Nie tylko takie nowe nasadzenia, i taki po prostu 
niezagospodarowana ziemia. Ale też jakieś tam stare drzewa jakby dla mnie to jest też dużo 
podnosi wartości też odbiór tego miejsca, gdzie mam odbiór przyrody jakiś większy. To drzewo 
jest jednak takie dość mocnym akcentem urozmaiceniem również. 
 
Reference 3 - 0,71% Coverage 
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To jest ta aleja, jakby taki kontrast, bo tam obok są te właśnie tory, a tu idziemy i mamy to 
zamknięcie i takie wyraźnie poprowadzoną tą ścieżkę, więc wiemy konkretnie gdzie idziemy, i 
to jest taki element bardzo urządzony. Więc fajnie w tym parku to działało, że jakiś ciąg 
spacerowy między aleją drzew. 
 
Reference 4 - 1,44% Coverage 
 

Tutaj był do czego to miało służyć, to bardziej jako ciekawostkę zrobiłem to zdjęcie, bo to był 
też taki okrąg duży dość, gdzie tym razem nie było w środku drzewa, był otoczony po prostu i 
dominuje, że tam było ujęcie wodne na przykład, ale nie wiem, to jest dziwne, bo było kilka 
takich miejsc otoczonych wysokim płotem w tym parku tak wzdłuż tego ciągu kolejowego, 
więc nie wiedziałem do końca czemu to miało służyć, więc zrobiłem zdjęcie jako część 
interesująca. Prawdopodobnie już nie pełni żadnej funkcji, jak widać, że nie jest w żaden 
sposób wykorzystywane, więc można by to też otworzyć i zrobić tam plac zabaw. 
 
Reference 5 - 0,81% Coverage 
 

Głównie ta infrastruktura taka cała, która została po tym kiedyś aktywnym użytkowaniu, a 
teraz zostały tam te baseny. Większość zdjęć się właśnie opiera na tej infrastrukturze byłej, 
która tam jest i teraz jest nieużytkowana, i która ma jakiś tam potencjał użytkowy w 
przyszłości. Znaczy do celów projektowych jakiś tam w przyszłości wykorzystania. 
 
<Externals\\konradk> - § 4 references coded  [5,19% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,48% Coverage 
 

P: I co w niej jest interesującego? 
O: Tutaj akurat chyba interesująca jest ta wąskość tego, tej perspektywy i jak się idzie jest to 
bardzo wąska ścieżka. Nie jest to jakaś wybrukowana droga która pozwala nam rzeczywiście 
w pełni swobodnie spacerować tylko jest to taka na poły dzika też przestrzeń która nam bądź 
możemy podążyć za nią i pójść, bądź cofamy się bo stwierdzamy, że nie jest to jednak miejsce 
dla nas i nie jest to miejsce jakieś przystosowane do ruchu ludzi i też z jednej strony mamy 
otwartą wodę i jest nurt Wisły, a z drugiej już są zakrzewione tereny i jest wał Wiślany.  
 
Reference 2 - 0,70% Coverage 
 

Ten teren akurat był ciekawy ze względu na ta różnicę tez poziomów, który my znajdujemy się 
u góry, a tamten teren jest raczej dość niedostępny i może przez tą niedostępność też był taki 
atrakcyjny żeby go sfotografować i uwiecznić. Ale no niestety tam nie dało się wejść w dół. 
 
Reference 3 - 2,16% Coverage 
 

to też jest to widok na te tereny poniżej wału ale tu już jest zdecydowanie bardziej gęsto. Tu 
też na pewno ciekawe jest to, że znajduje się tutaj budka dla ptaków więc jest to jakieś też 
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działanie ludzi aby ten teren uczynić jeszcze bardziej przyjazny dla zwierząt. To jest chyba w 
tym fajne tak i tutaj widać stąd też gęstwinę tych drzew tam dziką, dzikie tereny nadwiślane.  
P: I ta gęstwina jest fajna? 
O: W tym wypadku tak, tu jak najbardziej tak. A to jest już jak zeszliśmy z tego wału i to są już 
te tereny zalewowe i tutaj nie ma już drzew tylko są dość wysokie trawy i wysokie krzaki i tu 
ciężko akurat było iść właśnie ze względu na ten mały dostęp i brak jakiejś wytyczonej czy 
nawet wydeptanej ścieżki. Więc to miejsce akurat było mało atrakcyjne bo tu nie wiadomo 
było ani tez gdzie stąpać, bo właśnie były pozamarzane też te kałuże z wodą.  
 
Reference 4 - 0,84% Coverage 
 

Tak, to ten może być. Ten jest też super. Ten teren akurat jest niezwykle ciekawy ponieważ 
znajduje się w bardzo bliskim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych i jest też zupełnie 
zaniedbany, a z olbrzymim potencjałem. Też jest elementem łączącym skarpę Wiślaną i 
terenów zielonych powyżej skarpy oraz tych na dole skarpy i tutaj.. 
 
<Externals\\Sylwia> - § 11 references coded  [17,12% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,22% Coverage 
 

No to ten tern podobał mi się ze względu na to, że są to opuszczone tak ten obiekt jakby 
sportowe, baseny Skra i podoba mi się jak to jakby w dzisiejszych czasach to wygląda jakby to 
jest opuszczony obiekt, zarośnięty roślinnością bardzo mocno. Są te puste baseny, które są 
pokryte jeszcze kafelkami i nie wiem wyrasta na środku drzewo, albo jest łąka i to jest 
niesamowite dla mnie. No i wydaje mi się, że podoba mi się teren dlatego, że jest tam dużo 
takiej sztuki ulicznej, graffiti i dużo na ścianach tych budynków. No graffiti po prostu.  
 
Reference 2 - 1,37% Coverage 
 

 To są takie regularnie posadzone drzewa i wydaje mi się, że to kiedyś mógł być właśnie 
żywopłot oddzielający jeden basen od drugiego i właśnie najgorsze jest w tym wszystkim to 
właśnie, że te zdjęcia nie oddają tego, co jest tam w rzeczywistości. To chyba się powtarzają. 
Tu jest właśnie chyba ten basen zarośnięty jeśli dobrze widzę.  
 
Reference 3 - 0,88% Coverage 
 

Właśnie to jakby zderzenie tych dwóch światów, że sobie wyobrażasz, że tam kiedyś pływali 
ludzie, był basen i w ogóle, a teraz to jest takie opuszczone jakby zarośnięte roślinnością, to 
mi się wydaje jakieś takie.  
 
Reference 4 - 0,64% Coverage 
 

P: A to?  
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O: Tu mi się podoba ten pokrój drzew. Jest taki ciekawy, wyróżniający się z reszty. Jest taka 
jakby alejka podkreślona właśnie takim podłużnym.  
 
Reference 5 - 0,88% Coverage 
 

No do tej takiej, do tego budynku jakby tutaj za, takie z boku schody. Tam właśnie najgorzej, 
ze to nie widać za bardzo na tych zdjęciach.P: A te graffiti jak oceniasz w tak No tutaj element 
sztuki ulicznej, na pewno 
 
Reference 6 - 1,07% Coverage 
 

Tu to samo. Graffiti, w ogóle ten budynek też był niesamowity, bo na przykład były powybijane 
okna, w środku było bardzo brudno, było mega dużo śmieci, ale na przykład była łazienka i 
była umywalka, czy coś takiego, no podoba mi się to. No tutaj też graffiti.  
 
Reference 7 - 1,58% Coverage 
 

No tak. No bo to jest taka właśnie jakby otwarta konstrukcja góry. Góry tego budynku, że nie 
ma zadaszenia, tylko jest ta konstrukcja. No i jest też otwarcie na niebo i widać jakby z góry, 
jak się jest na górze to jakby widać resztę terenu, która jest pokryta zielenią, taką zwartą 
roślinnością. No to jak widać właśnie bardzo mi się podoba graffiti, bo w sumie robiłam bardzo 
dużo zdjęć 
 
Reference 8 - 1,20% Coverage 
 

Bo tych basenów było kilaki tych zjeżdżalni było kilka i po prostu chyba robiłam zdjęcia, już 
teraz nie pamiętam, ale chyba...  
P: Każdej.  
O: Nie, chyba każdej nie, ale one też właśnie jakby były inaczej pomalowane, tam były takie 
naklejki ponaklejane, nie wiem, może teraz nie widać tutaj.  
 
Reference 9 - 1,84% Coverage 
 

O: No tu jest zdecydowanie otwarty widok i też fajna gra światła na pewno i też wydaje mi się, 
że wielkość tych... ja się tak naprawdę nie zastanawiam nad tym co mi się tak bardzo podoba 
w tym jednym zdjęciu, które robię. Po prostu mam taki impuls, no nie wiem, chyba w tym 
zdjęciu chodziło o to, że drzewo jest, nie wiem, jakby większe od tego budynku, że jakby nie 
wiem, natura pochłonęła te budynki, że otacza je z każdej strony. Może coś takiego.  
 
Reference 10 - 1,59% Coverage 
 

 No zdecydowanie ogólnie woda nad Wisłą, rzeka, lubię wodę i lubię przebywać w pobliżu 
wody, więc wydaje mi się, że tutaj połączenie wody, trochę śniegu i kry i tez na przykład tutaj 
widzę te rośliny, które też fajnie współgrają. Tutaj chyba mi się właśnie podobają kształty tych 
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konarów, że trochę są pionowe, trochę są powalone i jakieś takie tworzą przejścia nad 
ścieżkami wytyczonymi.  
 
Reference 11 - 3,86% Coverage 
 

O: Znaczy to chyba też jest Wisła, więc ja raczej szłam tam przy rzece, więc nie wiem, czy 
można mówić przy rzece o zamkniętym terenie. O tutaj chyba też właśnie te kształty, 
szczególnie właśnie zimą widać jakby te szczególnie te gałęzie drzew, które są takie no się 
układają w różna kombinacje. Też są nieprzewidywalne. Tutaj tez jest powalony drzewo.  
P: I ono było fajne bo?  
O: Bo było ścięte przez bobra chyba. No i fajne no, że zwierzęta też tam żyją i że potrafią takie 
rzeczy robić, bo są niesamowite. To jest akurat element taki edukacyjny nad Wisłą i spodobało 
mi się właśnie to, że niby to jest taki nieużytek, ale jednak ktoś zadbał o to, tam są chyba jakieś 
informacje o ptakach, czy... chyba o ptakach, czy ogólnie o zwierzętach, chyba też o bobrach 
było. Wydaje mi się, że to jest taki fajny element właśnie w takich miejscach do edukacji. 
Wydaje mi się, że powinien być to większy, w większej mierze właśnie nieużytek właśnie.  
 
<Externals\\Joanna> - § 8 references coded  [8,00% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,58% Coverage 
 

bo jest różnica wysokości. Bo można zobaczyć okolicę z góry. Bo jest zróżnicowana przestrzeń. 
Nie tylko jest górka. Jest jakaś taka polana, ale też zaraz obok jest teren zalesiony. I jak mówię 
są tory kolejowe, które jakoś. No i jest ta część taka, która nadaje ten ton historyczny, 
przeszłościowy. Tak że osadza sentymentalnie. I to jest ten budynek na wejściu, który jest, 
Boże, co to było. To nie jest obora, ale jakby. No to jest jakby z tej wsi Kabaty czy z tej części 
która tutaj właśnie. Mieli to rewitalizować ale chyba nic z tego. Tutaj nawet jak przybliżysz to 
jest napisane co to jest. To jest jakiś folwark były. A Folwark Moczydło.  
 
Reference 2 - 2,33% Coverage 
 

No właśnie ten teren, znaczy ten budynek. Tutaj ewidentnie no jestem po prostu. Jeśli nie ma 
kosza na śmieci to jestem wkurzona. Więc sądzę że powinny być kosze. Ja w ogóle jak jeżdżę 
po różnych miastach, jak robię warsztaty, to robię zdjęcia koszy na śmieci, jak miasto wie, jak 
je projektuje. W sensie jaki design jest koszy na śmieci. Czy się wtapiają w przestrzeń czy są. 
Na przykład w Kaliszu. Chyba tak, w Kaliszu są obklejone kwiatami. W sensie zdjęciami, jakby 
fototapetą. Czyli próbują jakoś. Nie wygląda to dobrze, ale też gdzie tutaj jest jakieś takie 
myślenie. Na przykład te kosze strasznie mi się nie podobają. Są nieatrakcyjne i brzydkie. Mi 
się wydaję że ktoś powinien zrobić badania psychologiczne że do ładniejszych koszy ludzie 
częściej wrzucają śmieci. No ta ławka też mi się nie podoba. Ale dobrze że jest. Przez to że 
zajmowałam się pol ityką senioralną, to wiem jak ważne jest to że są ławki, że można gdzieś 
przysiąść na chwilę.  
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Reference 3 - 0,71% Coverage 
 

Tu mi się spodobało że jest pani z psem. I po prostu jakoś, nie wiem, psiarze zawsze są blisko 
mojemu sercu. Sama bym chciała mieć psa, ale nie mogę. Znaczy nie mam jak bo jeżdżę za 
dużo. Nie wiem to jest taki. Spacer z psem to chyba jedno z fajniejszych rzeczy w życiu jaką 
można robić.  
 
Reference 4 - 1,02% Coverage 
 

Tutaj właśnie rowerzysta w akcji. Czyli koleś wstaje, ubiera się w te getry i coś robi ze swoim 
życiem i uprawia jakąś rekreację. Więc jest to bardzo fajne. To mi się podoba że ludzie po 
prostu czynnie uprawiają jakieś sporty. No i tutaj ta altanka. To musi brzmieć bardzo 
niefortunnie. No i palenisko. Czyli jakby ta. Ja uwielbiam jeść na dworzu i po prostu chyba bym 
mogła tylko żyć na dworzu. Gdyby nie robaczki.  
 
Reference 5 - 0,90% Coverage 
 

Tak, tak oczywiście. Ścieżki są bardzo fajne. No właśnie to jest ten teren otwarty i też możesz 
się poczuć jak w takiej otulinie leśnej. Tu nie jest zielono, więc oczywiście w z zimie to jest 
niesamowite że widać na przestrzał cały teren, bo drzewa są. Nie ma tych traw. To jest 
niesamowite jak na tą wiosnę właśnie, teraz tych terenów nie było się w stanie poznać.  
 
Reference 6 - 0,34% Coverage 
 

Ale to jest fajne? 
O: Tak. Mi się to spodobało, bo właśnie to była jakaś ściana drewniana a nie jakaś betonowa 
czy. Taka kotara jakby.  
 
Reference 7 - 0,40% Coverage 
 

 chyba właśnie żerdź jakaś tam jest. Tak widzę z tego. Czuć że tam się życie toczy, że jakaś 
natura jest, że żyje. Nie wiem czy jakieś takie. A nie to też Wisła.  
 
Reference 8 - 0,72% Coverage 
 

Taka dzika natura. 
O: Tak, tak. Bez ingerencji człowieka. A tam było napisane że rezerwat tak. Lubię znaczki. 
Znaczy że większy respekt się wkrada gdzieś ta przestrzeń się pojawia. W ogóle fajnie mieć 
rezerwaty które się wydają już takie rzadsze w ramach miasta. To jest takie zaskakujące.  
 
<Externals\\Tomasz > - § 5 references coded  [17,82% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,96% Coverage 
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O jeny. Co zwróciło moją uwagę, tak? Taka, to, że on jest, już jest w jakimś stopniu, że ten 
nieużytek jest w jakimś stopniu zagospodarowany. Mówimy w kontekście tego, który 
nieużytek mi się spodobał i do którego bym pojechał, więc mówimy o nieużytku, na którym 
jest jakaś przestrzeń, jest jakaś trawa, jest w jakimś tam stopniu uregulowanym. Ja nie 
przepadam za miejscami, które są zbytnio uregulowane już, ale to już jest miejsce, gdzie 
można posiedzieć, pobyć ze sobą, pograć w piłkę, tak, pobiegać.  
 
Reference 2 - 1,66% Coverage 
 

Bema jest uregulowany, ale no tutaj są bardzo fajne przestrzenie, bardzo, takie mniej 
zagospodarowane, ale przestrzenie pokazujące, to są zimowe zdjęcia, nie widać samą, no takie 
polany, bym powiedział, w których można, między drzewami, w których można po prostu miło 
spędzić czas. 
 
Reference 3 - 11,11% Coverage 
 

: Gliniankę Schneidra, to jest o tyle ciekawe, że nikt jeszcze ich… A dlaczego ty gliniankę 
Schneidra? 
O: To dziwne. 
P: Bo jej jeszcze mi nikt nie wybrał, dlatego się trochę… 
O: W zasadzie jest to gotowy teren, trochę zaniedbany, trochę na uboczu, daleko, ale to jest 
w zasadzie gotowy teren do przyjemnego spędzania czasu nad wodą.  
P: I co tam jest ciekawego? 
O: No, woda.  
P: I co ta woda daje? 
O: Co ta woda daje? Przyjemny kontakt. Woda, woda zawsze daje jakieś takie wrażenie 
bliskiego kontaktu z naturą, jest przyjemnie, jak jest woda. 
P: A tu co jest, bo tu jest woda i co jest wokół tej wody? 
O: Ławki, trochę krzewów. 
P: I dlaczego byś tam wrócił, dlaczego ci się to spodobało? Ja wiem… 
O: Z tego samego powodu. Jest woda, jest natura, są krzewy, jest cisza. To są miejsca, w 
których się przyjemnie spędza czas. 
P: Czyli to, że… 
O: Są w miarę zagospodarowane. 
P: Znaczy zagospodarowanie to jest to, co rozumiesz przez zagospodarowanie? 
O: Mała infrastruktura w postaci ławki, droga, uregulowane krzewy, drzewa. Przestrzeń, w 
której może się człowiek odnaleźć.  
P: No właśnie, bo tutaj widzimy, że jest ścieżka. 
O: Tak, ale to jest blisko ulicy, ja myślałem kawałek dalej, jak się przejdzie. Znam te tereny na 
pamięć, nawet nie patrzyłem na mapę. Tak i tu jak widzisz, to jest z drugiej strony, to jesteśmy 
od strony wody. No, ale tutaj, tu, jakbyś spojrzał tutaj, z tej strony, jakby aparat był obrócony, 
zobacz może następne zdjęcie, tak będzie pokazywał cały czas nie. O, nad morze bardziej, tutaj 
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masz, tu jest taka przestrzeń, a to jest, ja mówię bardziej o tym fragmencie, ale on nie ukazuje 
tego. No, to tam jest taka przestrzeń, która pokazuje, że, w której nie wiem, jest trochę, jest 
daleko od ulicy, dobrze skomunikowany teren, bo tam jest kilka autobusów, ale jednocześnie 
na uboczu, cisza, bo jest tam dość poniżej poziomu ulicy, osłonięte tym nasypem.  
 
Reference 4 - 0,90% Coverage 
 

Tak, już tak mówiłem, nie jestem takim survivalowcem miejskim, żeby tam gdzieś się zaszyć, 
żeby wybrać się w jakąś przestrzeń dziką i łazić po krzakach. 
 
Reference 5 - 1,18% Coverage 
 

Tak, ta glinianka Schneidra, fort Bema. Tak, no nic, to było oczywiste, no prosta sprawa. 
Wydaje mi się, że to, opisałem i opowiedziałem trochę na taki model czasu typowego 
mieszczucha, osoby, które… 
 
 

5. Czego brakuje na terenie twojego ulubionego nieużytku? 
 
 
<Externals\\ADAM K> - § 3 references coded  [4,55% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,39% Coverage 
 

 Na Bemowie właśnie niewiele, bo tak naprawdę ławek przede wszystkim nie było żadnych 
ławek, i te ścieżki były po prostu wydeptanymi takimi przebiegami, więc nie było takiej małej 
infrastruktury, małej architektury i właśnie infrastruktury użytkowej, oświetlenia również nie 
było żadnego z tego co pamiętam, żadnych lamp, latarni wzdłuż tych ścieżek. Więc to było 
takie miejsce, że można było pójść z psem, ale na taki spacer komfortowy po ścieżkach, koszy 
na śmieci też nie było, więc takie nieurządzone bardzo. Ale niewiele brakuje, żeby było fajnym 
takim parkiem, skwerem większym niż parkiem.  
 
Reference 2 - 1,40% Coverage 
 

Właśnie może warto, żeby pozostało to bardziej lokalne dla tych użytkowników tego osiedla, 
więc może nie do końca park, ale może większy skwer właśnie, aniżeli park, bo też nie uważam, 
żeby tam jakby potrzebna była jakaś bardzo duża interwencja, bo to zniszczyłoby właśnie 
taką… tam było właśnie bardzo różnorodnie pod względem tej roślinności i było dużo takich 
zakamarków, gdzie można było po prostu wejść między takie duże dość krzewy i drzewa, więc 
tam wystarczyłoby bardzo niewiele, żeby dla tych użytkowników lokalnych to właśnie 
wyeksponować bardziej, żeby im było wygodniej z tego korzystać. 
 
Reference 3 - 1,76% Coverage 
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: A czego ci tu brakowało, żeby to mogło być użytkowane? 
O: Na pewno nie było żadnej infrastruktury w sensie żadnych ścieżek. Tam nie było 
komfortowo się poruszać po tym, bo nie było po czym tak naprawdę. Trzeba było gdzieś 
meandrować pomiędzy tymi basenami. I było też momentami trochę niebezpiecznie, bo tam 
w wielu miejscach były takie studnie, które były jakby można było wpaść do nich, nie było 
oznaczone w żaden sposób. Więc jakby ta infrastruktura, która by ominęła te wszystkie 
niebezpieczeństwa tam by była bardzo wskazana. Albo, żeby zakryć chociaż te miejsca. Ale to 
już koniec, to tylko tyle z tego miejsca, bo tam też nie było, gdzie wchodzić, bo ten krajobraz 
się powtarza, jakby nie było nic poza tym co było tutaj widać na tych zdjęciach. 
 
<Externals\\Joanna> - § 2 references coded  [1,22% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,73% Coverage 
 

Te ławki nie s a idealne, ale fajnie że są drewniane i że są takie niskie.  
P: A co jest w nich nieidealnego? 
O: Wyglądają jak z Flinstonsów. Po prostu. Nie, to nie jest ten design. Ja lubię takie drobne 
deseczki, drobne. Jakoś nie lubię takich wielkich kawałków drewna wyciosanych. Nie wiem.  
 
Reference 2 - 0,49% Coverage 
 

Może to brzmi dziwnie. No to też jest takie że niby coś ma imitować, ale. Te altany mogłyby 
być też jakoś inaczej zrobione. Nie wiem, jakoś mi się nie podobają. Bardziej mi się z górami 
kojarzą, niż… 
 
 

6. Czy korzystasz z terenów zieleni? 
 
<Externals\\ADAM K> - § 1 reference coded  [0,43% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,43% Coverage 
 

Tak, znaczy bardziej urządzonych terenów zieleni, bo te nieużytki nie miałem za bardzo 
możliwości, bo nie po drodze bardzo często, ale tereny zieleni, i parki, skwery, jak najbardziej. 
 
<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [2,18% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,18% Coverage 
 

A co ci się nie podobało? 
O: Wiele było brzydkie, na przykład takie, wiele z nich to były takie tereny, które były brzydkie, 
jakieś tam zaśmiecone, zaniedbane, nieprzyjemnie się, wizualnie nieładne. Jakieś takie, 
brakowało mi takiego, zarośnięte, nieuprzątnięte, tak jak nieużytek. Widać było, że tam… i też 
jakieś tam niebezpieczne, że jakieś tam dziury, takie rzeczy. 
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7. Czy korzystasz z nieużytków? 
<Externals\\ADAM K> - § 1 reference coded  [0,43% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,43% Coverage 
 

Tak, znaczy bardziej urządzonych terenów zieleni, bo te nieużytki nie miałem za bardzo 
możliwości, bo nie po drodze bardzo często, ale tereny zieleni, i parki, skwery, jak najbardziej. 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [0,40% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,40% Coverage 
 

P: Pierwsze, najważniejsze pytanie brzmi: czy korzystasz z terenów zieleni na co dzień?  
O: Tak. 
 
<Externals\\Tomasz > - § 2 references coded  [4,76% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,79% Coverage 
 

Na co dzień, jeżeli, myślę, że na codziennym korzystaniu i korzystanie w weekendy, to tak, to 
korzystam, to, że kilka razy w miesiącu. 
 
Reference 2 - 3,98% Coverage 
 

A co jest dla ciebie ważne, jak wybierasz teren do rekreacji, jak mówiłeś, weekendowy, to czym 
się kierujesz? 
O: Tym, żeby było, gdzie się rozłożyć z kocem, żeby była jakaś taka przestrzeń gwarantująca 
trochę prywatność, w sensie jakaś ławka wygodna. Żeby był dobry dojazd, żeby nie jechać tam 
półtorej godziny, no żeby był dobry dojazd. Żeby była jakaś infrastruktura w postaci ławki, w 
postaci jakiegoś sklepu, przynajmniej nawet nie na samym nieużytku, ale gdzieś w okolicach. 
Żeby było, gdzie się rozłożyć, żeby był dobry trawnik, żeby było, gdzie położyć koc i po prostu 
posiedzieć, czasami na kocu, czasami na ławce. A tak, no to są takie miejsca, ja tak lubię 
spędzać… 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [1,14% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,14% Coverage 
 

No bo... znaczy korzystam też z nieużytków poprzez ten projekt, nawet tak jakby tak poza 
robieniem zdjęć i z aplikacją, korzystam też z tych nieużytków, na przykład nad Wisłą. I wydaje 
mi się, że to zależy czy mam ochotę pójść w taki dziki teren, czy bardziej taki parkowy tak.  
 
<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [3,32% Coverage] 
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Reference 1 - 3,32% Coverage 
 

P: A teraz, jak już odkryłeś te nieużytki, to jakieś cię pociągają, żeby z nich jeszcze skorzystać 
w życiu, czy…? 
O: Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak jak powiedziałem, teren, cały teren przy forcie Bema, to 
myślę, że to jest taki teren, do którego mógłbym pojechać. Teren przy górce Kazurka, tam jest 
fajne miejsce grillowe i fajna przestrzeń, gdzie można pojechać. Na pewno, ta glinianka 
Schneidra, o której już mówiłem, ale ona jest w zasadzie daleko, to jest kawał drogi ode mnie, 
ale też przyjemne miejsce. Więc tak, jest trochę miejsc, gdzie chętnie pojadę. 
 
 
 

8. Dlaczego bywasz w parku? 
 
<Externals\\ADAM K> - § 3 references coded  [1,91% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,44% Coverage 
 

Często po prostu to jest ta komunikacja pomiędzy miejscem docelowym, ale często zatrzymuję 
się nad stawem, czy nad jeziorem tak często, żeby odpocząć, napić się czegoś, czy poczytać 
książkę. 
 
Reference 2 - 0,32% Coverage 
 

. Park dlatego, że jest jakby najczęściej mam możliwość z niego korzystania, czy z Pola 
Mokotowskiego na przykład, czy park morskie oko.  
 
Reference 3 - 1,15% Coverage 
 

W parku najbardziej atrakcyjne są to, że dają dużo możliwości te drzewa, czy jakieś 
zakrzywienia, dużo takich miejsc, gdzie można między innymi usiąść. Taką kameralność tworzą 
głównie w parkach, więc chyba to jest takim najważniejszym punktem jak dla mnie właśnie w 
parkach taka kameralność, którą dają te drzewa.  No i bardzo lubię parki właśnie teraz w 
okresie wiosennym, więc ten walor estetyczny, że one dopiero kwitną, więc to jest fajnie na 
to popatrzeć od takiej czysto estetycznej strony. 
 
<Externals\\konradk> - § 2 references coded  [1,07% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,36% Coverage 
 

No codziennie, bo codziennie przez nie przechodzę i może nie żeby siadać w nich i spędzać 
czas, większą ilość czasu ale bywać to codziennie.  
 
Reference 2 - 0,71% Coverage 
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No parki jeżeli chce się odpocząć w taki sposób nic nie robienia, po prostu usiąść i chwile 
posiedzieć ale to też chwilę, nie za długo, a nieużytki to odpoczynek ale aktywny odpoczynek. 
Czyli eksplorowanie, poznawanie. Więc dwa rodzaje odpoczynku albo aktywny albo nic nie 
robienie.  
 
<Externals\\Sylwia> - § 2 references coded  [1,74% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,15% Coverage 
 

P: Parki? Dlaczego? A co jest w tych parkach takiego fajnego?  
O: No nie wiem, wydaje mi się ludzie też. Że dużo ludzi tam przebywa i a to jest bardziej takie 
jakby tak znane. Pójście sobie do parku na piknik, czy pójście do lasu na przykład.  
P: Czyli ludzie?  
O: No ludzie też.  
 
Reference 2 - 0,59% Coverage 
 

: No na pewno jeszcze struktura też jest tak bardziej tak jak mówiłam, że są ścieżki i tak dalej, 
a na nieużytkach oczywiście nie ma ścieżek.  
 
<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [0,74% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,74% Coverage 
 

tak, tak, parki. Choć, myślę tak rekreacyjnie, wchodzę do parku ze znajomymi, z dziewczyną, 
tak? Na tym to w zasadzie polega. 
 
 

9. Jak często bywasz w parku? 
 
<Externals\\ADAM K> - § 1 reference coded  [0,13% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,13% Coverage 
 

Myślę, że parę razy w tygodniu na pewno, może codziennie. 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [0,99% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,99% Coverage 
 

 a jak często bywasz w parkach tak?  
O: Często. Myślę tak raz na dwa tygodnie. A nad Wisłą no to w tym okresie na przykład letnim 
jestem częściej, bo często sobie robię grille ze znajomymi i tak dalej. Spaceruję dużo też, na 
rowerze jeżdżę.  
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10. Jak często bywasz w nieużytkach? 
 
<Externals\\konradk> - § 1 reference coded  [0,18% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,18% Coverage 
 

Tak, na co dzień tak ale takich bardziej zagospodarowanych i zadbanych  
 
<Externals\\Joanna> - § 1 reference coded  [0,51% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,51% Coverage 
 

Jak najczęściej. No ja jestem czynnym rowerzystą, więc staram się zawsze dobierać tak trasy 
żeby na przykład przejeżdżać przez park albo przy jakimś lesie miejskim. Nie wiem no 2, 3 razy 
w tygodniu na pewno.  
 

11. W jakich terenach? 
 
<Externals\\konradk> - § 2 references coded  [0,92% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,44% Coverage 
 

takich bardziej zagospodarowanych i zadbanych na pewno nie takich jak te nieużytki. Te 
nieużytki są niedostępne dla odwiedzających i są raczej nie przyjazne dla użytkowników. 
 
Reference 2 - 0,48% Coverage 
 

O: Z tych, z racji, że mieszkam w centrum przy starym mieście to głównie jest to albo park 
Krasińskich w najbliższej okolicy albo Łazienki Królewskie. Tak więc tak są te dwie 
najpopularniejsze 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [0,24% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,24% Coverage 
 

: Z parków zazwyczaj i z zieleni na przykład osiedlowej.  
 
<Externals\\Joanna> - § 1 reference coded  [0,51% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,51% Coverage 
 

No parki. Bo mieszkam na Żoliborzu, więc pod dostatkiem tego jest. No parki. Chociaż chciałabym 
częściej chodzić do lasu, tylko że czasami trudno jest znaleźć ludzi, z którymi można pójść na spacer 
do lasu.  
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<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [0,45% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,45% Coverage 
 

 takich najbardziej popularnych, takich, tych ukształtowanych, uregulowanych 
12. Nie korzystam z nieużytków 

 
 
<Externals\\ADAM K> - § 1 reference coded  [0,87% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,87% Coverage 
 

To ciężko, bo nie mam za bardzo takich nieużytków koło siebie za wiele. Było kilka tych 
nieużytków po których chodziliśmy, że faktycznie były gdzieś pomiędzy miejscami po których 
się przemieszczam tak jak na bazarek tam na Ursusie, czy na Bemowie taki park przy blokach, 
ale to bardzo sporadycznie, więc tak na co dzień teren nieużytków raczej ich nie odwiedzam 
zbyt często 
 
<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [1,40% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,40% Coverage 
 

 nieużytki?  
O: Nie. No co, jeżeli teren jest niezagospodarowany, no to z niego nie korzystam, no to jakby, 
korzysta się, korzystam tak rekreacyjnie, to korzystam z tych terenów, które są ładne, 
zagospodarowane i tak w miarę bezpieczne. 
 
 

13. Nie podobają mi się nieużytki 
 
<Externals\\ADAM K> - § 5 references coded  [5,27% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,80% Coverage 
 

Jeżeli mamy taki nieużytek... Jeżeli jest ciekawy w sensie jakkolwiek zagospodarowany, w 
najmniejszym nawet stopniu, to fajnie jak jest duży, bo można fajnie sobie po nim pochodzić 
tak jak na Bemowie, czy nad tymi terenami nad Wisłą, które też częściowo były 
zagospodarowane, jednak były też bardzo rozległe i fajnie się było po nich przejść. 
 
Reference 2 - 1,02% Coverage 
 

P: Co w tych trawach? 
O: Przede wszystkim zbyt wysokie, nie wiem do końca co tam może się, jakieś kolce, czy 
cokolwiek, co może mi fizycznie jakąś szkodę wyrządzić, czy mojemu ubraniu. I często te 
nieużytki wiązały się z miejscem, gdzie byli bezdomni. W sensie czasem było trochę 
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niebezpiecznie. Więc tam… znaczy niebezpiecznie nie było, ale widać, że jakby tam działalność 
człowieka była, więc się też nie zapuszczałem w związku z tym. 
 
Reference 3 - 1,16% Coverage 
 

: A dlaczego nie jak była ta działalność człowieka? 
O: Znaczy działalność człowieka mam na myśli bezdomnych, a nie zapuszczałem, bo nie czułem 
się do końca bezpiecznie, bo widać, że nie wiem do końca jak oni mogliby zareagować, 
szczególnie, że to były takie miejsca bardzo odseparowane, od zewnętrznego świata trochę, 
więc to takie trochę enklawy były, więc nie do końca chciałem tam wchodzić i patrzeć, czy 
jakby zwiedzać, bo nie miałem potrzeby też żadnej takiej, żeby wchodzić w takie środowiska 
 
Reference 4 - 1,00% Coverage 
 

 Zadam trochę sugerujące pytanie, ale czy to nie jest z tego co słyszę co mówisz, czy to nie jest 
jakoś związane też z terytorialnością w taki sposób, że to jest poczucie wejścia w czyjeś… 
O: Tak, jakby to nie jest sugerujące jakby to miałem cały czas gdzieś na myśli, że jak widzę, że 
jest to jakiś teren, który do kogoś przynależy, to automatycznie trochę się bardziej krępuję też 
po nim poruszać, czy wchodzić w ogóle do niego.  
 
Reference 5 - 1,29% Coverage 
 

Nie do końca wiadomo, czy można, czy nie można. Tak samo na Odolanach miałem taki 
problem, bo dwa tereny były przedzielone torami, no i siłą rzeczy jakby musiałem przejść przez 
tory w taki  miejscu nie do końca legalnym, bo to było nieoficjalne przejście, przekroczyłem 
tory i bardzo niepewnie się czułem, bo nie wiedziałem, tam się robotnicy kręcili gdzieś, więc 
nie wiedziałem, czy to jest taki teren, gdzie mogę przebywać i to już jest teren budowy czy 
teren zakładu jakiegoś przemysłowego, więc to było takie w niektórych miejscach tak na 
pograniczu. 
 
<Externals\\konradk> - § 2 references coded  [1,59% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,64% Coverage 
 

 No też przede wszystkim bardzo mała dostępność tych nieużytków, że trzeba jednak mieć w 
sobie trochę samozaparcia żeby rzeczywiście wejść w te krzaki, albo wejść w jakąś bardzo 
wąską ścieżkę która nie wiadomo dokąd prowadzi i co nas tam spotka, tak więc 
 
Reference 2 - 0,95% Coverage 
 

P: A co może nas tam spotkać? 
O: No albo właśnie jacyś bezdomni, albo jakieś zwierzęta dzikie, jakieś psy. Tak więc to mogą 
być te zagrożenia, albo chodząc w zimę to przede wszystkim było zamarznięte czy jakieś 
potoczki, strumyczki. albo pozamarzane też kałuże i nie wiadomo czy te kałuże były głębokie 
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czy one były płytkie, tak więc trzeba było uważać żeby gdzieś nie wpaść.  
 
<Externals\\Sylwia> - § 2 references coded  [3,02% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,51% Coverage 
 

P: A co ci się w nieużytkach nie podoba?  
O: To, że są tam bezdomni często i, że często jest tam niebezpiecznie po prostu.  
 
Reference 2 - 2,51% Coverage 
 

 coś cię w tych nieużytkach, tych wszystkich bo potem zaczniemy mówić o jakiś konkretnych, 
ale w tych negatywnie zaskoczyło?  
O: No to tak jak mówiłam ci bezdomni, albo na przykład też psy bezdomnych. Bo była taka 
sytuacja, że właśnie pies wyskoczył właśnie tam ze Skłotów i się przestraszyłyśmy wszystkie. I 
co zaniepokoiło... no nie wiem, może takie bardziej głupie sprawy, że na przykład kleszcze 
mogą być w tych krzakach. No to też jest taka trochę obawa. No i w tych takich bardziej dzikich 
no to dzikie zwierzęta, bo na przykład dziewczyny dzika spotkały, ja akurat nie. No taki element 
trochę niepokojący.  
 
<Externals\\Joanna> - § 1 reference coded  [1,96% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,96% Coverage 
 

Tak to bezpieczeństwo, że jakby ja sama raczej nie będę się zapuszczać w takie miejsca. A też 
tak jak mówię jestem osobą, która bardzo lubi spacerować, też jeździć, ale też lubi spacerować 
długie kilometry też przy złej pogodzie. To znaczy ona nie gra dla mnie roli. Też jestem osoba, 
która nie marznie, więc lubię też chodzić w zimie przy minusowych temperaturach. Niestety 
w Polsce nie mam zbyt dużo partnerów do takich spacerów oprócz tam pojedynczych osób. I 
to jest właśnie, że  dla niektórych osób spacer nie jest atrakcyjny. W sensie że chodzeni e nie 
jest atrakcyjną formą spędzania czasu. I to jest bardzo przykre, że właśnie. Znaczy to też jest 
tak, że ja mam o Wielę większą to potrzebę chodzenia niż inny. Ja na przykład wolałabym 
przejść te 8, 10 kilometrów a nie pół godziny. Więc też… 
 
<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [2,01% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,01% Coverage 
 

 Wiele było brzydkie, na przykład takie, wiele z nich to były takie tereny, które były brzydkie, 
jakieś tam zaśmiecone, zaniedbane, nieprzyjemnie się, wizualnie nieładne. Jakieś takie, 
brakowało mi takiego, zarośnięte, nieuprzątnięte, tak jak nieużytek. Widać było, że tam… i też 
jakieś tam niebezpieczne, że jakieś tam dziury, takie rzeczy. 
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14. Nie podoba mi się zieleń osiedlowa 
 
 
<Externals\\konradk> - § 2 references coded  [2,11% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,71% Coverage 
 

Więc no przede wszystkim głównie w tej swojej okolicy w której mieszkam na nowym mieście 
to tam ta zieleń jest o tyle atrakcyjna, że głównie ze względu na kontrast jaki jest pomiędzy 
nowo budowanymi osiedlami czyli zabudowywaniem bardzo gęstym, bardzo intensywnym i 
nie pozostawianie miejsca ani dla trawników ani dla drzew. Natomiast tutaj rzeczywiście jest 
jej bardzo dużo i to uprzyjemnia mieszkanie. Nawet sam widok zza okna tej zieleni osiedlowej 
jest niezwykle przyjemny i o wiele lepiej się mieszka w takim miejscu niż w nowej zabudowie 
gęstej, a w zieleni parkowej to bardzo atrakcyjny jest jej przede wszystkim zagospodarowanie 
i pomyślenie całościowo o całym projekcie. 
 
Reference 2 - 0,41% Coverage 
 

Tak jak mieszkam na Sadybie w tych wielkich blokach tam zieleń osiedlowa jest bardzo uboga 
akurat, są tam co prawda drzewa ale jest to taka zieleń mało atrakcyjna. 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [0,35% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,35% Coverage 
 

: A co ci się nie podoba w zieleni osiedlowej?  
O: Że jest często zaniedbana bardzo.  
 
 

15. Atrakcyjność nieużytku 
 
<Externals\\ADAM K> - § 1 reference coded  [2,08% Coverage] 
 
Reference 1 - 2,08% Coverage 
 

Bo właśnie na Bemowie, na skraju tego osiedla, chyba fort Bemowo się nazywał ten nieużytek, 
to było tuż przy dużym takim osiedlu bloków i to był już właściwie park, bo tam były jakieś 
ścieżki, i ta zieleń była trochę taka urządzona i tam brakowało tylko niewielkiej interwencji, 
żeby to było parkiem i było bardzo fajnym na co dzień do odpoczywania na tym nieużytku. Na 
pewno bardzo ciekawie było na Polu Mokotowskim, tam przy terenach skry, tam są te 
opuszczone baseny. I to było ciekawe ze względu takiego architektonicznego tam przebywać, 
i ciekawy teren też był na Odolanach. Tam pomiędzy tymi torami. Tam się nazywały chyba tak 
ten teren Odolany. Tam ze względów trochę też historycznych, bo tam było kilka takich, tam 
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były jakieś takie stare zabudowania kolejowe, więc jakieś miejsce pamięci było też związane z 
rzezią na Woli, tam taki fajny potencjał jest w tym terenie do wykorzystania. 
 
<Externals\\konradk> - § 7 references coded  [8,50% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,83% Coverage 
 

No większość to są albo zachwaszczone, zarośnięte tereny i w ogóle tam się nie da wejść i nie 
powinno się raczej tam zapuszczać. W wielu wypadkach  też są ślady bezdomnych na przykład, 
ich tam zamieszkiwania. Tak więc są to tereny niedostępne ze względów na przyrodniczych i 
zarośniętych, albo ze względów na pewne niebezpieczeństwa 
 
Reference 2 - 0,65% Coverage 
 

a w tych nieużytkach to chyba najbardziej atrakcyjne jest to, że za każdym razem coś innego 
się tam widzi. Ciężko jest też uogólniać o tych nieużytkach, bo w każdym z tych dwudziestu 
pięciu terenów jest bardzo różny. Możemy oczywiście wyodrębnić kilka grup, 
 
Reference 3 - 2,00% Coverage 
 

No z wyjątkiem tego terenu chyba tutaj, to jest ten Wisła Żoliborz, głównie ze względu na to, 
że ten teren jest już zagospodarowany, są tam zrobione ścieżki i zarówno po tej stronie od 
ulicy jak i bezpośrednio od brzegu Wisły to są ścieżki zagospodarowane, tak więc ani nie ma 
żadnego zagrożenia tam wchodzić, wszystko jest dostępne bez problemu, a te wszystkie 
pozostałe trzy tereny wiślane są to zupełnie dzikie tereny i wydaje mi się, że jednak one 
powinny cały czas pozostać dzikie, bo to tereny zalewowe i przez tą swoją dzikość i takie 
nieodkrycie i tą przyrodę w naturalnej odsłonie są bardzo cenne. To byłaby ta jedna kategoria. 
Druga kategoria to, właśnie widać też takich tych terenów wybranych do badania które już są 
albo zagospodarowane albo już jest początek ich zagospodarowania. 
 
Reference 4 - 2,39% Coverage 
 

Na przykład teren siedem siekierki staw dwa jest zupełnie zagospodarowany, są i wytyczone 
ścieżki, wybrukowane. Tam to jest ten teren wokół stawów i są obsadzone roślinnością, są 
zapewnione ławki, jest cała instalacja elektryczna, oświetleniowa. Tak więc są to tereny już 
chyba skończone i w tej definicji nieużytków już raczej za bardzo ich nieużytkami nie można 
nazwać. Podobna sytuacja jest na przykład z tym terenem Potoki gdzie tutaj, tam jest bardzo 
też trudny dostęp i tam się za bardzo nie dało wejść ponieważ z każdej strony już otoczony jest 
ten teren budowami nowych deweloperskich osiedli, tak więc po pierwsze z tego terenu 
bardzo rozległego, lunarnego pozostał już tylko sam skrawek w środku który też już jest 
zagospodarowany jakimś tam stawkiem i takimi rzeczami. To są głównie te tereny które są już 
zagospodarowane, no i też zagospodarowany jest o którym już mówiłem ta Wisła Żoliborz 
który nie wymaga jakby chyba większych ingerencji. 



 

 

218 | Strona 

 

 

 
Reference 5 - 0,70% Coverage 
 

Tak więc to w takim razie chyba ta gęstość i to nieokiełznanie tej zieleni jest niezwykle 
atrakcyjne, że nie jest ona też takie przystrzyżone zagospodarowane w 100 procentach tylko 
pozostawione jest ta natura w 100 procentach tak jak ona chce działać tak działa w tych 
terenach.  
 
Reference 6 - 0,66% Coverage 
 

Tak, tak. To jest niezwykle atrakcyjne. Nie każdy teren musi być uporządkowany. Oczywiście 
warto jakieś zachować reguły i możliwości użytkowe tych terenów, ale należy też pozostawić 
skoro mamy teren zielony to jednak zieleń powinna tam odgrywać dominującą rolę.  
 
Reference 7 - 1,27% Coverage 
 

P: A coś jeszcze jest takie co Cię w tych nieużytkach nie wiem zdziwiło, zachwyciło? 
O: Zadziwiały przede wszystkim te elementy o których nie miałem pojęcia na przykład na tutaj 
na Mokotowie Dolnym kanał sielecki, gdzie mieszkałem w okolicy przez jakiś czas, nie miałem 
zielonego pojęcia, że tam znajduje się taki kanał który jest niezwykle atrakcyjny ale jest 
zaniedbany, znajduje się przy bardzo dużej, ruchliwej ulicy. Tak więc też nie było możliwości 
żeby go wykorzystywać, a jest niezwykle ciekawy. 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [1,53% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,53% Coverage 
 

P: A dlaczego? Co tam jest takiego fajnego, co cię przyciąga w porównaniu do tych innych?  
O: Wydaje mi się, że jakiś tam jest taki... jakby to powiedzieć... nie wiem, wydaje mi się, że 
kiedyś tam był jakiś sad, są drzewa owocowe, jest tak jakoś bardzo przyjaźnie. Nie wiem, po 
prostu jakoś ostatnio tam mi się bardzo spodobało. Szczególnie właśnie w tej edycji wiosennej.  
 
<Externals\\Joanna> - § 3 references coded  [5,12% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,35% Coverage 
 

Tak. Żeby były jakieś zagajniki, żeby były jakieś. Zawsze na mnie dobre wrażenie robią jakieś 
drewniane struktury. Ale nie jakieś takie. No nienawidzę kostki baoba. Po prostu kostka baoba 
powinna być usunięta z jakich kolwiek przestrzeni takich do rekreacji, bo jest po prostu 
niefunkcjonalna. Ale też właśnie więcej drewna w takich przestrzeniach, jakiś właśnie altan. 
To na Koziej Górce, za Kozią Górką, są takie altanki drewniane. To bardzo fajne wrażenie robi. 
Trochę są takie osamotnione, bo fajnie jakby tam wokół nich była jeszcze jakaś zieleń.  
 
Reference 2 - 0,29% Coverage 
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Tak nieodkrytość, ale też właśnie brak popularności. Jakby tego że nie jest zasiedlone bardzo 
mocno czy odwiedzane.  
 
Reference 3 - 3,47% Coverage 
 

Chyba każdy lubię za coś innego. Albo nie lubię, bo są. Bardzo ogromne wrażenie na mnie 
zrobiła Kozia Górka (Górka KAzurka) właśnie między innymi, że jest taki fajny teren do rekreacji 
rowerowej i że tam ludzie mogą sobie po prostu poszaleć i że jest takie miejsce. Fajny jest 
widok stamtąd, fajnie że od razu zaraz jest las i też tory.  Jakoś zawsze chodzenie wzdłuż torów 
jest takie fajne. Mi się kojarzy z dzieciństwem i jakąś włóczęgą. I właśnie są te altany gdzie 
można zrobić sobie chyba grilla albo coś w tym stylu. Właśnie jak mieszkałam w Szwecji tam 
praktycznie każde podwórko było tak zaaranżowane że można było na nim spędzać wspólnie 
czas jedząc na zewnątrz i też właśnie grillując. W lasach tam były po prostu zostawione drewno 
i jakby wszystkie rzeczy potrzebne do tego żeby taki grill zrobić czy ognisko. I jakby to było dla 
mieszkańców, dla ludzi żeby mogli korzystać z tego. I też była sauna na jeziorze obok. Tak że 
Kozia Górka za te widoki i za to że jest fajnie właśnie. Znaczy ja nie jestem jakimś hardcorowym 
rowerzystą żeby jeździć pod górę i tak dalej, ale fajnie że są miejsca gdzie ktoś może tak właśnie 
w ten sposób się wyżyć. Glinianki Sznajdry, ale ona już tam jest bardziej ustruktyryzowana. To 
nie jest typowy nieużytek. Ale zaskoczyło mnie że coś takiego w ogóle jest i że. Woda zawsze 
wprowadza element jakiś dodatkowy. W sensie od razu każda przestrzeń z wodą jest bardziej 
przyjemna.  
 
<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [1,28% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,28% Coverage 
 

O: W wielu miejscach podobało mi się to, że przyroda jest żywa, no, że są to nowe miejsca, 
takie mniej odkryte, że są takie, wiele z nich, fakt, że są nieuregulowane, to też jest plus. No, 
że nie ma dużo ludzi, to też.  
 
 

16. Preferencja przestrzeni otwartych i zamkniętych 
 
<Externals\\ADAM K> - § 7 references coded  [5,50% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,66% Coverage 
 

Znaczy na pewno trochę kameralności w tym jest, bo jak wejdę na tą górę, to mam taką 
przestrzeń właściwie taki swój placyk jakby, tam dużo ludzi nie ma naraz, więc ja tam wchodzę 
z jakiegoś powodu chcę popatrzeć na ten krajobraz i dużo drzew dookoła, więc daje mi trochę 
takie poczucie. 
 
Reference 2 - 0,53% Coverage 
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W parkach raczej preferuję zamknięte, bo mogę sobie gdzieś usiąść i też zależy po co 
przychodzę do tego parku, ale zazwyczaj to szukam takich miejsc, gdzie można sobie po prostu 
usiąść i odpocząć, więc raczej zamknięte dla mnie. 
 
Reference 3 - 0,40% Coverage 
 

 To chyba było, nie wiem, to było ścieżka, która biegnie po jednej stronie właśnie była otwarta 
na ten cały ciąg, na tory, a po drugiej stronie ścieżki był rząd drzew.  
 
Reference 4 - 1,17% Coverage 
 

Taki długi otwarty widok, no i też taki industrialny, bo po drugiej stronie były jakieś fabryki, 
więc jakby coś nie kojarzy się zupełnie z zielenią, a po tej stronie mamy już nasz park, i to było 
takie interesujące, i ten taki długi widok, i te kable. Może nie tyle interesujący, co ciekawe 
zestawienie po prostu. No i też nie było w żaden sposób oddzielone, więc to też pewne 
zagrożenie sprawiać przy ewentualnym zagospodarowaniu dla małego dziecka, bo mogłoby 
spaść stamtąd. Ta ścieżka leci nad Wisłą. 
 
Reference 5 - 0,28% Coverage 
 

Tak, właśnie tą owartość, ta linia kolejowa, to taka granica w tym nasypie, to jest takie 
interesujące w tym miejscu. 
 
Reference 6 - 0,83% Coverage 
 

Tak, atrakcyjne pod względem takiego możliwego potencjalnego wykorzystania właśnie. Mam 
tą ścianę lasu i mam tą dużą otwartą przestrzeń nagle, więc mam taką kameralną część i 
bardziej otwartą do korzystania jakkolwiek, jak komu przyjdzie na myśl. Tak się właśnie dzielił 
ten nieużytek na ten park i taką część zamkniętą i bardziej otwartą polanę w tej części. 
 
Reference 7 - 1,63% Coverage 
 

Tutaj właściwie nie było żadnych terenów takich stricte zamkniętych, bo tam poza tymi 
basenami było bardzo dużo otwartej przestrzeni. A te kępy tych drzew i krzewów one nie 
tworzyły jakiejś kameralności tam, tak same w sobie te budynki i te baseny taką otwartą 
przestrzenie stworzyły, więc tam tej kameralności nie czułem w ogóle. Tak jak na Bemowie 
była ta kameralność, otwartość, kontrast, to tutaj była sama ta infrastruktura, która jest tą 
otwartością samą w sobie. No i ta zieleń tamtej kameralności absolutnie nie tworzyła. W 
sensie tak naprawdę drugorzędną rolę ta zieleń tu odgrywała. Tak to odczuwałem takie 
miałem wrażenie, że te drzewa sobie tam po prostu wyrosły pomiędzy tymi basenami.  
 
<Externals\\konradk> - § 6 references coded  [9,97% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,93% Coverage 
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O: Tutaj akurat na początku tego całego terenu bezpośrednio przy samym moście północnym 
jest tak bardzo otwarta polana, otwarta przestrzeń i zarówno z widokiem na tutaj 
elektrociepłownie na Tarchominie i jakby też to drugie zdjęcie pokazuje tez z drugiej strony z 
tego samego terenu jest cała ekspozycja na most i na drugi brzeg Wisły. No przede wszystkim 
głównie te.. 
 
Reference 2 - 1,34% Coverage 
 

 
O: A to jest też widok jakby z tej ścieżki, tej wąskiej tak tylko w drugim kierunku, na most, 
widok na most Grota Robackiego gdzie to co mówiłem poprzednio, że z jednej strony mamy 
ten wał, a z drugiej strony jest nurt rzeki i tu jest bardzo dobra ekspozycja na rzekę i dobry 
punkt widokowy, że można ją podziwiać, cały jej nurt niczym nie zmącony ipo drugiej stronie 
tez w tym miejscu akurat nie ma, po drugiej stronie jest chyba las Bielański. Nie, nie to też jest 
tereny nadrzeczne, ale nie ma tam zabudowy tylko też są drzewa.  
 
Reference 3 - 0,69% Coverage 
 

Zdjęcie czternaste.  
O: I tu już jesteśmy bezpośrednio pod samym wałem i tutaj jest taki jakby taka polanka i 
przestrzeń bez tych drzew, przestrzeń otwarta gdzie w okół są bardzo wysokie drzewa. O tu 
jest taki jeden fragment otwartej przestrzeni, oddech w tym całym lesie.  
 
Reference 4 - 1,30% Coverage 
 

To zdjęcie akurat przedstawia bardzo wysokie drzewa. To jest cała linia drzew i są zdjęcia 
robione w kierunku Wisły i to jest bardzo taka w miarę regularna linia tych drzew która 
całkowicie zamyka nam horyzont tak. Tu ostatnie zdjęcie to już jest też wracamy do punktu 
wyjścia na tą dość szeroką aleję obsadzoną po obu stronach wysokimi drzewami. Więc tutaj 
pomimo tego pewnego zamknięcia z obu stron, domknięcia właściwie nie zamknięcia mamy 
też niezwykle szeroki widok zarówno wszerz jak i też długą perspektywę.  
 
Reference 5 - 4,36% Coverage 
 

: A on jest raczej otwarty czy zamknięty? 
O: On jest raczej otwarty, bo on nie ma tam dużych drzew. To jest zupełnie inny teren niż ten 
nadwiślany gdzie rzeczywiście drzewa były bardzo gęste i wysokie tak tutaj raczej nie ma takich 
drzew i zdjęcie pierwsze. Zdjęcie w kierunku tego dominującego w tym całym terenie tego nie 
wiem, akwenu wodnego, który nie jest użytkowy, nie można się w nim kąpać ale jest 
atrakcyjny. Każdy człowiek bardzo lubi przebywać nad wodą i on taką funkcję spełnia i tu jest 
bardzo otwarty teren bo mamy zarówno i przedpole dużego terenu zielonego, takiego 
trawnika i następnie mamy ten akwen wodny, a w tle widzimy zabudowania mieszkaniowe też 



 

 

222 | Strona 

 

 

poprzedzone rozległym trawnikiem. Zdjęcie drugie, to akurat już jest bardziej zamknięte. To 
jest juz bezpośrednio jakby ścieżka wbijająca się w skarpe Wiślaną i idąca w górę tej skarpy i 
to jest teren z jednej strony mamy otwarcie na ten cały akwen wodny, a z drugiej strony jest 
domknięte przez właśnie ta skarpę. Więc to też ciekawa ta różnorodność gdzie obok tego 
terenu bardzo otwartego mamy też możliwość wejścia w bardziej kameralną przestrzeń. 
Zdjęcie czwarte i to jest zdjęcie z drugiego końca pokazująca i zarówno ten teren otwarty który 
jest w większości właściwie tego całego wyznaczonego nieużytku, gdzie mamy tą trawę i w 
głębi jest widok na skarpę Warszawską gdzie jest ona dość zadrzewiona i jest ona kwazi dzikim 
terenem. Gdzie nie jest ona zagospodarowana jakoś i te drzewa swobodnie sobie rosną. Więc 
tu mamy zamkniętą perspektywę gdzie skarpa Wiślana jest ścianą zupełnie domykającą ten 
teren. Zdjęcie piąte. Zdjęcie widok, ogólny widok na cały teren i właśnie pokazujący tą dużą 
otwartość tego terenu i tez niezwykłą rozległość tych obszarów. 
 
Reference 6 - 1,36% Coverage 
 

Jest ta perspektywa bardzo duża ale nie jest ona tak obezwładniająca. Jest ona możliwa do 
ogarnięcia wzrokiem. Nie jest to olbrzymi przestwór na przykład pól Mokotowskich które są 
niezwykle otwarte ale nie można ich ogarnąć tak wzrokiem i ludzką skalą, natomiast ta 
przestrzeń pomimo tej otwartości jest kameralna i ta przestrzeń nie jest aż tak wielka i tutaj 
też w perspektywie pomimo tego otwarcia, perspektywa i horyzont jest całkowicie domknięty 
poprzez te drzewa i zieleń skarpy Warszawskiej. I niestety ostatniego zdjęcia nie mamy. 
 
<Externals\\Sylwia> - § 2 references coded  [6,18% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,25% Coverage 
 

A w samym zdjęciu? Bo ty wolałaś takie miejsca otwarte czy zamknięte?  
O: Znaczy to zależy. To akurat jest takie bardziej zamknięte, a Wisła Żoliborz jest bardziej 
otwarta.  
P: Ale zamknięte w sensie?  
O: No zamknięte w sensie, że co właśnie...  
P: No właśnie.  
O: No zamknięte, że jakby ogrodzone.  
 
Reference 2 - 4,93% Coverage 
 

Czyli takie zamknięcie i taka pewna intymność?  
O: No można tak powiedzieć. Tutaj chyba właśnie to jest aspekt zimowy, może o którym 
właśnie warto powiedzieć, o tym, że ten teren się właśnie staje taki trochę przezroczysty przez 
te gołe gałęzie tak jakby, że bardziej się widzi tą Wisłę, bo jest ścieżka, jest kawałek zieleni i 
jest Wisła. A jak idzie się tam zimą to ma się poczucie tego takiego prześwitu nad tą Wisłę i 
takiej może bardziej trochę przysłoniętej tej przestrzeni, ale jednak jakby widać ją tak. A na 
wiosnę no to jednak ta masa liści zasłania trochę ten widok, trochę zamyka.  
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P: Czyli ta zimowa otwartość ma tą swoją taką...  
O: No urok ma. No tutaj też chyba to właśnie te kształty, ta powtarzalność, tutaj akurat tych 
pionowych linii. Tu jest otwarcie na jakąś łąkę. No to też dużo daje jak się wychodzi z jakiegoś 
takiego zamkniętego, idziesz sobie ścieżką i masz nad sobą, obok siebie roślinność i nagle 
wychodzisz na taką otwartą przestrzeń to jest takie dosyć ciekawe. To nie wiem do końca co 
przedstawia, ale wydaje mi się, że też zejście takie jak po prostu w bok i może to zdjęcie akurat 
też trochę tą ażurowość, że jakby widać zagęszczenie tych roślin i że możemy w głąb spojrzeć. 
 
<Externals\\Joanna> - § 2 references coded  [2,74% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,68% Coverage 
 

No widok. Po prostu widok. Warszawa jest płaska, Mazowsze jest płaskie. Jak to moja 
przyjaciółka, uwielbiam ja. I ona: jest płasko i równo. Jak wyjeżdżamy w góry to już zaczyna się 
robić ciekawie. I rzeczywiście wydaję mi się że poznawczo zawsze teren z góry jest widziany z 
innej perspektywy. Jakoś tak. Nie wiem też chyba czy to zmienia percepcję. I rzeczywiście nie 
jest nudne. Ja zresztą bardzo lubię zimę, więc zimowe widoczki. Też można zobaczyć ten teren 
z góry zobaczyć jaki jest. No i tutaj te połączenie domków. Co wygląda jak mała wioska. I obok 
tadam wielki blok. Więc jest to też dość śmieszne. No i te czerwony dachy, co niektóre też 
oczywiście chyba wszyscy uwielbiają.  
 
Reference 2 - 1,06% Coverage 
 

No widoczek.  
P: Na Wisłę.  
O: Tak.  
P: Otwarty. 
O: Tak. 
P: Z Zamkniętego. 
O: Z wodą. Tak z wodą.  
P: Z zamkniętego.  
O: No tak. No po prostu magicznie to wszystko wyglądało.  
P: A dlaczego magicznie? 
O: Boże. Jak się patrzy na wodę i na zieleń, to jakoś po prostu się przyjemnie robi. Człowiek się 
relaksuje, czuje że może głębszy oddech wziąć, zaczyna wzdychać. Tu nie widzę. Pewnie przy 
brzegu jakieś dziwne sytuacje.  
 
<Externals\\Tomasz > - § 3 references coded  [5,75% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,87% Coverage 
 

że to są te otwarte polany, to jest fajne? 
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O: Tak, mi się to podoba, tak. Ale gdzieś tak między drzewami, z jakąś taką wiesz, elementami 
natury.  
 
Reference 2 - 1,77% Coverage 
 

Otwartość, tak. Otwartość, znaczy w ogóle można tam przychodzić, wybrać miejsce, gdzie 
można wybierać, ale też, powiedziałem, to, że to jest natura, ja się na niej nie znam, nie 
potrafię nazwać krzewów, drzew, to nie znaczy, że ich nie cenię. Niewiele potrafię na ich temat 
powiedzieć, ale lubię, są. 
 
Reference 3 - 3,11% Coverage 
 

Niekoniecznie, znaczy może być zamknięty teren, ale żeby było miejsce do tego, żeby, znaczy, 
jak już planuję taki sposób spędzania czasu, w którym mogę sobie się położyć, usiąść, 
posiedzieć i do tego potrzebuję no nie wiem, kilkudziesięciu, kilkuset metrów przestrzeni, 
kilkudziesięciometrowej przestrzeni, w której mam miejsce na… może być osłonięty krzewami, 
drzewami, nie wiem, średniej wielkości, dużymi drzewami i tak dalej, ale żeby było taką 
przestrzenią, w której mogę się jakoś tam usiąść i trochę sam zagospodarować to. 
 
 

17. Preferencja terenów osiedlowych 
 
<Externals\\Joanna> - § 2 references coded  [3,85% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,53% Coverage 
 

 Czy korzystam. Znaczy powiem tak, ja uwielbiam zieleń i fantastycznie że ta zieleń jest. Bardzo 
cenię i nie wiem co się stanie jak seniorzy przestaną dbać o ogródki przyblokowe. I jedna z 
naszych seniorek umarła właśnie. I jej ogród który jest ładniejszy za płotem. Bo jest to na 
grodzonym osiedlu w takim sensie z e to nie jest grodzone osiedle per se, tylko po prostu 
wspólnota się skrzyknęła i 3 bloczki ogrodziła. Ale to jest stary blok, stare osiedle. Mamy dużo 
drzew. Mamy tą zieleń na podwórku i to jest fajne. Wiem że była bardzo duża walka, bo 
wspólnota chciała ścinać te drzewa. I mieszkańcy nie pozwolili na to.  
 
Reference 2 - 2,32% Coverage 
 

znaczy u nas jest bardzo właśnie rodzinnie, więc ostatnio wystawiono trampolinę. Bo jest taki 
placyk, który jest jakby trochę ala boiskiem, ale są przy nim stojaki rowerowe z moim rowerem 
między innymi. Więc wolałabym żeby tam nikt piłki nie kopał, albo przynajmniej żeby te stojaki 
jakoś odgrodzić. I ktoś siatkę do siatki w grę, po prostu są słupy, zamieścił. Tak że wydaję mi 
się że tam można dość fajnie rekreacyjnie. Chociaż ostatnio też właśnie koleżanka zauważyła 
że jest bardzo zaniedbane podwórko. W sensie trawa jest przycięta i tak dalej, ale tak jak 
mówię że przy bramie jest ładniejsza zieleń i bardziej różnorodna niż w środku, czyli jest 
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bardziej zaniedbana w takim sensie różnorodności. I jest po prostu nudna trochę nieciekawa. 
A mogło tam by się różne fajne rzeczy dziać. No i też nawierzchnia chodników nie jest 
odświeżona i jest bardzo dużo dziur. No i teraz właśnie będą głosować żeby tą odwołać tą 
spółdzielnię, znaczy tych… 
 
 

18. Preferencja parków 
 
<Externals\\ADAM K> - § 1 reference coded  [0,87% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,87% Coverage 
 

Na pewno park. Park dlatego, że jest jakby najczęściej mam możliwość z niego korzystania, czy 
z Pola Mokotowskiego na przykład, czy park morskie oko. Teren osiedlowy to też rzadziej, bo 
nie mieszkam w blokach i jakby nie jest to też docelowo nie za bardzo mam możliwości się w 
tych przestrzeniach poruszać. Ale park, właśnie teren między osiedlowy, a na końcu te 
nieużytki. 
 
<Externals\\konradk> - § 1 reference coded  [0,47% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,47% Coverage 
 

Z tych, z racji, że mieszkam w centrum przy starym mieście to głównie jest to albo park 
Krasińskich w najbliższej okolicy albo Łazienki Królewskie. Tak więc tak są te dwie 
najpopularniejsze 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [1,99% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,99% Coverage 
 

P: A co ci się podoba... a jak miałabyś wybrać tak, zrobić taką hierarchię, że między parkami, 
terenami zieleni osiedlowej i nieużytkami to co byłoby dla ciebie najważniejsze?  
O: Chyba jednak parki.  
P: Parki? Dlaczego? A co jest w tych parkach takiego fajnego?  
O: No nie wiem, wydaje mi się ludzie też. Że dużo ludzi tam przebywa i a to jest bardziej takie 
jakby tak znane. Pójście sobie do parku na piknik, czy pójście do lasu na przykład.  
P: Czyli ludzie?  
O: No ludzie też.  
 
<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [1,33% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,33% Coverage 
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Tak. Że jest zielona. Nie no, że jest taką bezpieczna, że jest dużo przestrzeni w niej i że jest na 
świeżym powietrzu, że jest zagospodarowana i bezpieczna. Przestrzeń, bezpieczeństwo i 
kontakt ze świeżym powietrzem i naturą. 
 
 

19. Sposób użytkowania nieużytku 
<Externals\\Joanna> - § 2 references coded  [4,40% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,97% Coverage 
 

: Znaczy mi się wydaję, że przede wszystkim to też jak rozmawialiśmy z ludźmi, którzy biorą 
udział w tym projekcie, że też nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę co to jest nieużytek. Bo 
jakby to jest dość szeroka kategoria, ale też jakby dość formalna, używana formalnie. Więc 
jakby czasami ja nie mogłam sobie, znaczy nie musiałam sobie zdawać sprawy, że miejsce w 
którym jestem jest po prostu nieużytkiem, tylko po prostu myślałam o jak to jest zaniedbane. 
I raczej w tą stronę. I wszyscy ewidentnie zauważyliśmy że po tym projekcie automatycznie 
nasza uwaga jest kierowana w stronę miejsc, które są właśnie nieużywane czy jakieś takie 
które nie są ogrodzone, ale nic się nie dzieje. I rzeczywiście jeśli jeżdżę teraz na rowerze to 
więcej takich miejsc wyłapuję i jakoś bardziej świadomie je dostrzegam.  
 
Reference 2 - 2,43% Coverage 
 

nie jest kwestia jakby sformułowania formalnego, które gdzieś świadomie się. Po prostu jest 
jakieś miejsce, z którego się korzysta. Wiadomo że te parki są bardziej uregulowane i jest tam, 
no nie wiem, łatwej się ze znajomymi spotkać. Bo z nieużytkami jest taki największy problem, 
że jeśli chce się tam spotkać albo ktoś chce cię gdzieś znaleźć nawet nad brzegiem Wisły, to 
jest to strasznie trudne, bo nie ma punktów lokalizacyjnych. I jakby ludzie się gubią bardzo 
często. Nawet niektórzy nie potrafią obsługiwać Google Maps na tyle że jeśli wysyłam im 
pinezkę czy dokładną lokalizację to nie są w stanie tego zaimportować, znaleźć. Ale tak, tak, 
nieużytki to nie jest. Chociaż jestem na świeżo po szkoleniu czy spotkaniu z pszczelarzem, który 
właśnie mówi że nieużytki są bardzo ważne i że tak naprawdę nie ścinanie trawy i to że jest 
sobie różnorodność, że jest większa jakby różnorodność teraz w miastach niż na wsiach, więc 
rzeczywiście te nieużytki zaczynają pełnić bardzo ważną rolę.  
 
 

20. Ścieżki 
 
<Externals\\ADAM K> - § 5 references coded  [2,22% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,39% Coverage 
 

Ścieżki  głównie, jeżeli mówię o zagospodarowaniu, to głównie ścieżki tam występowały na 
tych terenach, więc były wyraźnie wytyczone ścieżki i one były dość rozległe. 
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Reference 2 - 0,49% Coverage 
 

Fajnie można było wygodnie przede wszystkim można było poprzechodzić po tym terenie i 
taką fajną trasę spacerową wyznaczały. Głównie o wygodę chodzi tych ścieżek, że można bez 
problemu przejść przez ten teren.  
 
Reference 3 - 0,21% Coverage 
 

 dosyć ciężko się po nich poruszać, jak nie ma ścieżek, więc siłą rzeczy nie wchodzę tam. 
 
Reference 4 - 0,53% Coverage 
 

jak nie ma ścieżek, to raczej na niektórych terenach nie było fizycznie możliwości wejść, bo 
chaszcze były na tyle duże i nie było tych ścieżek, więc to było takie, omijałem pewne 
fragmenty, bo fizycznie nie mogłem tam wejść. 
 
Reference 5 - 0,60% Coverage 
 

Minimalną ścieżką tak naprawdę nie musi być ścieżka, tylko jakiś szczelina w tych krzakach 
przez które mogę przejść tak w miarę swobodnie, żeby nie kluczyć między takimi bardzo 
wysokimi trawami, jakby wystarczy, że mogę wejść i jest tak w miarę komfortowe. 
 
<Externals\\konradk> - § 3 references coded  [1,99% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,62% Coverage 
 

Na przykład teren siedem siekierki staw dwa jest zupełnie zagospodarowany, są i wytyczone 
ścieżki, wybrukowane. Tam to jest ten teren wokół stawów i są obsadzone roślinnością, są 
zapewnione ławki, jest cała instalacja elektryczna, oświetleniowa. 
 
Reference 2 - 0,64% Coverage 
 

kanale sieleckim pomimo, że jest to bardzo wąski kawałek i przy tej bardzo ruchliwej ulicy to 
można tam poczuć, wejść w głąb i przez tą gęstwinę tej zieleni być odizolowanym od tego 
ruchu miejskiego i ruchu samochodowego. Więc to zdecydowanie na plus.  
 
Reference 3 - 0,73% Coverage 
 

Tutaj atrakcyjne jest to wicie się ścieżki przede wszystkim, że ta ścieżka nas, nie widzimy 
dalekiej perspektywy na tej ścieżce tylko ona prowadzi nas gdzieś wgłąb tych drzew i że ona 
zawija i też nie do końca wiemy co znajduje się dalej. Więc gdzie my jesteśmy prowadzeni 
przez tą ścieżkę. 
 
<Externals\\Sylwia> - § 1 reference coded  [4,70% Coverage] 
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Reference 1 - 4,70% Coverage 
 

 Tak, tutaj jest jakaś ścieżka no i właśnie tu chyba ten kontrast mi się spodobał, że tu jest jakby 
taki zwarty las, tu jest już jakby otwarcie nad Wisłę i właśnie tu są takie nieregularne drzewa. 
No tutaj też ogólnie na przykład podobało mi się w tym terenie, że była ścieżka zrobiona taka...  
P: A dlaczego te ścieżki ważne?  
O: No bo na przykład łatwiej jest przejechać rowerem tak, to nie zarasta na przykład tak jak no 
nad jakąś Wisłą inną, chyba na Tarchominie są takie fragmenty, że no nie da się na przykład 
przejść, bo jest tak zarośnięte. A jednak wydaje mi się, że tutaj jest jakby nie ma tutaj takiej 
ingerencji w ten teren zielony, bo ta ścieżka jest przepuszczalna, w sensie jest taki materiał 
zbudowany, że przepuszcza wodę, nie jest jakimś betonem, jest właśnie żwirowo-ziemna no i 
właśnie fajnie tam można przejść po niej, przejechać rowerem też nawet. Jest coś 
utwardzonego i też wyrównanego na pewno. Tutaj na pewno też pokroje drzew i ta sekwencja 
ich po kolei. Tu chyba to samo. No tutaj zdecydowanie tez te jakby wygięte drzewa, że tak 
przechodzi się tak jakby pod, taką bramę tworzą tak, przez którą się przechodzi. To jest...  
 
<Externals\\Tomasz > - § 1 reference coded  [1,62% Coverage] 
 
Reference 1 - 1,62% Coverage 
 

To jest ta droga, tak? To jest jakaś ścieżka. 
O: Tak, taka ścieżka tam wzdłuż, odchodzi się, tak jak mówię, odchodzi się od ulicy Waldorfa i 
przechodzi przez… 
P: I to, że była ta ścieżka, to było istotne? 
O: Jest miejsce dojścia do terenu, to tak, to pod tym względem tak. 
 
 

Przeprowadzone wywiady potwierdzają przyjęte założenia badawcze, komplet wniosków z 
przeprowadzonych wywiadów zostanie przedstawiony na koniec badania, czyli w raporcie kwartalnym 
IV/2018 
 
 

Zalecenia do prowadzenia dalszej części wywiadów. 
Kolejnym krokiem w prowadzeniu tej części projektu będzie przeprowadzenie reszty 
wywiadów, a następnie opracowanie zestawienia wyników. Należy uporządkować strukturę 
kodowanych danych, co będzie zadaniem w następnym kwartale projektu. 
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XIII (2.17) Inwentaryzacja oznak terytorialności 
Beata J. Gawryszewska, Martyna Cziszewska, Wojciech Mejor 
 
W  kwartale II 2018  opracowano karty nieużytków dla Wszystkich 25 badanych obiektów. Karty 
znajdują się na końcu tekstu raportu. Zawierają dane dotyczące oznak terytorialności i śladów 
użytkowania w relacji do typów scenerii, a także struktury własności terenu, odległości od obszarów 
zamieszkiwanych i sposobu użytkowania oraz pokrycia terenu. Karty będą przydatne przy opracowaniu 
scenariuszy użytkowania badanych przestrzeni przy założeniu różnego stopnia ich ochrony, 
użytkowania, przekształcenia w tereny zieleni miejskiej i finansowania w II kwartale 2019 roku.  
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XIV (2.18) Ocena wpływu na dobrostan emocjonalny z wykorzystaniem przenośnych 
urządzeń Muse - przenośnych urządzeń do pomiaru EEG z biofeedbackiem 
 
Drugi etap przygotowawczy 
 
Trzeci kwartał projektu związany był z przygotowaniem i testowaniem urządzeń pod badania terenowe 
zaplanowane w kwartale IV (sierpień i wrzesień 2018). W drugim kwartale zakupione zostały 
urządzenia Polar A370 fitness tracker, które wraz z encefalografem MUSE headband stanowią 
podstawę wyposażenia badaczy terenowych.  
 
Badacze realizujący badania terenowe zostaną wyposażeni w następujące narzędzia i pomoce 
badawcze: 
1. Opaska z encefalografem - MUSE headband 
2. Smartwatch z pulsometrem i pedometrem Polar A370 
3. Telefon (smartphone) 
4. Uproszczony plan terenu z naniesionym transektem i punktami (miejscami) przystanków 
5. Zdjęcia widoków wyznaczonych miejsc oraz ich współrzędne 
6. Składane, lekkie, przenośne krzesło/taboret 
 
Etap przygotowawczy trzeciego kwartału zakończony został opracowaniem instrukcji dla badaczy 
terenowych i planu badania z wykorzystaniem powyższych narzędzi. 
 
W celu użycia opasek z encefalografem - MUSE headband - eksperymentatorzy oraz osoby badane 
będą wykonywać następujące kroki: 
 
A. Przed wizytą w terenie: 

1. Wstępna konfiguracja aplikacji “Muse Monitor” na smartfonie (dokonywana tylko raz na całe 
badanie: 

a. W ustawieniach zmienić “Notch Frequency” na “None” 
b. Zmienić “Recording Interval” na “Constant” 

 
Konfiguracja w zależności od preferencji konkretnej osoby (badacza) będzie dokonywana 
samodzielnie bądź pod okiem prowadzącego. 
 
B. W terenie: 

2. Założenie i uruchomienie pulsometru i pedometru przez osobę badaną (urządzenie Polar 
A370) 

3. Rozpoczęcie spaceru po wyznaczonym transekcie - w terenie badacz dochodzi do 
wyznaczonych (oznaczonych na mapie) miejsc (3 punkty na teren). 

4. Po odnalezieniu wyznacz siada w ustalonym uprzednio miejscu na 1-2 minuty kalibracji 
sprzętu, oraz na 3 minuty sesji oglądania krajobrazu 

5. Włączenie systemu Bluetooth w smartfonie 
6. Włączenie urządzenia MUSE headband 
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7. Ustanowienie połączenia Bluetooth między smartfonem a urządzeniem MUSE 
8. Włączenie aplikacji “Muse Monitor” na smartfonie 
9. Założenie opaski MUSE na głowę 
10. Nawiązanie połączenie aplikacji “Muse Monitor” z opaską MUSE postępując zgodnie ze 

wskazówkami wizualizacji elektrod na ekranie i ustawiając odpowiednio opaskę na głowie 
11. Nastawić stoper w smartfonie na 3 minuty 
12. Nacisnąć przycisk rejestracji sygnału w aplikacji “Muse Monitor” 
13. Obserwować otaczający krajobraz  
14. Po uruchomieniu się alarmu zakończyć rejestrację za pomocą przycisku w aplikacji “Muse 

Monitor” 
15. Wyłączyć aplikację i zdjąć opaskę 
16. Kontynuować przechadzanie się po wyznaczonej trasie (transekcie) 

 
Badacze będą się poruszać samodzielnie po wskazanym terenie. Wyznaczone obszary (patrz tabela 1) 
są zgodne z opracowaną wcześniej „Inwentaryzacją i określeniem możliwości rekultywacji wybranych 
nieużytków warszawskich na potrzeby ich wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej” 
 
Tabela 1. Wyznaczone obszary badawcze 
 

umowna nazwa obszaru siedlisko Wiek 
drzewostanu 

Dominujące jednostki 
krajobrazowe  

Nieużytki „niezagospodarowane” 

Pole Mokotowskie (Skra) Tilio-Carpinetum 
typicum  

40 Niskie i wysokie zarośla, niski i 
wysoki drzewostan  

Kanał Sielecki Fraxino-Alnetum  30 Wysokie zarośla, niski i wysoki 
drzewostan  

Kopiec Powstania 
Warszawskiego 

Fraxino-Alnetum  40 Murawa koszona, niskie zarośla  

Wisła Siekierki Populetum albae  60 Wysokie zarośla, niski i wysoki 
drzewostan  

Nieużytki częściowo zagospodarowane (3) + park (obszar urządzony) 

Pole Mokotowskie (park) Urządzony park (próba kontrolna) 

Dolna Tilio-Carpinetum 
typicum 

60 Murawa koszona, niskie zarośla, 
niski i wysoki drzewostan  

Siekierki Staw 2 Populetum albae  20 Murawa koszona, niskie zarośla  
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Sadyba „Psi nieużytek” Fraxino-Alnetum  40 Niskie zarośla, niski i wysoki 
drzewostan  

 
Wybór terenów pozwoli na przeprowadzenie 3 do 4 sesji terenowych w obszarach zgrupowanych 
geograficznie: 
A/ Tereny oznaczone umownymi nazwami: Pole Mokotowskie (Skra) i Pole Mokotowskie (park) 
B/ Tereny oznaczone umownymi nazwami: Kanał Sielecki, Kopiec Powstania Warszawskiego i Dolna 
(Morskie Oko) 
C/ Tereny oznaczone umownymi nazwami: Wisła Siekierki, Siekierki Staw 2 i Sadyba „Psi nieużytek” 
 

 
Rys. 62, 63.  Narzędzia wykorzystywane w badaniu. Po lewej: Smartwatch z pulsometrem i 
pedometrem Polar A370; po prawej: Opaska z encefalografem - MUSE headband. 

 


