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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 
III kwartał 2018 
 
W III 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). 4 

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) 7 

III (2.3) Ocena zdolności redukowania soli względem terenów sąsiadujących (oznaczenie 
stężenia soli w glebie, pH, aktualna ilość wody 7 

IV. (2.4) Ocena zdolności pochłaniania pyłów w powietrzu przez roślinność nieużytków 15 

V (2.5) Oszacowanie zdolności (produkcji tlenu) pochłaniania CO2 przez roślinność 
nieużytków 19 

VI 2.9: Analiza potencjału ekologicznego - inwentaryzacja chrząszczy z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae) 22 

VII (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) Jarosław 
Matusiak 30 

VIII (2.11) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja trzmieli (Bombus) 92 

IX (2.12) Inwentaryzacja charakterystyk klimatycznych (rozkład temperatury powierzchni 
terenu z platformy UAV – pomiar i analiza danych) 93 

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) 93 

XI (2.15) Analiza preferencji estetycznych użytkowników metodą Visitor Employment 
Photography (VEP), sondaż na formularzu 117 

XIV (2.18) Ocena wpływu na dobrostan emocjonalny z wykorzystaniem przenośnych 
urządzeń Muse - przenośnych urządzeń do pomiaru EEG z biofeedbackiem 194 

 

Poniżej zamieszczamy wyniki prac związanych z wykonaniem zadań. 
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I (2.1) Oznaczenie poziomu zanieczyszczenia w glebie na terenie nieużytków 
(mineralizacja próbki oznaczenie suchej masy, miedzi Cu, cynku Zn, ołowiu 
Pb, kadm Cd, chromu Cr, niklu Ni). 
 
W zadaniu 2.1. Wydatkowano kwoty zaplanowane na mineralizację prób glebowych oraz, oznaczenie 
w nich miedzi Cu, cynku Zn, ołowiu Pb, kadm Cd, chromu Cr, niklu Ni.  Próby glebowe z 25 lokalizacji 
dostarczono do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej w celu mineralizacji i oznaczenia wymienionych 
powyżej metali ciężkich. Z trzech lokalizacji Odolany 2, Górka Kazurka i Fort Bema przebadano glebę w 
trzech powtórzeniach, w pozostałych lokalizacjach w jednym powtórzeniu. W tabeli zamieszczono 
średnie zawartości dla lokalizacji. 

Według rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 9 września 2002, Dz. U. nr 165, poz. 
1359 na terenie nieużytków przekroczone zostały dopuszczalne wartości stężeń metali ciężkich w 
warstwie ornej (0-30 cm) dla użytków rolnych i leśnych dla ołowiu, miedzi i cynku. 

Dla ołowiu przekroczenia 100 mg/dm3 odnotowano w Odolanach 2 oraz Koziej Górce. Blisko 
wartości granicznej było na nieużytku przy ulicy Dolnej (97,8 mg Pb/kg s.m.). Śladowe ilości ołowiu 
wystąpiły w lokalizacji: Kanał Żerański, Górka Kazurka, Wisła Tarchomin, Wisła Siekierki. 

W przypadku miedzi obszary z przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami stężeń tego 
pierwiastka w warstwie ornej (0-30 cm) dla użytków rolnych i leśnych były w Forcie Okęcie i Koziej 
Górce i wyniosły odpowiednio 2-krotność i 163% normy. Śladowe ilości tego pierwiastka wystąpiły na 
terenie Wisła Siekierki. 
         Znacząco przekroczone normy dla cynku w warstwie ornej (0-30 cm) dla użytków rolnych i 
leśnych odnotowano jedynie na nieużytku przy ulicy Dolnej (495 mg Cu/dm3) natomiast na Odolanach 
1 przekroczenie to było nieznaczne (321 mg Cu/dm3). 

Najbardziej czystym terenem wśród badanych okazała się Górka Kazurka. W lokalizacji tej 
śladowe ilości odnotowano dla ołowiu, niklu i chromu. Dla pozostałych trzech pierwiastków były to 
stężenia nie przekraczające norm dla obszarów chronionych. 
  
Tabela Zawartości metali ciężkich: ołowiu, kadmu, niklu, chromu, miedzi i cynku (mg/kg s.m.) na 
terenach nieużytków w Warszawie. 

Numer 
lokalizac

ji 

Nazwa lokalizacji Zawartość w mg/kg s.m. (105°C) 

Ołów 
Pb 

Kad
m 
Cd 

Nikiel 
Ni 

Chro
m Cr 

Mied
ź Cu 

Cynk 
Zn 

1 KANAŁ ŻERAŃSKI <15,1
** 

0,18 <12,6
** 

<12,6
** 

5,8 34,8 

2 LASEK BEMOWSKI 19,7 0,24 <12,6
** 

13,2 8,5 47,7 

3 GLINIANKA 
SZNAJDRA 

54,8 0,32 <12,6
** 

<12,6
** 

33,3 259 
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4 PŁYWALNIA SKRA 57,8 0,41 15,2 17,1 37,0 273 

5 KOPIEC POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO 

26,4 0,38 25,5 25,9 31,7 140 

7 STAW SIEKIERKI 15,8 0,28 14,0 16,2 15,8 77,4 

10 S P N 30,4 0,61 30,4 27,4 29,9 130 

12 KANAŁ SIELECKI 19,9 0,25 <12,8
** 

<12,8
** 

12,9 87,8 

13 DOLNA 97,8 0,71 14,2 18,7 56,7 495 

14 GÓRKA KAZURKA <15,2
** 

0,07 <12,6
** 

<12,6
** 

5,6 24,8 

15 FORT OKĘCIE 89,3 0,22 <12,7
** 

22,3 305 126 

16 KOZIA GÓRKA 119 0,27 <12,6
** 

<12,7 244 88,8 

17 KANAŁ OLSZYNKA 
GROCHOWSKA 

40,2 0,20 <12,6
** 

<12,6
** 

40,6 110 

21 MŁOCINY 54,6 0,47 <12,6
** 

18,4 42,6 86,7 

22 ODOLANY 1 58,9 0,67 17,2 17,6 113 321 

23 ODOLANY 2 158,4 0,50 14,2 16,9 76,3 217,
3 

24 OBOK CMENTARZA 
WOLSKIEGO 

19,6 0,58 12,6 15,9 24,8 114 

25 POTOK CICHY 33,4 0,25 <12,9
** 

<12,9
** 

18,2 72,9 
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26 WISŁA TARCHOMIN <15,1
** 

0,88 <12,6
** 

13,5 7,4 106 

27 WISŁA ŻERAŃ 33,5 0,50 <12,6
** 

15,0 13,9 109 

28 WISŁA ŻOLIBORZ 49,2 0,28 13,8 <12,7
** 

29,8 98,1 

29 WISŁA SIEKIERKI <15,1
** 

0,23 <12,6
** 

<12,6
** 

<5,0
** 

60,7 

30 URSUS TARG 71,9 0,12 <12,6
** 

<12,6
** 

16,5 74,9 

34 FORT BEMOWO 31,5 0,25 <12,6
** 

<12,6
** 

16,3 86,4 

35 SIARCZANA 75,2 0,15 <12,6
** 

<12,6
** 

56,2 50,0 

Niepewność wyniku* ± ± ± ± ± ± 

Norma/procedura badawcza PN-ISO 11047-2001 

  
  
Tabela Dopuszczalne wartości stężeń metali ciężkich: ołowiu, kadmu, niklu, chromu, miedzi i cynku 
(mg/dm3) w glebie lub ziemi. Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 9 września 2002, Dz. U. 
nr 165, poz. 1359. 
  

  Zawartość w mg/dm3 

Ołów 
Pb 

Kadm 
Cd 

Nikiel 
Ni 

Chrom 
Cr 

Miedź 
Cu 

Cynk 
Zn 

Obszary chronione 
(grupaA) 

50 1 35 50 30 100 

Użytki rolne i leśne 0-
0,3m (grupa B) 

100 4 100 150 150 300 
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Tereny przemysłowe, 
użytki kopalne, tereny 
komunikacyjne (grupa 
C) 

600 15 300 500 600 1000 

  
 

 

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) 
 
W zadaniu 2.1. Na wytypowanych trzech nieużytkach różniących się bliskością zatłoczonych dróg i/lub 
zakładów przemysłowych, czyli również poziomem zanieczyszczenia powietrza jak i różniących się 
stężeniem soli w glebie (stanowisko czyste to Fort Bema, średnio zanieczyszczone to Górka Kazurka a 
bardzo zanieczyszczone Odolany 2) zebrano rośliny: nawłoci późnej, klonu jesionolistnego, robinii 
akacjowej, topoli szarej i traw. Zbioru dokonano 27 i 24 września 2018 roku. Zbierano następujące 
części roślin: liście w przypadku drzew i krzewów oraz całe rośliny w przypadku nawłoci późnej. 
Zebrane rośliny zostały zważone (świeża masa). Określono powierzchnię liści, a następnie wysuszono 
w 105°C i zważono celem określenia suchej masy. 
W kwartale IV próby roślinne zostaną zmielone i oddane do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesołej w 
celu mineralizacji i oznaczenia w nich miedzi Cu, cynku Zn, ołowiu Pb, kadm Cd, chromu Cr, niklu Ni. 
 

III (2.3) Ocena zdolności redukowania soli względem terenów sąsiadujących 
(oznaczenie stężenia soli w glebie, pH, aktualna ilość wody 
 
W zadaniu  przeprowadzono pobieranie prób glebowych z wytypowanych stanowisk w grancie w 
terminie 6-14 sierpnia 2018 roku oraz 17-28 września 2018. W próbach glebowych przeprowadzono 
analizy pH, stężenia soli oraz aktualnej zawartości wody. 

  
Materiały i metody 

Materiał glebowy pobrano 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. 
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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. 

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 5,40 do 7,65 (w sierpniu 2018), oraz od 5,30 do 7,69 (we 
wrześniu 2018) czyli od lekko kwaśnego do zasadowego. W obrębie czterech lokalizacji (Las Bemowski, 
Fort Bema, Fort Okęcie i Górka Kazarka  odnotowywano zmienność tego parametru ponad jednej 
jednostki. W pozostałych lokalizacjach pH było bardziej wyrównane w pobranych powtórzeniach. 
         Stężenie soli w glebie kształtował się od 0,22 do 3,23 (w sierpniu 2018), oraz od 0,20 do 7,98 
(we wrześniu 2018)  co prawdopodobnie było spowodowane sposobem użytkowania danej lokalizacji. 
W obrębie kilku lokalizacji odnotowano dużą zmienność wartości tego parametru. 
  
Tabela . Odczyn gleby i stężenie soli [mS/cm-1] w poszczególnych lokalizacjach nieużytków Miasta 
Stołecznego Warszawy w dniach 4-14 sierpnia 2018r 

Numer 
lokalizacji 

Nazwa Średnia pH dla 
lokalizacji 

Średnia EC [mS/cm-1] dla 
lokalizacji 
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1 Kanał Żerański 

6,50 0,56 

2 Lasek Bemowski 
6,48 0,35 

3 Glinianka Sznajdra 
7,57 0,94 

4 Pływalnia Skra 
6,71 0,80 

5 Kopiec PW 
6,89 0,65 

7 Siekierki Staw 2 
7,48 1,68 

10 Sadyba Psi Nieużytek 
6,97 0,70 

12 Kanał Sielecki 
7,43 3,23 

13 Dolna 
7,05 1,08 

14 Górka Kazurka 
6,57 0,71 

15 Fort Okęcie 7,47 0,35 

16 Kozia Górka 
6,27 0,22 

17 Kanał Olszynka 
Grochowska 

6,32 0,37 

21 Młociny 
6,90 0,71 

22 Odolany 1 
7,26 0,81 

23  

Odolany 2 
 7,44 0,51 

24 Obok Cmentarza 
Wolskiego 

6,55 0,49 
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25 Potok Cichy 
6,96 0,81 

26 Wisła Tarchomin 
7,33 0,96 

27 Wisła Żerań 
7,72 0,64 

28 Wisła Żoliborz 7,65 0,55 

29 Wisła Siekierki 
7,49 0,47 

30 Ursus Targ     

34 Fort Bemowo 
6,36 0,31 

35 Siarczana 5,40 0,40 

Trawnik kampus 
SGGW 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

7,40 1,05 

  
Tabela . Odczyn gleby i stężenie soli [mS/cm-1] w poszczególnych lokalizacjach nieużytków Miasta 
Stołecznego Warszawy w dniach 17-28 września 2018 

Numer 
lokalizacji 

Nazwa Średnia pH dla 
lokalizacji 

Średnia EC [mS/cm-1] dla 
lokalizacji 

1 Kanał Żerański 

5,61 0,25 

2 Lasek Bemowski 
6,83 0,20 

3 Glinianka Sznajdra 
7,50 0,96 

4 Pływalnia Skra 
7,21 1,04 

5 Kopiec PW 
7,14 0,48 

7 Siekierki Staw 2 
7,46 3,22 



 

 

11 | Strona 

 

 

10 Sadyba Psi Nieużytek 
7,09 0,92 

12 Kanał Sielecki 
7,49 3,67 

13 Dolna 
6,8 0,97 

14 Górka Kazurka 
6,71 0,61 

15 Fort Okęcie 7,18 0,61 

16 Kozia Górka 
7,10 0,37 

17 Kanał Olszynka 
Grochowska 

6,52 0,34 

21 Młociny 
6,24 0,43 

22 Odolany 1 
8,17 1,03 

23  

Odolany 2 
 8,36 7,98 

24 Obok Cmentarza 
Wolskiego 

6,35 0,87 

25 Potok Cichy 
7,69 0,64 

29 Wisła Siekierki 
7,26 0,51 

30 Ursus Targ 7,50 0,73 

34 Fort Bemowo 
7,10 0,48 

35 Siarczana 5,30 0,43 
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Trawnik kampus 
SGGW 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

7,20 1,20 

  
Okres pobierania prób w sierpniu poprzedzały dłuższy okres bez opadów. Przełożyło się to na 

niski bądź bardzo niski poziom aktualnej wilgotności wagowej gleby. Kształtował się on od 2,8 do 27,1 
% wag. Dla prób w trzech lokalizacjach próby zostały pobrane w terminie wrześniowym dwukrotnie 
(raz w okresie po dłuższej suszy, jednak ze względu na wystąpienie opadów dalsze próby były już 
pobierane po opadach. Te trzy próby ponownie zostaną przeanalizowane). We wrześniu parametr ten 
kształtował się od 6,1 do 28,8. 

Substancja organiczna w badanych glebach kształtowała się od około 2 do 30 % ( w obu 
terminach badań). 

  
Tabela . Aktualna wilgotność wagowa gleby [AWWG, % wag.] w poszczególnych lokalizacjach 
nieużytków Miasta Stołecznego Warszawy w dniach 4-14 sierpnia 2018 
  

Numer lokalizacji Nazwa Średnia aktualna 
wilgotność wagowa 
gleby [AWWG, % wag.] 

1 Kanał Żerański 

8,0 

2 Lasek Bemowski 
12,9 

3 Glinianka Sznajdra 
8,6 

4 Pływalnia Skra 
7,5 

5 Kopiec PW 
21,1 

7 Siekierki Staw 2 
11,6 

10 Sadyba Psi Nieużytek 
16,3 

12 Kanał Sielecki 
27,1 

13 Dolna 
8,5 
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14 Górka Kazurka 
5,0 

15 Fort Okęcie 8,2 

16 Kozia Górka 
12,0 

17 Kanał Olszynka 
Grochowska 

2,8 

21 Młociny 
7,5 

22 Odolany 1 
25,0 

23  

Odolany 2 
 17,0 

24 Obok Cmentarza Wolskiego 

9,5 

25 Potok Cichy 
18,7 

26 Wisła Tarchomin 
9,9 

27 Wisła Żerań 
9,7 

28 Wisła Żoliborz 11,3 

29 Wisła Siekierki 
10,2 

30 Ursus Targ 4,6 

34 Fort Bemowo 
8,7 

35 Siarczana 4,1 
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Trawnik kampus 
SGGW 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

11,3 

  
  

Tabela . Aktualna wilgotność wagowa gleby [AWWG, % wag.] w poszczególnych lokalizacjach 
nieużytków Miasta Stołecznego Warszawy w dniach 17-28 września 2018 

  

Numer lokalizacji Nazwa Średnia aktualna 
wilgotność wagowa 
gleby [AWWG, % wag.] 

1 Kanał Żerański 

7,2 

2 Lasek Bemowski 
11,9 

3 Glinianka Sznajdra 
6,1 

4 Pływalnia Skra 
6,8 

5 Kopiec PW 
22,3 

7 Siekierki Staw 2 
9,4 

10 Sadyba Psi Nieużytek 
13,2 

12 Kanał Sielecki 
28,8 

13 Dolna 
21,1 

14 Górka Kazurka 
8,5 

15 Fort Okęcie 14,6 

16 Kozia Górka 
15,5 
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17 Kanał Olszynka 
Grochowska 

6,9 

21 Młociny 
10,4 

22 Odolany 1 
13,1 

23  

Odolany 2 
 11,7 

24 Obok Cmentarza Wolskiego 

10,0 

25 Potok Cichy 
12,4 

29 Wisła Siekierki 
9,5 

30 Ursus Targ 14,4 

34 Fort Bemowo 
6,5 

35 Siarczana   

Trawnik kampus 
SGGW 

SGGW w Warszawie 
Nowoursynowska 

12,5 

  
 

 

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

 
W trzecim kwartale 2018 roku dokończono zbiór materiału roślinnego (zbierano części 

zbieralne roślin: liście w przypadku drzew i krzewów oraz całe rośliny w przypadku nawłoci późnej) z 
terminu późny czerwiec – wczesny lipiec. Ostatecznie zebrano materiał z następujących 10 nieużytków 
i 20 gatunków roślin (nie wszystkie rośliny były obecne na każdym nieużytku): 

1. Dolna (Klon pospolity, Lipa drobnolistna), 
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2. Fort Bemowo (Klon jesionolistny – drzewa młodsze niższe niż 5 m oraz drzewa starsze wyższe 

niż 5 m; Nawłoć późna; Robinia akacjowa – drzewa młodsze niższe niż 5 m oraz drzewa 

starsze wyższe niż 5 m; Topola biała – drzewa młodsze niższe niż 5 m; Topola szara – drzewa 

starsze wyższe niż 5 m),  

3. Kanał Olszynka Grochowska (Bez czarny; Klon jesionolistny; Topola szara; Trawy),  

4. Górka Kazurka (Brzoza brodawkowata; Klon jesionolistny; Nawłoć późna; Robinia akacjowa; 

Topola szara),  

5. Kopiec PW (Grab pospolity; Jesion wyniosły; Klon jesionolistny; Robinia akacjowa; Topola 

balsamiczna),  

6. Kozia Górka (Leszczyna pospolita; Nawłoć późna; Wierzba biała; Wierzba krucha),  

7. Lasek Bemowski (Dąb szypułkowy; Nawłoć późna; Wierzba biała),  

8. Odolany 1 (Klon jesionolistny; Nawłoć późna; Robinia akacjowa),  

9. Odolany 2 (Głóg jednoszyjkowy; Klon jesionolistny – drzewa młodsze niższe niż 5 m, drzewa 

starsze wyższe niż 5 m oraz drzewa z lokalizacji w bardzo bliskim sąsiedztwie cementowni; 

Nawłoć późna; Rdestowiec ostrokończysty; Topola biała – drzewa młodsze niższe niż 5 m; 

Topola szara – drzewa starsze wyższe niż 5 m; Trawy),  

10. Potoki (Klon jesionolistny; Leszczyna pospolita; Nawłoć późna; Orzech włoski; Trawy). 

Analizy akumulacji pyłów zawieszonych przewidziane są zgodnie z harmonogramem na 
czwarty kwartał 2018 roku. W kwartale trzecim przeprowadzono jednak część analityki laboratoryjnej, 
która miała charakter przesiewowy (badane były wszystkie nieużytki oraz gatunki roślin, ale w małej 
liczbie powtórzeń). Stwierdzono, że większe różnice w akumulacji pyłów są pomiędzy badanymi 
lokalizacjami, a nie gatunkami, mimo że różnice pomiędzy gatunkami też wydają się być znaczne. 
Wstępne badania wskazują, że wysoka zdolność do akumulacji pyłów zawieszonych może zostać 
przypisana nawłoci późnej, robinii akacjowej oraz klonowi jesionolistnemu, czyli gatunkom najbardziej 
licznym w większości badanych lokalizacji.  

Zdjęcie poniżej prezentuje ilość pyłów zawieszonych zakumulowanych przez rośliny nawłoci 
późnej rosnące na trzech stanowiskach różniących się bliskością zatłoczonych dróg i/lub zakładów 
przemysłowych, czyli również poziomem zanieczyszczenia powietrza. Stanowisko czyste to Fort 
Bemowski, średnio zanieczyszczone to Górka Kazurka a bardzo zanieczyszczone Odolany 1. Podobną 
zależność stwierdzono u wszystkich badanych gatunków.      
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 Rezultaty przesiewowych analiz były na tyle ciekawe, że postanowiono zebrać materiał 
roślinny po raz drugi (działanie nie uwzględnione w harmonogramie), tym razem w terminie wczesno 
wrześniowym. Materiał zebrany został z kilku najciekawszych nieużytków i gatunków: 

1. Fort Bemowo (Klon jesionolistny – drzewa młodsze niższe niż 5 m oraz drzewa starsze wyższe 

niż 5 m; Robinia akacjowa – drzewa młodsze niższe niż 5 m oraz drzewa starsze wyższe niż 5 

m; Topola biała – drzewa młodsze niższe niż 5 m; Topola szara – drzewa starsze wyższe niż 5 

m), 

2. Górka Kazurka (Brzoza brodawkowata; Klon jesionolistny; Nawłoć późna; Robinia akacjowa; 

Topola szara), 

3. Kopiec PW (Klon jesionolistny; Robinia akacjowa; Topola balsamiczna), 

4. Lasek Bemowski (Nawłoć późna), 

5. Odolany 1 (Klon jesionolistny; Nawłoć późna; Robinia akacjowa), 

6. Odolany 2 (Głóg jednoszyjkowy; Klon jesionolistny – drzewa młodsze niższe niż 5 m oraz 

drzewa starsze wyższe niż 5 m; Nawłoć późna; Topola biała – drzewa młodsze niższe niż 5 m; 

Topola szara – drzewa starsze wyższe niż 5 m; Trawy), 

7. Potoki (Leszczyna pospolita; Nawłoć późna; Orzech włoski; Trawy). 

Fort Bemowo i Lasek Bemowski to stanowiska najczystsze, zlokalizowane najdalej od zakładów 
przemysłowych i dróg o dużym natężeniu ruchu, Górka Kazurka (bezpośrednio graniczy z terenem 
budowy południowej obwodnicy Warszawy), Kopiec PW (blisko dróg o dużym natężeniu ruchu) oraz 
Potoki (blisko budowy osiedla domków jednorodzinnych) to stanowiska średnio zanieczyszczone, a 
Odolany 1 oraz 2 to z kolei stanowiska o największym skażeniu środowiska, które pochodzi głównie z 
zakładów przemysłowych (cementownia). Dodatkowy termin pozwoli na sprawdzenie, czy akumulacja 
pyłów zawieszonych na powierzchni roślin zwiększa się wraz z czasem. Podobne badania są już opisane 
w literaturze fachowej, ale nie dla roślin nieużytków. Dodatkowo wydaje się, że bardzo sprzyjające 
warunki pogodowe (właściwie brak opadów deszczu) w okresie letnim pozwolą na uzyskanie 
ciekawych wyników. 

Odolany Górka Kazurka Fort 
Bemowski 
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Materiał roślinny zawsze zbierany był w co najmniej 4 powtórzenia z każdego gatunku i 
lokalizacji. W niektórych przypadkach, gdy przewidywana dużą zmienność w uzyskanych wynikach 
(szczególnie na terenach skażonych gdzie trudno określić kierunek dryfu zanieczyszczeń w powietrzu), 
próba pobierano więcej. W drugim terminie próby materiału roślinnego zbierane z tych samych roślin 
co podczas pierwszego zbioru. 

Kolejnym doświadczeniem, które postanowiono przeprowadzić było sprawdzenie jak 
symulowany opad deszcz wpływa na retencję pyłów zawieszonych na powierzchni wybranych 
gatunków nieużytków Warszawskich (Nawłoć późna; Klon jesionolistny; Topola szara oraz Robina 
akacjowa). Analiza polegała na spryskaniu materiału roślinnego wodą, której ilość odpowiadała 
opadowi o sile 10 mm, a następnie ocenie ilości pyłów zawieszonych w zebranej wodzie, na 
powierzchni liści (ale nadal zmywalnych wodą) i zlokalizowanych w woskach roślinnych. Badania te 
pozwolą stwierdzić jak trwale pyły zawieszone wiązane są przez cztery badane gatunki roślin.     
 Przeprowadzenie pozostałych analiz laboratoryjnych oraz opracowanie wyników przewidziane 
są na czwarty kwartał 2018 roku. Wyniki dla każdego gatunku i lokalizacji przeliczone będą na µg pyłu 
zawieszonego zakumulowanego na 1 cm2 rośliny. W pierwszym kwartale 2019 rozpoczęte zostaną 
prace nad publikacją naukową. 
 
2.5. Oszacowanie zdolności produkcji tlenu przez roślinność nieużytków na podstawie pomiarów 
pochłaniania CO2 
 W trzecim kwartale 2018 roku, na początku lipca, dokończono pierwszą serię pomiarów 
wymiany gazowej roślin nieużytków warszawski. Ostatecznie pomiary przeprowadzono na tych 
samych nieużytkach i gatunkach które był badane pod kątem akumulacji pyłów zawieszonych na 
powierzchni roślin (patrz: 2.4. Ocena zdolności pochłaniania pyłów w powietrzu przez roślinność 
nieużytków). Następnie pod koniec sierpnia i na początku września przeprowadzono drugi cykl 
pomiarów. Pomiary rozpoczęto około dwóch tygodni wcześniej niż planowano. Późniejsze badania nie 
były możliwe z powodu długotrwałej suszy i wysokich temperatur, które spowodowały, że niektóre 
gatunki/osobniki zaczęły tracić liście dużo wcześniej niż normalnie i istniało realne zagrożenie, że w 
planowanym terminie pomiary nie będą mogły być technicznie zrealizowane. W drugim terminie 
badań pomiary przeprowadzono na tych samych nieużytkach i gatunkach co w terminie pierwszym 
(również na tych, z których nie były pobierane próby na ocenę wielkości akumulacji pyłów 
zawieszonych). 
 Wymiana gazowa w obu terminach mierzona była na tych samych roślinach, z których 
jednocześnie pobierano materiał roślinny do oceny wielkości akumulacji pyłów zawieszonych. 
Pomiarów przeprowadzono w 4 powtórzeniach za pomocą przenośnego urządzenia LICOR 6400 
Photosynthesis System (LI-COR Inc., Lincoln, Nebraska, USA). Wybrane do pomiarów liście znajdowały 
się na wysokości 1.2 - 1.6 metra, 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. 
   Pod koniec września rozpoczęto opracowanie i interpretację uzyskanych wyników, która 
zgodnie z harmonogramem zakończy się w czwartym kwartale 2018 roku. Wstępne analizy wskazują, 
że podobnie jak w przypadku akumulacji pyłów zawieszonych, duży wpływ na uzyskane wyniki ma 
lokalizacja i stopień zanieczyszczenia badanego nieużytku. 
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V (2.5) Oszacowanie 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.  
 

1. Intensywność pobierania CO2 przez rośliny Acer negundo. 

 
* średnia temperatura podczas pomiarów 
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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 

 
 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. 
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* 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 

 
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 2.9: Analiza potencjału ekologicznego - inwentaryzacja chrząszczy z rodziny 
biegaczowatych (Carabidae) 
Axel Schwerk 
 
Etap: Zbieranie pułapek i opracowanie danych 
 
1. Zbieranie pułapek  
 
Zgodnie z harmonogramem projektu zbieraliśmy zainstalowane pułapki. Każda pułapka była zbierana 
dwa razy. Pierwsze zbieranie odbyło się w dniach 17-31 lipca, drugie miało miejsce w dniach 19-25 
września (Tab. 1). W czasie zbierania odnotowano straty i uszkodzenia pułapek (Tab. 2). 
 
Tab. 1: Numer powierzchni, nazwa obszaru badań z wyróżnionymi jednostkami fitosocjologicznymi, 
daty instalacji pułapek oraz daty zbioru pułapek. 
 

Nume
r 

Nazwa Jednostki Data 
instalowan
ia pułapek 

Data 
pierwszeg
o zbioru 

Data 
drugiego 

zbioru 

1 KANAŁ 
ŻERAŃSKI 

Zbiorowisko Populus xcanescens i 
P. maximowiczi z Sambucus nigra 

15.05.2018 30.07.201
8 

20.09.201
8 

   Zbiorowisko Calamagrostietum 
epigeji 

15.05.2018 30.07.201
8 

20.09.201
8 

   Zbiorowisko Festuca rubra z 
zaroślami Berberidion na skarpie 

15.05.2018 30.07.201
8 

20.09.201
8 

   Strefa szuwarów Phragmition 15.05.2018 30.07.201
8 

20.09.201
8 

   Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia 
cordata z ruderanym runem 
Glechometalia 

15.05.2018 30.07.201
8 

20.09.201
8 

2 LASEK  Zadrzewienie Quercus robur i 
Betula pendula 

16.05.2018 19.07.201
8 

21.09.201
8 

  BEMOWSKI Zadrzewienie z Betula pendula i 
Populus tremula 

16.05.2018 19.07.201
8 

21.09.201
8 

    Luki ziołorośli z Solidago gigantea 16.05.2018 19.07.201
8 

21.09.201
8 

3 GLINIANKA  Murawa trawnikowa Lolio-
Cynosuretum 

12.05.2018 27.07.201
8 

23.09.201
8 

  SZNAJDRA Zbiorowisko z Dactylis glomerata 12.05.2018 27.07.201
8 

23.09.201
8 

    Zarośla Prunus cerasifera i 
Populus xcanescens 

12.05.2018 27.07.201
8 

23.09.201
8 

4 PŁYWALNIA  Zagajnik Salix caprea-Betula 
pendula 

15.05.2018 17.07.201
8 

19.09.201
8 
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  SKRA Łąki ze związku Cynosurion 15.05.2018 17.07.201
8 

19.09.201
8 

   Zarośla Acer platanoides-Acer 
negundo 

15.05.2018 17.07.201
8 

19.09.201
8 

    Ziołorośla z klasy Artemisietea 15.05.2018 17.07.201
8 

19.09.201
8 

5 KOPIEC PW Zadrzewienia Acer negundo 10.05.2018 25.07.201
8 

19.09.201
8 

    Zbiorowisko Solidago gigantea 10.05.2018 25.07.201
8 

19.09.201
8 

7 
 

SIEKIERKI 
STAW 2 

Zadrzewienia Prunus cerasifera-
Acer pseudoplatanus 

10.05.2018 25.07.201
8 

20.09.201
8 

   Łąka ze związku Arrhenatherion 10.05.2018 25.07.201
8 

20.09.201
8 

    Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum 10.05.2018 25.07.201
8 

20.09.201
8 

10 SADYBA PSI  Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 14.05.2018 17.07.201
8 

20.09.201
8 

  NIEUŻYTEK Łąka Dactylis glomerata-Elymus 
repens 

14.05.2018 17.07.201
8 

20.09.201
8 

   Zbiorowisko Solidago gigantea 14.05.2018 17.07.201
8 

20.09.201
8 

    Zadrzewienia Acer negundo 14.05.2018 17.07.201
8 

20.09.201
8 

12 KANAŁ  Zadrzewienie Acer negundo 10.05.2018 24.07.201
8 

19.09.201
8 

  SIELECKI Ziołorośla z klasy Artemisietea 10.05.2018 24.07.201
8 

19.09.201
8 

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

10.05.2018 24.07.201
8 

19.09.201
8 

    Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 10.05.2018 24.07.201
8 

19.09.201
8 

14 GÓRKA 
KAZURKA 

Zadrzewienia Populus ×canescens 
z Solidago sp. w runie 

12.05.2018 17.07.201
8 

21.09.201
8 

   Murawa trawnikowa Lolio-
Cynosuretum 

12.05.2018 17.07.201
8 

21.09.201
8 

   Zbiorowiska Solidago gigantea 12.05.2018 17.07.201
8 

21.09.201
8 

    Zbiorowiska Rubus caesii i 
Calamagrostietosu epigeji 

12.05.2018 17.07.201
8 

21.09.201
8 

15 FORT OKĘCIE Zagajnik Prunus cerasifera 12.05.2018 25.07.201
8 

24.09.201
8 
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    Zarośla Corylus avellana 12.05.2018 25.07.201
8 

24.09.201
8 

16 KOZIA 
GÓRKA 

Zbiorowiska Soligado gigantea 13.05.2018 30.07.201
8 

22.09.201
8 

   Zarośla Acer negundo 13.05.2018 30.07.201
8 

22.09.201
8 

    Zadrzewienia Populus tremula i 
Acer negundo 

13.05.2018 30.07.201
8 

22.09.201
8 

17 KANAŁ  Zadrzewienie Populus nigra i P. 
xcanescens 

13.05.2018 30.07.201
8 

22.09.201
8 

  OLSZYNKA 
GROCHOWS
KA 

Zarośla Cornus sanguinea 13.05.2018 30.07.201
8 

22.09.201
8 

21 MŁOCINY Nieustabilizowane leśne 
zbiorowisko Acer platanoides-
Quercus rubra 

16.05.2018 19.07.201
8 

20.09.201
8 

    Zapusty brzozowe – zbiorowisko 
Betula pendula-Agrostis capillaris 

16.05.2018 19.07.201
8 

20.09.201
8 

22 ODOLANY 1 Zadrzewienie/zarośla Acer 
negundo 

12.05.2018 27.07.201
8 

 

23 ODOLANY 2 Zadrzewienia Populus xcanescens 12.05.2018 27.07.201
8 

 

    Zarośla Acer negundo 12.05.2018 27.07.201
8 

 

24 OBOK  Zadrzewienie Robinia 
pseudoacacia 

12.05.2018 27.07.201
8 

23.09.201
8 

  CMENTARZA Murawa trawnikowa Lolio-
Cynosuretum 

12.05.2018 27.07.201
8 

23.09.201
8 

  WOLSKIEGO Zadrzewienie z Tilia cordata 12.05.2018 27.07.201
8 

23.09.201
8 

   Zadrzewienia Tilio cordata z 
bujnym podrostem z Sambucus 
nigra 

12.05.2018 27.07.201
8 

23.09.201
8 

    Zadrzewienie Populus xcanescens 12.05.2018 27.07.201
8 

23.09.201
8 

25 POTOK Zarośla Acer negundo-Solidago 
gigantea 

10.05.2018 24.07.201
8 

19.09.201
8 

26 WISŁA 
TARCHOMIN 

Zadrzewienia Salicetum albo-
fragilis 

15.05.2018 30.07.201
8 

20.09.201
8 

27 WISŁA 
ŻERAŃ 

Zadrzewienie Salicetum albo-
fragilis zantropogenizowane 

15.05.2018 30.07.201
8 

20.09.201
8 

28 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-
fragilis 

15.05.2018 31.07.201
8 

20.09.201
8 
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  ŻOLIBORZ Zadrzewienie Populetum albae 15.05.2018 31.07.201
8 

20.09.201
8 

29 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-
fragilis 

10.05.2018 26.07.201
8 

19.09.201
8 

  SIEKIERKI Zadrzewenie Populetum albae 10.05.2018 26.07.201
8 

19.09.201
8 

30 URSUS TARG Murawa trawnikowa Lolio-
Cynosuretum 

12.05.2018 27.07.201
8 

24.09.201
8 

    Zadrzewienia z Populus 
xcanescens i Acer negundo 

12.05.2018 27.07.201
8 

24.09.201
8 

34 FORT 
BEMOWO 

Zadrzewienia Robinia 
pseudoacacia 

16.05.2018 19.07.201
8 

21.09.201
8 

    Murawy trawnikowe Agrostis 
capillaris-Lolium perenne 

16.05.2018 19.07.201
8 

21.09.201
8 

35 SIARCZANA Zadrzewienie Quercus robur-Tilia 
cordata 

13.05.2018 30.07.201
8 

22.09.201
8 

    Zadrzewienie Acer platanoides-
Robinia pseudoacacia 

13.05.2018 30.07.201
8 

22.09.201
8 

 
 
Tab. 2: Numer powierzchni, nazwa obszaru badań z wyróżnionymi jednostkami fitosocjologicznymi 
oraz oraz informacja o stanie pułapek (* - uszkodzona, ** - brak). 
 

Nume
r 

Nazwa Jednostki Pierwszy zbiór Drugi zbiór 

   Pułapk
a 1 

Pułapk
a 2 

Pułapk
a 1 

Pułapk
a 2 

1 KANAŁ 
ŻERAŃSKI 

Zbiorowisko Populus xcanescens i 
P. maximowiczi z Sambucus nigra 

    

   Zbiorowisko Calamagrostietum 
epigeji 

    

   Zbiorowisko Festuca rubra z 
zaroślami Berberidion na skarpie 

    

   Strefa szuwarów Phragmition  **   
   Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia 

cordata z ruderanym runem 
Glechometalia 

    

2 LASEK  Zadrzewienie Quercus robur i 
Betula pendula 

    

  BEMOWSKI Zadrzewienie z Betula pendula i 
Populus tremula 

    

    Luki ziołorośli z Solidago gigantea     

3 GLINIANKA  Murawa trawnikowa Lolio-
Cynosuretum 

** **   
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  SZNAJDRA Zbiorowisko z Dactylis glomerata  **  ** 
    Zarośla Prunus cerasifera i 

Populus xcanescens 
    

4 PŁYWALNIA  Zagajnik Salix caprea-Betula 
pendula 

    

  SKRA Łąki ze związku Cynosurion     
   Zarośla Acer platanoides-Acer 

negundo 
    

    Ziołorośla z klasy Artemisietea     

5 KOPIEC PW Zadrzewienia Acer negundo * *   
    Zbiorowisko Solidago gigantea     

7 
 

SIEKIERKI 
STAW 2 

Zadrzewienia Prunus cerasifera-
Acer pseudoplatanus 

* *   

   Łąka ze związku Arrhenatherion     
    Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum     

10 SADYBA PSI  Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum  ** **  
  NIEUŻYTEK Łąka Dactylis glomerata-Elymus 

repens 
    

   Zbiorowisko Solidago gigantea     
    Zadrzewienia Acer negundo     

12 KANAŁ  Zadrzewienie Acer negundo     
  SIELECKI Ziołorośla z klasy Artemisietea     

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

 **   

    Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum     

14 GÓRKA 
KAZURKA 

Zadrzewienia Populus ×canescens 
z Solidago sp. w runie 

  *  

   Murawa trawnikowa Lolio-
Cynosuretum 

 **   

   Zbiorowiska Solidago gigantea     
    Zbiorowiska Rubus caesii i 

Calamagrostietosu epigeji 
 **   

15 FORT OKĘCIE Zagajnik Prunus cerasifera     
    Zarośla Corylus avellana     

16 KOZIA 
GÓRKA 

Zbiorowiska Soligado gigantea     

   Zarośla Acer negundo     
    Zadrzewienia Populus tremula i 

Acer negundo 
    

17 KANAŁ  Zadrzewienie Populus nigra i P. x 
canescens 
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  OLSZYNKA 
GROCHOWS
KA 

Zarośla Cornus sanguinea     

21 MŁOCINY Nieustabilizowane leśne 
zbiorowisko Acer platanoides-
Quercus rubra 

 * * * 

    Zapusty brzozowe – zbiorowisko 
Betula pendula-Agrostis capillaris 

* *   

22 ODOLANY 1 Zadrzewienie/zarośla Acer 
negundo 

    

23 ODOLANY 2 Zadrzewienia Populus xcanescens     
    Zarośla Acer negundo    * 

24 OBOK  Zadrzewienie Robinia 
pseudoacacia 

* *   

  CMENTARZA Murawa trawnikowa Lolio-
Cynosuretum 

    

  WOLSKIEGO Zadrzewienie z Tilia cordata  *   
   Zadrzewienia Tilio cordata z 

bujnym podrostem z Sambucus 
nigra 

    

    Zadrzewienie Populus xcanescens  *   

25 POTOK Zarośla Acer negundo-Solidago 
gigantea 

    

26 WISŁA 
TARCHOMIN 

Zadrzewienia Salicetum albo-
fragilis 

    

27 WISŁA 
ŻERAŃ 

Zadrzewienie Salicetum albo-
fragilis zantropogenizowane 

    

28 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-
fragilis 

    

  ŻOLIBORZ Zadrzewienie Populetum albae     

29 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-
fragilis 

    

  SIEKIERKI Zadrzewenie Populetum albae     

30 URSUS TARG Murawa trawnikowa Lolio-
Cynosuretum 

 **   

    Zadrzewienia z Populus 
xcanescens i Acer negundo 

* *   

34 FORT 
BEMOWO 

Zadrzewienia Robinia 
pseudoacacia 

    

    Murawy trawnikowe Agrostis 
capillaris-Lolium perenne 

    

35 SIARCZANA Zadrzewienie Quercus robur-Tilia 
cordata 
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    Zadrzewienie Acer platanoides-
Robinia pseudoacacia 

    

 
 
2. Opracowanie danych  
 
Biegaczowate z pierwszego zbioru zostały przesortowane. Łącznie zostało zebranych 2198 osobników. 
Tab. 3 przedstawia dystrybucję tych osobników na pułapkach. 
Tab. 3: Numer powierzchni, nazwa obszaru badań z wyróżnionymi jednostkami 
fitosocjologicznymi oraz liczba osobników biegaczowatych zebranych w pojedynczych pułapkach 
do pierwszego zbioru pułapek. 
 

Nume
r 

Nazwa Jednostki Pierwszy zbiór - osobniki 

   Pułapka 1 Pułapka 2 Suma 

1 KANAŁ 
ŻERAŃSKI 

Zbiorowisko Populus xcanescens i P. 
maximowiczi z Sambucus nigra 

0 1 1 

   Zbiorowisko Calamagrostietum epigeji 2 10 12 
   Zbiorowisko Festuca rubra z zaroślami 

Berberidion na skarpie 
0 2 2 

   Strefa szuwarów Phragmition 2 - 2 
   Zbiorowisko Quercus rubra i Tilia cordata z 

ruderanym runem Glechometalia 
2 2 4 

2 LASEK  Zadrzewienie Quercus robur i Betula pendula 65 28 93 
  BEMOWSKI Zadrzewienie z Betula pendula i Populus 

tremula 
4 3 7 

    Luki ziołorośli z Solidago gigantea 42 15 57 

3 GLINIANKA  Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum - - - 
  SZNAJDRA Zbiorowisko z Dactylis glomerata 8 - 8 
    Zarośla Prunus cerasifera i Populus 

xcanescens 
15 8 23 

4 PŁYWALNIA  Zagajnik Salix caprea-Betula pendula 4 4 8 
  SKRA Łąki ze związku Cynosurion 12 98 110 
   Zarośla Acer platanoides-Acer negundo 0 4 4 
    Ziołorośla z klasy Artemisietea 8 76 84 

5 KOPIEC PW Zadrzewienia Acer negundo 12 13 25 
    Zbiorowisko Solidago gigantea 14 16 30 

7 
 

SIEKIERKI STAW 
2 

Zadrzewienia Prunus cerasifera-Acer 
pseudoplatanus 

2 7 9 

   Łąka ze związku Arrhenatherion 1 6 7 
    Zbiorowisko Lolio-Plantaginetum 123 100 223 

10 SADYBA PSI  Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 68 - 68 
  NIEUŻYTEK Łąka Dactylis glomerata-Elymus repens 40 84 124 
   Zbiorowisko Solidago gigantea 5 2 7 
    Zadrzewienia Acer negundo 1 10 11 

12 KANAŁ  Zadrzewienie Acer negundo 2 5 7 
  SIELECKI Ziołorośla z klasy Artemisietea 6 7 13 

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

7 - 7 

    Zbiorowisko Lolio-Cynosuretum 35 49 84 
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14 GÓRKA 
KAZURKA 

Zadrzewienia Populus ×canescens z Solidago 
sp. w runie 

6 15 21 

   Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum - - - 
   Zbiorowiska Solidago gigantea 15 13 28 
    Zbiorowiska Rubus caesii i Calamagrostietosu 

epigeji 
- - - 

15 FORT OKĘCIE Zagajnik Prunus cerasifera 6 3 9 
    Zarośla Corylus avellana 4 6 10 

16 KOZIA GÓRKA Zbiorowiska Soligado gigantea 2 14 16 
   Zarośla Acer negundo 3 17 20 
    Zadrzewienia Populus tremula i Acer 

negundo 
4 13 17 

17 KANAŁ  Zadrzewienie Populus nigra i P. xcanescens 11 19 30 
  OLSZYNKA 

GROCHOWSKA 
Zarośla Cornus sanguinea 8 4 12 

21 MŁOCINY Nieustabilizowane leśne zbiorowisko Acer 
platanoides-Quercus rubra 

4 0 4 

    Zapusty brzozowe – zbiorowisko Betula 
pendula-Agrostis capillaris 

1 1 2 

22 ODOLANY 1 Zadrzewienie/zarośla Acer negundo 0 0 0 

23 ODOLANY 2 Zadrzewienia Populus xcanescens 0 0 0 
    Zarośla Acer negundo 0 0 0 

24 OBOK  Zadrzewienie Robinia pseudoacacia 38 38 76 
  CMENTARZA Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 4 16 20 
  WOLSKIEGO Zadrzewienie z Tilia cordata 9 7 16 
   Zadrzewienia Tilio cordata z bujnym 

podrostem z Sambucus nigra 
76 28 104 

    Zadrzewienie Populus xcanescens 21 26 47 

25 POTOK Zarośla Acer negundo-Solidago gigantea 7  21 

26 WISŁA 
TARCHOMIN 

Zadrzewienia Salicetum albo-fragilis 188 137 325 

27 WISŁA ŻERAŃ Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 
zantropogenizowane 

22 8 30 

28 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 56 39 95 
  ŻOLIBORZ Zadrzewienie Populetum albae 19 39 58 

29 WISŁA  Zadrzewienie Salicetum albo-fragilis 8 35 43 
  SIEKIERKI Zadrzewenie Populetum albae 5 11 16 

30 URSUS TARG Murawa trawnikowa Lolio-Cynosuretum 19 - 19 
    Zadrzewienia z Populus xcanescens i Acer 

negundo 
6 4 10 

34 FORT BEMOWO Zadrzewienia Robinia pseudoacacia 1 16 17 
    Murawy trawnikowe Agrostis capillaris-

Lolium perenne 
10 19 29 

35 SIARCZANA Zadrzewienie Quercus robur-Tilia cordata 60 9 69 
    Zadrzewienie Acer platanoides-Robinia 

pseudoacacia 
1 3 4 
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VII (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) 
Jarosław Matusiak 
 

1.  TEREN BADAŃ 

  
Badania wykonane zostały na 25 powierzchniach według zestawienia i numeracji z 6 czerwca 
2018 i zestawione na mapie 1. 
Mapa 1 Mapa poglądowa z numeracją powierzchni. PUWG 1992 

2.  METODYKA 

  
W trzecim kwartale 2018 roku przypadającym na miesiące letnie wykonano liczenie wszystkich 
stanowisk gatunków lęgowych oraz nielęgowych. W inwentaryzacji uwzględniono również 
gatunki obecne w pobliżu powierzchni a wykorzystujące dany teren do realizacji swoich 
potrzeb życiowych w ramach integralnych funkcjonalnych płatów środowisk w których skład 
dane powierzchnie wchodziły. Kontynuowane było również liczenie ptaków w zajętych 
budkach lęgowych. Notowano dystanse ucieczki poszczególnych osobników z pośród 
gatunków lęgowych oraz najwyższe kategorie form aktywności które zapewniał teren dla 
każdego z gatunków, a również inne parametry które mogą się okazać istotne w toku 
końcowego opracowania. 

3.  WYNIKI 

  
W trakcie prowadzenia liczeń zgromadzono informacje o 6130 osobnikach gatunków 
lęgowych oraz 17902 osobnikach nie lęgowych. 
  

3.1. Powierzchnia 1 Kanał Żerański 

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

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 60 
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modraszka Cyanistes caeruleus pe 34 

śmieszka Larus ridibundus lar 34 

kwiczoł Turdus pilaris tp 28 

bogatka Parus major pj 23 

grzywacz Columba palumbus cp 18 

kos Turdus merula tm 16 

wrona siwa Corvus cornix coc 14 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 14 

kapturka Sylvia atricapilla sa 12 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 12 

mazurek Passer montanus p 9 

rudzik Erithacus rubecula e 8 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 7 

sroka Pica pica pip 6 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 6 

wilga Oriolus oriolus or 5 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 4 
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dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 

łabędź niemy Cygnus olor cy 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

Suma   320 

  
Tabela 2 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr1 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 24 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 8 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 6 

mewa romańska Larus michahellis las 3 

Suma   41 

  
  
  
  
3.2. Powierzchnia 2 Lasek Bemowski 
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Mapa 3 Mapa poglądowa powierzchni nr2 
  
Tabela 3 Gatunki lęgowe na powierzchni nr2 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 14 

bogatka Parus major pj 14 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 12 

kos Turdus merula tm 12 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 8 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 8 

sójka Garrulus glandarius g 8 

rudzik Erithacus rubecula e 8 

wrona siwa Corvus cornix coc 6 

szpak Sturnus vulgaris s 6 

sroka Pica pica pip 6 

wilga Oriolus oriolus or 5 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 4 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 4 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 
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pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 3 

piegża Sylvia curruca su 3 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 2 

dzięciołek Dendrocopos minor di 2 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 

Suma   130 

  
Tabela 4 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr2 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kawka Corvus monedula com 32 

jerzyk Apus apus aa 24 

szpak Sturnus vulgaris s 20 

Suma   76 

  
  

3.3. Powierzchnia 3 Glinianka Sznajdra 

  
Mapa 4 Mapa poglądowa powierzchni nr3 
  
Tabela 5 Gatunki lęgowe na powierzchni nr3 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 13 
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bogatka Parus major pj 8 

mazurek Passer montanus p 6 

łyska Fulica atra fu 6 

kapturka Sylvia atricapilla sa 5 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

głowienka Aythya ferinna ayf 4 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 3 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 2 

Suma   56 

  
Tabela 6 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr3 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 6 

Suma   7 

3.4. Powierzchnia 4 Pływalnia Skra (Pole Mokotowskie) 

  
Mapa 5 Mapa poglądowa powierzchni nr4 

  
Tabela 7 Gatunki lęgowe na powierzchni nr4 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 16 

kos Turdus merula tm 12 

wrona siwa Corvus cornix coc 8 

sroka Pica pica pip 8 

bogatka Parus major pj 7 

grzywacz Columba palumbus cp 7 

śpiewak Turdus philomelos tf 6 

kapturka Sylvia atricapilla sa 5 

zięba Fringilla coelebs z 5 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 5 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 2 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

Suma   89 
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Tabela 7 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr4 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 12 

Suma   12 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.5. Powierzchnia 5 Kopiec PW 

  
Mapa 6 Mapa poglądowa powierzchni nr5 

  
Tabela 8 Gatunki lęgowe na powierzchni nr5 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 16 

sroka Pica pica pip 13 

kos Turdus merula tm 12 

wrona siwa Corvus cornix coc 12 

bogatka Parus major pj 8 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 8 
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śpiewak Turdus philomelos tf 6 

grzywacz Columba palumbus cp 6 

zięba Fringilla coelebs z 4 

rudzik Erithacus rubecula e 4 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 

łozówka Acrocephalus palustris xt 2 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

Suma   100 

  
Tabela 9 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr5 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

makolągwa Linaria canabina ca 6 

dzwoniec Carduelis chloris c 2 

Suma   8 

  
  

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

  
Tabela 10 Gatunki lęgowe na powierzchni nr7 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

sroka Pica pica pip 16 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 16 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 15 

grzywacz Columba palumbus cp 14 

szpak Sturnus vulgaris s 14 

mazurek Passer montanus p 12 

wrona siwa Corvus cornix coc 8 

łyska Fulica atra fu 6 

bogatka Parus major pj 6 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 5 

gąsiorek Lanius collurio lc 4 

szczygieł Carduelis carduelis cc 4 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 3 

kokoszka Gallinula chloropus gh 3 

pustułka Falco tinnunculus fat 2 
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sójka Garrulus glandarius g 2 

piegża Sylvia curruca su 2 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

Suma   134 

  
Tabela 11 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr7 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

grzywacz Columba palumbus cp 6 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 3 

sójka Garrulus glandarius g 2 

Suma   11 

  
  

3.7. Powierzchnia 10 Sadyba Psi Nieużytek 

  
Mapa 3 Mapa poglądowa powierzchni nr10 
  
Tabela 12 Gatunki lęgowe na powierzchni nr10 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

sroka Pica pica pip 8 

kos Turdus merula tm 7 
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grzywacz Columba palumbus cp 7 

kwiczoł Turdus pilaris tp 7 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 6 

śpiewak Turdus philomelos tf 5 

trzciniak Acrocephalus arundinaceus xa 5 

bogatka Parus major pj 5 

zięba Fringilla coelebs z 4 

łyska Fulica atra fu 4 

wrona siwa Corvus cornix coc 3 

remiz Remiz pendulinus rp 3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

kokoszka Gallinula chloropus gh 2 

potrzos Emberiza schoeniclus es 2 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 
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dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus xs 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

Suma   87 

  
Tabela 13 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr10 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

jerzyk Apus apus aa 56 

gawron Corvus frugilegus cof 32 

kawka Corvus monedula com 23 

kwiczoł Turdus pilaris tp 14 

wrona siwa Corvus cornix coc 13 

szpak Sturnus vulgaris s 10 

Suma   148 
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3.8. Powierzchnia 12 Kanał Sielicki 

  
Mapa 4 Mapa poglądowa powierzchni nr12 

  
Tabela 14 Gatunki lęgowe na powierzchni nr12 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 34 

grzywacz Columba palumbus cp 16 

kwiczoł Turdus pilaris tp 14 

szczygieł Carduelis carduelis cc 14 

kos Turdus merula tm 12 

bogatka Parus major pj 12 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 12 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

zięba Fringilla coelebs z 5 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 4 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

łozówka Acrocephalus palustris xt 3 



 

 

44 | Strona 

 

 

bażant Phasianus colchicus pf 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

zaganiacz Hippolais icterina hi 2 

Suma   147 

  
Tabela 15 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr12 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

jerzyk Apus apus aa 24 

szpak Sturnus vulgaris s 21 

mazurek Passer montanus p 12 

Suma   57 

  

3.9. Powierzchnia 13 Dolna 

  
Mapa 5 Mapa poglądowa powierzchni nr13 

  
Tabela 16 Gatunki lęgowe na powierzchni nr13 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 7 

wrona siwa Corvus cornix coc 6 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 6 
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bogatka Parus major pj 5 

sójka Garrulus glandarius g 5 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

kos Turdus merula tm 4 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 4 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

sroka Pica pica pip 3 

kokoszka Gallinula chloropus gh 3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 2 

łyska Fulica atra fu 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

grzywacz Columba palumbus cp 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

Suma   61 

  
Tabela 17 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr13 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 
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śmieszka Larurus ridibundus lar 3 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 1 

Suma   4 

  
  

3.10. Powierzchnia 14 Górka Kazurka 

  
Mapa 6 Mapa poglądowa powierzchni nr14 

  
Tabela 18 Gatunki lęgowe na powierzchni nr14 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 16 

wrona siwa Corvus cornix coc 15 

grzywacz Columba palumbus cp 14 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 9 

sroka Pica pica pip 8 

wilga Oriolus oriolus or 6 

kos Turdus merula tm 4 

kwiczoł Turdus pilaris tp 4 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 
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sójka Garrulus glandarius g 3 

zaganiacz Hippolais icterina hi 3 

śpiewak Turdus philomelos tf 3 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 3 

zięba Fringilla coelebs z 3 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 2 

wróbel Passer domesticus pd 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 2 

piegża Sylvia curruca su 2 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

Suma   111 

  

Tabela 19 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr14 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 60 



 

 

48 | Strona 

 

 

jerzyk Apus apus aa 54 

kawka Corvus monedula com 46 

mazurek Passer montanus p 32 

gołąb domowy Columba livia clu 21 

wrona siwa Corvus cornix coc 19 

bogatka Parus major pj 14 

wróbel Passer domesticus pd 9 

śmieszka Larus ridibundus lar 8 

sroka Pica pica pip 6 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

kos Turdus merula tm 3 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

Suma   279 

  
  

3.11. Powierzchnia 15 Fort Okęcie 

  
Mapa 7 Mapa poglądowa powierzchni nr15 
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Tabela 20 Gatunki lęgowe na powierzchni nr15 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

sroka Pica pica pip 15 

kos Turdus merula tm 7 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

bogatka Parus major pj 6 

śpiewak Turdus philomelos tf 5 

grzywacz Columba palumbus cp 5 

łyska Fulica atra fu 4 

sójka Garrulus glandarius g 3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 2 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

Suma   58 

  
  
Tabela 21 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr15 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

mewa pospolita Larus canus lac 3 

Suma   3 

  
  

3.12. Powierzchnia 17 Kanał Olszynka Grochowska 

  
Mapa 8 Mapa poglądowa powierzchni nr17 
  
Tabela 22 Gatunki lęgowe na powierzchni nr17 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 16 

grzywacz Columba palumbus cp 8 

bogatka Parus major pj 7 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 6 

kwiczoł Turdus pilaris tp 6 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 6 

sroka Pica pica pip 5 

kawka Corvus monedula com 5 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 4 

wrona siwa Corvus cornix coc 4 
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mazurek Passer montanus p 4 

dzwoniec Carduelis chloris c 4 

kos Turdus merula tm 2 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

Suma   79 

  
Tabela 23 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr17 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

gołąb domowy Columba livia clu 13 

szpak Sturnus vulgaris s 6 

kawka Corvus monedula com 6 

mewa pospolita Larus canus lac 5 

wrona siwa Corvus cornix coc 4 

Suma   34 

  

3.13. Powierzchnia 21 Młociny 

  
Mapa 9 Mapa poglądowa powierzchni nr21 

  
Tabela 24 Gatunki lęgowe na powierzchni nr21 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 24 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 14 

wrona siwa Corvus cornix coc 14 

grzywacz Columba palumbus cp 9 

kos Turdus merula tm 8 

kwiczoł Turdus pilaris tp 8 

zięba Fringilla coelebs z 6 

śpiewak Turdus philomelos tf 6 

szpak Sturnus vulgaris s 6 

dzięcioł duży/białoszyi Dendrocopos major/syriacus da/ds 4 

kapturka Sylvia atricapilla sa 3 

rudzik Erithacus rubecula e 3 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 3 

sroka Pica pica pip 3 

kulczyk Serinus serinus ss 3 
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pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 2 

krogulec Accipiter nisus acn 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

sójka Garrulus glandarius g 1 

Suma   129 

  
Tabela 25 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr21 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 16 

sroka Pica pica pip 8 

czyż Carduelis spinus cs 6 

Suma   30 

  
 

  

3.14. Powierzchnia 22 Odolany 1 
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Mapa 10 Mapa poglądowa powierzchni nr22 

  
Tabela 26 Gatunki lęgowe na powierzchni nr22 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 12 

śpiewak Turdus philomelos tf 7 

wrona siwa Corvus cornix coc 7 

sroka Pica pica pip 6 

grzywacz Columba palumbus cp 6 

kapturka Sylvia atricapilla sa 4 

kos Turdus merula tm 4 

mazurek Passer montanus p 4 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

szpak Sturnus vulgaris s 4 

cierniówka Sylvia communis sc 3 

łozówka Acrocephalus palustris xt 3 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

bażant Phasianus colchicus pf 2 

piegża Sylvia curruca su 2 
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słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

muchołówka szara Muscicapa striata m 2 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

Suma   73 

  
Tabela 27 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr22 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kwiczoł Turdus pilaris tp 12 

wrona siwa Corvus cornix coc 6 

Suma   18 

  

3.15. Powierzchnia 23 Odolany 2 

  
Mapa 11 Mapa poglądowa powierzchni nr23 

  
Tabela 28 Gatunki lęgowe na powierzchni nr23 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 14 

bogatka Parus major pj 9 

sroka Pica pica pip 8 
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grzywacz Columba palumbus cp 7 

kos Turdus merula tm 6 

sójka Garrulus glandarius g 5 

kapturka Sylvia atricapilla sa 4 

śpiewak Turdus philomelos tf 4 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 4 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

piegża Sylvia curruca su 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

Suma   71 

  
Tabela 28 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr23 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 
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kwiczoł Turdus pilaris tp 3 

wrona siwa Corvus cornix coc 2 

Suma   5 

  
  

3.16. Powierzchnia 24 Obok Cmentarza Wolskiego 

  
Mapa 12 Mapa poglądowa powierzchni nr24 
  
Tabela 29 Gatunki lęgowe na powierzchni nr24 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 26 

kwiczoł Turdus pilaris tp 19 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 16 

grzywacz Columba palumbus cp 14 

kos Turdus merula tm 13 

sroka Pica pica pip 8 

wrona siwa Corvus cornix coc 6 

kapturka Sylvia atricapilla sa 5 

zięba Fringilla coelebs z 5 

śpiewak Turdus philomelos tf 5 
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dzwoniec Carduelis chloris c 5 

zaganiacz Hippolais icterina hi 5 

szczygieł Carduelis carduelis cc 5 

wróbel Passer domesticus pd 4 

wilga Oriolus oriolus or 3 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 3 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 3 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

rudzik Erithacus rubecula e 2 

mewa pospolita Larus canus lac 2 

sójka Garrulus glandarius g 2 

piegża Sylvia curruca su 1 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

bażant Phasianus colchicus pf 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

Suma   160 
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Tabela 30 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr24 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

jerzyk Apus apus aa 30 

szpak Sturnus vulgaris s 13 

gołąb domowy Columba livia clu 12 

czyż Carduelis spinus cs 8 

Suma   63 

  

3.17. Powierzchnia 25 Potoki 

  
Mapa 13 Mapa poglądowa powierzchni nr25 

  
Tabela 31 Gatunki lęgowe na powierzchni nr25 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 14 

grzywacz Columba palumbus cp 14 

sroka Pica pica pip 8 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 7 

bogatka Parus major pj 6 

kos Turdus merula tm 6 

kapturka Sylvia atricapilla sa 5 
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pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 4 

sójka Garrulus glandarius g 4 

rudzik Erithacus rubecula e 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 3 

bażant Phasianus colchicus pf 2 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

śpiewak Turdus philomelos tf 2 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 2 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

Suma   89 

  
Tabela 32 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr25 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

jerzyk Apus apus aa 24 

wrona siwa Corvus cornix coc 13 
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czyż Carduelis spinus cs 5 

Suma   42 

  
 

  

3.18. Powierzchnia 26 Wisła Tarchomin 

  
Mapa 14 Mapa poglądowa powierzchni nr26 
  
Tabela 33 Gatunki lęgowe na powierzchni nr26 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kos Turdus merula tm 236 

bogatka Parus major pj 145 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 142 

zięba Fringilla coelebs z 92 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 62 

kapturka Sylvia atricapilla sa 56 

śpiewak Turdus philomelos tf 54 

grzywacz Columba palumbus cp 53 

szpak Sturnus vulgaris s 53 

brzegówka Riparia riparia r 43 
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rudzik Erithacus rubecula e 42 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 42 

wrona siwa Corvus cornix coc 42 

raniuszek Aegithalos caudatus ae 40 

sroka Pica pica pip 39 

kwiczoł Turdus pilaris tp 35 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 32 

kowalik Sitta europaea se 32 

myszołów Buteo buteo b 32 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 26 

sójka Garrulus glandarius g 26 

dzięcioł średni Dendrocopos medius de 24 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 23 

wilga Oriolus oriolus or 21 

szczygieł Carduelis carduelis cc 19 

trznadel Emberiza citrinella ei 18 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 18 
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pokrzywnica Prunella modularis pm 16 

dzwoniec Carduelis chloris c 16 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 16 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 16 

gołąb domowy Columba livia clu 14 

zaganiacz Hippolais icterina hi 9 

zimorodek Alcedo atthis al 9 

wróbel Passer domesticus pd 9 

łabędź niemy Cygnus olor cy 9 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 8 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 6 

gajówka Sylvia borin sb 6 

piegża Sylvia curruca su 6 

dzięciołek Dendrocopos minor di 6 

czajka Vanellus vanellus w 6 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 6 

kawka Corvus monedula com 6 



 

 

64 | Strona 

 

 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 6 

cierniówka Sylvia communis sc 5 

bażant Phasianus colchicus pf 5 

słowik szary Luscinia luscinia lul 5 

sierpówka Streptopelia decaocto sd 5 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 5 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 4 

łozówka Acrocephalus palustris xt 3 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 3 

czarnogłówka Poecile montanus pn 2 

kukułka Cuculus canorus cu 1 

Suma   1655 

  
Tabela 34 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr26 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 2300 

jerzyk Apus apus aa 1800 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 850 
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dymówka Hirundo rustica h 700 

oknówka Delichon urbicum d 650 

szpak Sturnus vulgaris s 400 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 380 

wrona siwa Corvus cornix coc 260 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 260 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 240 

mewa romańska Larus michahellis lahm 230 

gawron Corvus frugilegus cof 123 

mewa siwa Larus canus lac 120 

siniak Columba oeans co 82 

żuraw Grus grus gr 82 

czapla siwa Ardea cinerea ar 64 

czyż Carduelis spinus cs 56 

czapla biała Egretta alba ega 35 

bocian biały Ciconia ciconia ccc 35 

mazurek Passer montanus p 35 



 

 

66 | Strona 

 

 

rybitwa czarna Chlidonias niger chn 32 

kruk Corvus corax cox 24 

bielik Haliaetus albicilla ha 23 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 23 

myszołów Buteo buteo b 23 

pliszka siwa Motacilla alba ma 21 

rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus chl 16 

kwokacz Tringa nebularia trn 16 

krogulec Accipiter nisus acn 14 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 14 

kulczyk Serinus serinus ss 13 

mewa mała Larus minutus lam 12 

czapla nadobna Egretta garzetta egg 12 

żołna Merops apiaster ma 12 

łabędź niemy Cygnus olor cy 12 

łęczak Tringa graleola trg 12 

jastrząb Accipiter gentilis acg 8 
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pustułka Falco tinunculus fat 8 

siewnica Pluvialis squatorola pls 8 

kawka Corvus monedula com 7 

trzmielojad Pernis apivorus pea 7 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 6 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 5 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 5 

samotnik Tringa ochropus tro 5 

kobuz Falco subbuteo fas 4 

trznadel Emberiza citrinella ei 4 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 2 

orlica Ichthyaetus ichthyaetus ich 1 

Suma   9051 

  
 

  

3.19. Powierzchnia 27 Wisła Żerań 

  
Mapa 15 Mapa poglądowa powierzchni nr27 
  
Tabela 35 Gatunki lęgowe na powierzchni nr27 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 69 

kos Turdus merula tm 34 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 32 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 32 

grzywacz Columba palumbus cp 32 

bogatka Parus major pj 26 

kapturka Sylvia atricapilla sa 21 

kwiczoł Turdus pilaris tp 19 

brzegówka Riparia riparia r 19 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 17 

sroka Pica pica pip 17 

zięba Fringilla coelebs z 16 

śpiewak Turdus philomelos tf 15 

wrona siwa Corvus cornix coc 15 

rudzik Erithacus rubecula e 14 

mewa pospolita Larus canus lac 14 
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nurogęś Mergus merganser mem 13 

trznadel Emberiza citrinella ei 12 

bażant Phasianus colchicus pf 7 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 7 

szczygieł Carduelis carduelis cc 7 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 6 

sójka Garrulus glandarius g 5 

wilga Oriolus oriolus or 5 

raniuszek Aegithalos caudatus ae 5 

zaganiacz Hippolais icterina hi 4 

dzwoniec Carduelis chloris c 4 

pliszka siwa Motacilla alba ma 4 

sieweczka rzeczna Charadnus dubius chd 4 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 4 

łozówka Acrocephalus palustris xt 3 

zimorodek Alcedo atthis al 3 

kowalik Sitta europaea se 3 
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dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 3 

piegża Sylvia curruca su 2 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 2 

cierniówka Sylvia communis sc 2 

mazurek Passer montanus p 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

gajówka Sylvia borin sb 1 

dzięciołek Dendrocopos minor di 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

słowik szary Luscinia luscinia lul 1 

jastrząb Accipiter gentilis acg 1 

pokrzywnica Prunella modularis pm 1 

Suma   509 

  
Tabela 36 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr27 
  

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 1300 
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jerzyk Apus apus aa 350 

dymówka Hirundo rustica h 250 

wrona siwa Corvus cornix coc 130 

mewa siwa Larus canus lac 120 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 120 

szpak Sturnus vulgaris s 120 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 73 

czyż Carduelis spinus cs 56 

gawron Corvus frugilegus cof 43 

mazurek Passer montanus p 42 

czapla siwa Ardea cinerea ar 32 

oknówka Delichon urbicum d 30 

żuraw Grus grus gr 21 

kawka Corvus monedula com 18 

rybitwa 

białoskrzydła 

Chlidonias leucopterus chl 16 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 14 

krogulec Accipiter nisus acn 14 
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bocian biały Ciconia ciconia ccc 12 

łęczak Tringa graleola trg 12 

mewa pospolita Larus canus lac 12 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 12 

siniak Columba oeans co 12 

mewa romańska Larus michahellis lahm 10 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 9 

pustułka Falco tinunculus fat 8 

bielik Haliaetus albicilla ha 7 

czapla biała Egretta alba ega 7 

myszołów Buteo buteo b 7 

rybitwa czarna Chlidonias niger chn 7 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 6 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 5 

nurogęś Mergus merganser mem 5 

kwokacz Tringa nebularia trn 4 

mewa mała Larus minutus lam 4 
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piecuszek Phylloscopus trochilus kt 4 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 3 

czapla nadobna Egretta garzetta egg 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

jastrząb Accipiter gentilis acg 3 

kruk Corvus corax cox 3 

kulczyk Serinus serinus ss 3 

łabędź niemy Cygnus olor cy 3 

pliszka siwa Motacilla alba ma 3 

świergotek łąkowy Anthus pratensis ap 3 

grzywacz Columba palumbus cp 2 

samotnik Tringa ochropus tro 2 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 2 

trzmielojad Pernis apivorus pea 2 

trznadel Emberiza citrinella ei 2 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 
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kobuz Falco subbuteo fas 1 

krakwa Anas strepera anr 1 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula chh 1 

świstun Anas penelope ane 1 

Suma   2935 

      

  
 

  

3.20. Powierzchnia 28 Wisła Żoliborz 

  
Mapa 16 Mapa poglądowa powierzchni nr28 

  
Tabela 37 Gatunki lęgowe na powierzchni nr28 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 95 

wrona siwa Corvus cornix coc 91 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 85 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 78 

bogatka Parus major pj 75 

kos Turdus merula tm 72 
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grzywacz Columba palumbus cp 54 

zięba Fringilla coelebs z 47 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 38 

rudzik Erithacus rubecula e 37 

kwiczoł Turdus pilaris tp 35 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 31 

kapturka Sylvia atricapilla sa 23 

sroka Pica pica pip 23 

śpiewak Turdus philomelos tf 18 

pliszka siwa Motacilla alba ma 18 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 17 

kowalik Sitta europaea se 16 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 16 

sójka Garrulus glandarius g 16 

szczygieł Carduelis carduelis cc 16 

zaganiacz Hippolais icterina hi 15 

słowik szary Luscinia luscinia lul 15 
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wilga Oriolus oriolus or 13 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 12 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 9 

pokrzywnica Prunella modularis pm 9 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 9 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 8 

bażant Phasianus colchicus pf 7 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 7 

mazurek Passer montanus p 7 

trznadel Emberiza citrinella ei 6 

cierniówka Sylvia communis sc 5 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 5 

dzięcioł średni Dendrocopos medius de 5 

dzwoniec Carduelis chloris c 5 

dzięciołek Dendrocopos minor di 4 

gołąb domowy Columba livia clu 4 

świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix ks 3 
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pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 3 

nurogęś Mergus merganser mem 3 

gajówka Sylvia borin sb 2 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

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

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

Suma   1063 

  
Tabela 38 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr28 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

śmieszka Larus ridibundus lar 1300 

jerzyk Apus apus aa 350 

dymówka Hirundo rustica h 250 

wrona siwa Corvus cornix coc 130 

mewa siwa Larus canus lac 120 



 

 

78 | Strona 

 

 

szpak Sturnus vulgaris s 120 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 73 

czyż Carduelis spinus cs 56 

gawron Corvus frugilegus cof 43 

mazurek Passer montanus p 42 

czapla siwa Ardea cinerea ar 32 

oknówka Delichon urbicum d 30 

żuraw Grus grus gr 21 

kawka Corvus monedula com 18 

grzywacz Columba palumbus cp 16 

rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus chl 16 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 14 

krogulec Accipiter nisus acn 14 

bocian biały Ciconia ciconia ccc 12 

łęczak Tringa graleola trg 12 

mewa pospolita Larus canus lac 12 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 12 
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rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 12 

siniak Columba oeans co 12 

mewa romańska Larus michahellis lahm 10 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 9 

pustułka Falco tinunculus fat 8 

bielik Haliaetus albicilla ha 7 

czapla biała Egretta alba ega 7 

myszołów Buteo buteo b 7 

rybitwa czarna Chlidonias niger chn 7 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 6 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 5 

łabędź niemy Cygnus olor cy 5 

nurogęś Mergus merganser mem 5 

kwokacz Tringa nebularia trn 4 

mewa mała Larus minutus lam 4 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 4 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 3 
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czapla nadobna Egretta garzetta egg 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

kruk Corvus corax cox 3 

kulczyk Serinus serinus ss 3 

pliszka siwa Motacilla alba ma 3 

świergotek łąkowy Anthus pratensis ap 3 

jastrząb Accipiter gentilis acg 2 

samotnik Tringa ochropus tro 2 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 2 

trzmielojad Pernis apivorus pea 2 

trznadel Emberiza citrinella ei 2 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

kobuz Falco subbuteo fas 1 

krakwa Anas strepera anr 1 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula chh 1 

świstun Anas penelope ane 1 



 

 

81 | Strona 

 

 

Suma      2842 

  

3.21. Powierzchnia 29 Wisła Siekierki 

  
Mapa 17 Mapa poglądowa powierzchni nr29 

  
Tabela 39 Gatunki lęgowe na powierzchni nr29 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

zięba Fringilla coelebs z 84 

bogatka Parus major pj 78 

kos Turdus merula tm 46 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 46 

wrona siwa Corvus cornix coc 43 

grzywacz Columba palumbus cp 42 

kwiczoł Turdus pilaris tp 34 

kapturka Sylvia atricapilla sa 24 

śpiewak Turdus philomelos tf 24 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 19 

szpak Sturnus vulgaris s 18 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 18 
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pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 17 

sroka Pica pica pip 17 

rudzik Erithacus rubecula e 16 

sójka Garrulus glandarius g 16 

sikora uboga Poecile palustris pl 16 

piecuszek Phylloscopus trochilus kt 14 

wilga Oriolus oriolus or 14 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 12 

szczygieł Carduelis carduelis cc 8 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 7 

dzwoniec Carduelis chloris c 7 

mandarynka Aix galericulata ax 7 

gołąb domowy Columba livia clu 6 

bażant Phasianus colchicus pf 5 

strzyżyk Troglodytes troglodytes t 5 

potrzos Emberiza schoeniclus es 4 

cierniówka Sylvia communis sc 3 
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słowik szary Luscinia luscinia lul 3 

słowik rdzawy Luscinia megarhynchos lum 3 

kowalik Sitta europaea se 3 

pełzacz leśny Certhia familiaris cf 3 

czarnogłówka Poecile montanus pn 2 

piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 1 

gajówka Sylvia borin sb 1 

łozówka Acrocephalus palustris xt 1 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 1 

Suma   669 

  
  
Tabela 40 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr29 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

kawka Corvus monedula com 350 

śmieszka Larus ridibundus lar 320 

jerzyk Apus apus aa 264 

dymówka Hirundo rustica h 250 
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szpak Sturnus vulgaris s 164 

wrona siwa Corvus cornix coc 92 

kormoran Phalacrocorax carbo phc 62 

oknówka Delichon urbicum d 62 

czyż Carduelis spinus cs 56 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 48 

gawron Corvus frugilegus cof 43 

czapla siwa Ardea cinerea ar 32 

mazurek Passer montanus p 25 

mewa białogłowa Larus cachinnans lah 24 

rybitwa rzeczna Sterna hirundo sth 24 

mewa siwa Larus canus lac 18 

rybitwa białoczelna Sternula albifrons sta 16 

mewa pospolita Larus canus lac 15 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 14 

krogulec Accipiter nisus acn 14 

mewa romańska Larus michahellis lahm 13 
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bocian biały Ciconia ciconia ccc 12 

bielik Haliaetus albicilla ha 7 

czapla biała Egretta alba ega 7 

grzywacz Columba palumbus cp 6 

łabędź niemy Cygnus olor cy 6 

makolągwa Carduelis cannabina ab 6 

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos trh 5 

pliszka siwa Motacilla alba ma 5 

rybitwa czarna Chlidonias niger chn 5 

łęczak Tringa graleola trg 4 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 3 

czapla nadobna Egretta garzetta egg 3 

dzwoniec Carduelis chloris c 3 

mewa mała Larus minutus lam 3 

myszołów Buteo buteo b 3 

nurogęś Mergus merganser mem 3 

kwokacz Tringa nebularia trn 2 
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pustułka Falco tinunculus fat 2 

bocian czarny Ciconia nigra ccn 1 

dzięcioł czarny Dryocopus martius dm 1 

jastrząb Accipiter gentilis acg 1 

kobuz Falco subbuteo fas 1 

kruk Corvus corax cox 1 

kulczyk Serinus serinus ss 1 

samotnik Tringa ochropus tro 1 

sieweczka obrożna Charadrius hiaticula chh 1 

sokół wędrowny Falco peregrinus fap 1 

trzmielojad Pernis apivorus pea 1 

trznadel Emberiza citrinella ei 1 

Suma    2002 

 

  

3.22. Powierzchnia 30 Ursus Targ 

  
Mapa 18 Mapa poglądowa powierzchni nr30 

  
Tabela 41 Gatunki lęgowe na powierzchni nr30 
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Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

wrona siwa Corvus cornix coc 16 

sroka Pica pica pip 13 

bogatka Parus major pj 12 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 7 

grzywacz Columba palumbus cp 6 

mazurek Passer montanus p 5 

szpak Sturnus vulgaris s 5 

zięba Fringilla coelebs z 4 

cierniówka Sylvia communis sc 1 

kapturka Sylvia atricapilla sa 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

Suma   71 

  
Tabela 42 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr30 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

jerzyk Apus apus aa 46 

wróbel Passer domesticus pd 23 
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szpak Sturnus vulgaris s 23 

gołąb domowy Columba livia clu 15 

kawka Corvus monedula com 15 

mazurek Passer montanus p 15 

Suma   137 

  

3.23. Powierzchnia 34 Fort Bema 

  
Mapa 19 Mapa poglądowa powierzchni nr34 

  
Tabela 43 Gatunki lęgowe na powierzchni nr34 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 34 

modraszka Cyanistes caeruleus pe 24 

bogatka Parus major pj 23 

wrona siwa Corvus cornix coc 23 

sroka Pica pica pip 23 

grzywacz Columba palumbus cp 17 

krzyżówka Anas platyrhynchos anp 13 

kwiczoł Turdus pilaris tp 12 
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zięba Fringilla coelebs z 7 

rudzik Erithacus rubecula e 6 

śpiewak Turdus philomelos tf 5 

kowalik Sitta europaea se 5 

sójka Garrulus glandarius g 5 

wróbel Passer domesticus pd 5 

kos Turdus merula tm 4 

mazurek Passer montanus p 4 

dzięcioł duży Dendrocopos major da 3 

dzięcioł zielony Picus viridis pv 3 

grubodziób Coccothraustes coccothraustes ct 3 

kapturka Sylvia atricapilla sa 2 

pleszka Phoenicurus phoenicurus pp 2 

muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca fh 2 

pierwiosnek Phylloscopus collybita kc 1 

pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla cb 1 

kopciuszek Phoenicurus ochruros po 1 
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piegża Sylvia curruca su 1 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus ds 1 

Suma   230 

  
Tabela 44 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr34 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

szpak Sturnus vulgaris s 56 

jerzyk Apus apus aa 26 

kawka Corvus monedula com 15 

Suma   97 

  
 

  

3.24. Powierzchnia 35 Siarczana 

  
Mapa 20 Mapa poglądowa powierzchni nr35 

  
Tabela 45 Gatunki lęgowe na powierzchni nr35 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

bogatka Parus major pj 14 

grzywacz Columba palumbus cp 12 

gołąb domowy Columba livia clu 5 
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modraszka Cyanistes caeruleus pe 4 

Suma   35 

  
Tabela 46 Gatunki nielęgowe na powierzchni nr37 

Nazwa polska Nazwa łacińska Kod Suma 

krogulec Accipiter nisus acn 1 

Suma   1 
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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 wykonana była co 7-10 dni na 
każdej powierzchni. 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 ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc występowania roślin żywicielskich. Przynależność gatunkową określano 
przyżyciowo za pomocą kluczy entomologicznych. Ponadto identyfikowano rośliny żywicielskie, na 
których stwierdzono obecność poszczególnych osobników trzmieli.  
Podsumowując prace w kwartale III 2018 roku zinwentaryzowano 4480 osobników, 17 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, trzmiel zmienny 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) 
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 

 
1. Realizacja operacji lotniczych i pomiarów referencyjnych   
a. Pomiary geodezyjne 
Pomiary lokalnej osnowy korekcyjnej (punktów kontrolnych, ang. ground control points) metodą 
GNSS-RTK, została wykonana z wykorzystaniem odbiornika Topcon GRS-1 Receiver (rys 1.) w oparciu o 
poprawkę powierzchniową uzyskiwaną z sieci korekcyjnej TPI NET.  

 

Rys 1.  

Wykorzystano punkty sygnalizowane (rys 2.), których położenie ustalono w oparciu o analizę 
możliwości wykonania precyzyjnego pomiaru GNNS-RTK. Pomiar wykonywano w układzie odniesienia 
PL-92 i  geoidę niwelacyjną 2001. Pomiar w 3 epokach, dla uzyskania odpowiedniego poziomu precyzji 
wymagał lokowania punktów sygnalizowanych w miejscach nie zakrytych okapem drzew, w znacznej 
odległości od zabudowań i przeszkód mogących wpływać na pogorszenie dokładności pomiaru 
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lokalizacji. Pomiar wykonywano z dokładnością nie gorszą niż 1 cm – dokładność horyzontalna i 5 cm – 
dokładność wertykalna.  

Z uwagi na to, że celem prowadzonych pomiarów była korekcja geometryczna, nie wykonano 
wyrównania sieci względem osnowy geodezyjnej. 

 

Rys 2. 

b. Pomiary biofizyczne 
 
Wskaźnik powierzchni projekcyjnej liści  
Pomiar wskaźnika powierzchni projekcyjnej liści (ang. leaf area index), wykonywano w dziesięciu 
powtórzeniach, metodą pośrednią w oparciu o pomiary natężenia promieniowania fotosyntetycznie 
aktywnego (fAPAR). Pomiar wykonywany był przy użyciu urządzenia AccuPAR LP-80 (rys 3.). 
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Rys 3. 

Pomiar referencyjnego LAI mierzono podczas pomiarów geodezyjnych, w reprezentatywnym płacie 
roślinności. Poligon, w którym mierzona była wartość LAI to okrąg o środku tożsamym ze środkiem 
punktu sygnalizowanego (tarczy), o promieniu 3 m. 

Zawartość chlorofilu 
Pomiar zawartości chlorofilu wykonywano w dziesięciu powtórzeniach, pośrednią metodą 
fluorescencyjną, z użyciem miernika CCM-300 (rys 4.).  
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Rys 4. 

Pomiar referencyjnej zawartości chlorofilu mierzono podczas pomiarów geodezyjnych, w 
reprezentatywnym płacie roślinności. Poligon, w którym mierzona była zawartość chlorofilu to okrąg o 
środku tożsamym ze środkiem punktu sygnalizowanego (tarczy), o promieniu 1 m. 

c. Rejestracja fotolotnicza  
Nalot RGB  
 

Wykonano rejestrację fotolotniczą w zakresie widzialnym z użyciem bezzałogowego statku 
powietrznego DJI Phantom 3 Professional, o maksymalnej masie startowej 2 kg (rys 5.). Statek ten 
wyposażony jest w dobrze skalibrowaną optycznie kamerę RGB FC300X, zawieszoną na trzy osiowym 
gimbalu (rys 6.). 
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Rys 5. 

 

Rys 6. 

Przelot wykonywano na względnej wysokości 100 lub 50 m n.p.t. Dobór wysokości przelotowej wynikał 
z ograniczeń prawnych i technicznych specyficznych dla danego obszaru. Obszary, na których lot 
wykonywano na wysokości 100 m, to obszary na których nie ma dodatkowych ograniczeń wysokości 
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lotu wynikających z obecności stref lotniczych, a sam obszar pozbawiony jest nisko zawieszonej sieci 
elektrycznej.  

Projektowane wzajemne pokrycie między zdjęciami wynosiło 70 x 70% (pokrycie podłużne, pokrycie 
poprzeczne). Przyjęta projektowana prędkość podróżna wyniosła 7 m/s. 

Nalot multispektralny 
Wykonano rejestrację fotolotniczą w zakresie multispektralnym z użyciem bezzałogowego statktu 
powietrznego 3DR Solo, o maksymalnej masie startowej 3 kg (rys 7.). Na potrzeby przeprowadzonego 
obrazowania statek ten wyposażony został w kamerę multispektralną Parrot Sequoia, wyposażoną w 
cztery wysokiej jakości sensory rejestrujące w kanałach: Green, Red, Red Edge, Near Infrared. Każdy z 
sensorów jest kamerą o obiektywie typu fish-eye (rys 8.). Kamera Parrot Sequoia wyposażona jest 
dodatkowo w sensor światła padającego, montowany na grzbietowej stronie statku powietrznego 
(rys 9.). Rejestruje on informację na temat natężenia promieniowania padającego i umożliwia 
wykonanie korekcji radiometrycznej zdjęć. 

 

Rys 7. 
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Rys 8. 

 

Rys 9. 

W ramach prowadzonych prac fotolotniczych, na obszarze nalotu, w dobrze widocznym miejscu 
zlokalizowany został dodatkowy panel kalibracyjny o znanej reflektancji, przy którego pomocy 
możliwe było wykonanie precyzyjnej korekcji radiometrycznej. 

Przelot wykonywano na względnej wysokości 100 lub 50 m n.p.t. Dobór wysokości przelotowej wynikał 
z ograniczeń prawnych i technicznych specyficznych dla danego obszaru. Obszary, na których lot 
wykonywano na wysokości 100 m, to obszary na których nie ma dodatkowych ograniczeń wysokości 
lotu wynikających z obecności stref lotniczych, a sam obszar pozbawiony jest nisko zawieszonej sieci 
elektrycznej.  

Projektowane wzajemne pokrycie między zdjęciami wynosiło 95 x 80% (pokrycie podłużne, pokrycie 
poprzeczne). Przyjęta projektowana prędkość podróżna wyniosła 10 m/s. 

Nalot termalny 
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Pomiar rozkładu temperatury powierzchni terenu (ang. land surface temperature, LST) wykonano z 
użyciem bezzałogowego statku powietrznego DJI S1000+ o masymalnej masie startowej 12 kg i 
maskysmalnym udźwigu 5 kg (rys 10).  

Jednostkę wyposażono w kamerę termowizyjną Optris PI 640 o rozdzielczości 640x480 pikseli, czułości 
termalnej 0.1 oC,dokładności pomiaru temperatury ± 2oC oraz częstotliwości odświeżania 32Hz, 
zamontowaną na dwuosiowym gimbalu (rys 11). 

 

Rys 10. 



 

 

101 | Strona 

 

 

 

Rys 11. 

Naloty wykonano na wysokości względnej 50 lub 100 m n.p.t. Wysokości przelotów wynikały z 
ograniczeń prawnych i technicznych specyficznych dla danego obszaru. Obszary na których wykonano 
naloty na wysokości 100 m n.p.t są obszarami na których nie ma ograniczeń wynikających z obecności 
stef lotniczych. 

Rejestrację danych termalnych pozyskano w postaci filmu. Projekt lotu zakładał rejestrację z pokryciem 
poprzecznym na poziomie 70%. 

1. Opracowanie danych teledetekcyjnych niskiego pułapu  
a. Ortorektyfikacja  
 

Do realizacji opracowania fotogrametrycznego wykonano oprogramowanie Agisoft Photoscan, QGIS, 
Otris Pi Connect, Libre Calc, R-studio. 

Podczas ortorektyfikacji obrazów pochodzących z kamery FC300X, wykonano: 

● detekcję punktów kluczowych i wyrównanie zdjęć – algorytm Structure from Motion (rys 12.) 
● korekcję geometryczną w oparciu o punkty sygnalizowane (rys 13.) 
● rekonstrukcję gęstej chmury punktów (rys 14.) 
● korekcję barw z wyrównaniem balansu bieli 
● filtrację gęstej chmury punktów dla: punktów naziemnych (ang. ground points), szumów 

(ang. noise) (rys 15.) 
● rekonstrukcję numerycznego modelu terenu (ang. digital terrain model, DTM) (rys 16.) 
● ortorektyfikację zdjęć w oparciu o DTM  (rys 17.) 

Podczas ortorektyfikacji obrazów pochodzących z kamery Parrot Sequoia, wykonano: 

● detekcję punktów kluczowych i wyrównanie zdjęć – algorytm Structure from Motion 
● korekcję geometryczną w oparciu o punkty sygnalizowane 
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● rekonstrukcję gęstej chmury punktów 
● korekcję radiometryczną w oparciu o dane pochodzące z czujnika światła padającego oraz 

panel kalibracyjny o znanej reflektancji 
● korekcję barw z wyrównaniem balansu bieli 
● filtrację gęstej chmury punktów dla: punktów naziemnych (ang. ground points), szumów 

(ang. noise) 
● rekonstrukcję numerycznego modelu terenu (ang. digital terrain model, DTM) 
● ortorektyfikację zdjęć w oparciu o DTM  (rys 18.) 

W celu wykonania ortofotomap TIR (w zakresie podczerwieni termalnej) niezbędne było 
wyekstrahowanie zdjęć obszaru (ostrych kadrów z rejestrowanego filmu) wraz z określeniem 
współrzędnych środka rzutu każdego z nich (położenie kamery w momencie rejestracji sceny).  

● pobrano informacje o położeniu statku powietrznego UAV z pliku LOG rejestrowanego przez 
jednostkę autopilota a następnie przekonwertowano je do pliku *.shp.  

● surowe nagranie termalne poddano automatycznej kalibracji do postaci radiometrycznej  
● wyekstrahowano klatki z fimu w czestotliwości pozwalajacej na pokrycie poprzeczne zdjeć na 

poziomie 70% (co około 1 sekundy) 
● wykonano detekcję punktów kluczowych i wyrównanie zdjęć – algorytm Structure from 

Motion 
● filtrację gęstej chmury punktów dla: punktów naziemnych (ang. ground points), szumów 

(ang. noise) 
● rekonstrukcję numerycznego modelu terenu (ang. digital terrain model, DTM) 
● ortorektyfikację zdjęć w oparciu o DTM  (rys 19.) 
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Rys 12. 

 

Rys 13. 
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Rys 14. 
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Rys 15. 

Objaśnienia: 

● kolor szary – punkty niesklasyfikowane (pokrycie terenu) 
● kolor brązowy – punkty naziemne 
● kolor różowy – punkty izolowane (szumy) 
● kolor niebieski – punkty na wodzie 
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Rys 16. 

Odstające wartości zlokalizowane na brzegach obszaru związane są z efektem brzegowym 
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Rys 17. 
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Rys 18. 
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Rys 19. 

b. Wyznaczanie wskaźników spektralnych 

 
W oparciu o wynik ortorektyfikacji obrazów pochodzących z kamery Parrot Sequoia, wyznaczono 
wskaźniki spektralne: 

● NDVI (rys 20.) 
● GNDVI (rys 21.) 
● RENDVI  (rys 22.) 

Wskaźnik NDVI (znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, ang. normalized difference 
vegetation index), obliczono zgodnie z formułą: 

 
gdzie: 
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● NIR – jasność zarejestrowana w kanale bliskiej podczerwieni 
● RED – jasność zarejestrowana w kanale czerwonym 

Wskaźnik GNDVI (zielony znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, ang. green normalized 
difference vegetation index), obliczono zgodnie z formułą: 

 
gdzie: 

● GREEN – jasność zarejestrowana w kanale zielonym 

Wskaźnik RENDVI (red-edge - znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, ang. red edge 
normalized difference vegetation index), obliczono zgodnie z formułą: 

 
gdzie: 

● REG – jasność zarejestrowana w kanale red-edge 
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Rys 20. 

 

Rys 21. 
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Rys 22. 

1. Pozyskanie danych satelitarnych 

 
Pozyskane dane fotolotnicze niskiego pułapu posłużą do przeskalowania danych satelitarnych. W tym 
celu pozyskiwane są bezpłatne dane satelitarne, są to obrazy optyczne rejestrowane przez satelity 
konstelacji Sentinel-2 będącej pod nadzorem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ang. european space 
agency, ESA https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2). 

Obrazy te rejestrowane są, z wykorzystaniem MSI (MultiSpectral Instrument) w 13 kanałach 
optycznych: 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2
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1. Coastal aerosol  CW: ok 440 nm  BW: 27-45 nm 
2. Blue   CW: ok 490 nm  BW: 98 nm 
3. Green   CW: ok 560 nm  BW: 45-46 nm 
4. Red   CW: ok 665 nm  BW: 38-39 nm 
5. Vegetation red edge CW: ok 704 nm  BW: 19-20 nm 
6. Vegetation red edge CW: ok 740 nm  BW: 18 nm 
7. Vegetation red edge CW: ok 780 nm  BW: 28 nm 
8. NIR   CW: ok 835 nm  BW: 133-145 nm 
9. Narrow NIR  CW: ok 864 nm   BW: 32-33 nm 
10. Water Vapour  CW: ok 945 nm  BW: 26-27 nm 
11. SWIR   CW: ok 1375 nm BW: 75-76 nm 
12. SWIR   CW: ok 1610 nm BW: 141-143 nm 
13. SWIR   CW: ok 2200 nm BW: 238-242 nm 

Objaśnienia: 

● Rozdzielczość radiometryczna: CW – centralna szerokość rejestrowanej fali radiometrycznej, 
BW – szerokość zakresu rejestrowanych fal elektromagnetycznych 

● NIR – bliska podczerwień, kanał szeroki 
● Narrow NIR – bliska podczerwień kanał wąski 
● SWIR – krótkofalowa powdczerwień 

Wykorzystano produkty poziomu 2A, czyli zawierające reflektancję „na dole atmosfery” (ang bottom 
of atmosphere, BOA). 

Rozdzielczość przestrzenna kanałów optycznych zależy od rozpatrywanego kanału, w przypadku 
kanałów wykorzystywanych do wyznaczania wskaźników wegetacyjnych przyjętych w projekcie, 
wynosi ona 10 m. 

Przykład obrazowania sentinel przedstawiono na rys 23. 
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Rys 23. 

Do tej pory wymienione dane o pokryciu chmurami nie większym niż 1%, pozyskano dla 
następujących terminów: 

● 10.04.2018 
● 20.04.2018 
● 03.05.2018 
● 13.05.2018 
● 30.05.2018 
● 09.06.2018 
● 07.07.2018 
● 08.08.2018 
● 23.08.2018 
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1. Obszary wykluczone z przyczyn technicznych  
W trakcie realizacji prac fotolotniczych wykluczono dodatkowe obszary, na których z przyczyn 
technicznych nie ma możliwości wykonania bezpiecznej rejestracji fotolotniczej: 

● 2. Lasek Bemowski – obecność niskich przeszkód 
● 4. Pole Mokotowskie – aktywne lądowisko helikopterów ratowniczych, obecność niskich 

przeszkód 
● 11. Muzeum Techniki Wojskowej – obecność niskich przeszkód 
● 21.  Młociny – odmowa udzielenia zgody na wykonanie nalotu z powodu lokalizacji obszaru 

zbyt blisko osi lotniska Babice 
● 34. Fort Bema – odmowa udzielenia zgody na wykonanie nalotu z powodu lokalizacji obszaru 

zbyt blisko osi lotniska Babice 

1. Modyfikacja założeń technicznych 
Dane pozyskane z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, w przypadku każdego z 
obszarów, zostały pozyskane w roku 2018 tylko w jednym terminie. Związane jest to głównie z 
brakiem wymaganej zmienności warunków – brak okresu suchego i wilgotnego. Dodatkowo czas 
pozyskania danych fotolotniczych (czas realizacji nalotów), z przyczyn logistyczno-technicznych i 
prawnych okazał się znacznie dłuższy od spodziewanego 

1. Zestawienie prezentujące postęp prac w podzadaniach X oraz XI 

 

Nume
r 

obsza
ru 

Nazwa 
obszaru 

Wysoko
ść 

przeloto
wa [m 
n.p.t.] 

Pomiary 
geodezyj

ne 

Pomia
ry LAI 

Pomiary 
zawarto

ści 
chlorofil

u 

Rejestracj
a z 

panelem 
referencyj

nym 

Rejestracja 
fotolotnicza 

Opracowa
nie 

ortofotoma
p 

Złożenie 
stosu i 

maskowa
nie RG

B 
M
S 

TI
R 

RG
B 

M
S 

TI
R 

1 
Kanał 

Żerański 
100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

3 
Glinianka 
Sznajdra 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

5 
Kopiec 

PW 
100 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

6 
Siekierki 
Staw 1 

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

7 
Siekierki 
Staw 2 

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

10 

Sadyba 
Psi 

Nieużyte
k 

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

12 
Kanał 

Sielecki 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

13 Dolna 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 
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14 
Górka 

Kazurka 
50 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

16 
Kozia 
Górka 

100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

17 

Kanał 
Olszynka 
Grochow

ska 

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

24 

Obok 
Cmentarz

a 
Wolskieg

o 

50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

25 Potoki 50 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

26 
(26A, 
26B) 

Wisła 
Tarchomi

n 
100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

27 
(27C, 
27D) 

Wisła 
Żerań 

100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

28 
(28E, 
28F) 

Wisła 
Żoliborz 

100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

29 
(29G, 
29H) 

Wisła 
Siekierki 

100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

35 
Siarczan

a 
100 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Objaśnienia: 

● 1 – Wykonano 
● 0 – Nie wykonano 
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XI (2.15) Analiza preferencji estetycznych użytkowników metodą Visitor Employment 

Photography (VEP), sondaż na formularzu 

Maciej Łepkowski, Ryszard  Nejman 
 

Trzeci 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 i drugim 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 
letnim.  
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 01.08 do 
15.09) i jesienią (od 15.10 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 letnim zostało zarejestrowanych 500 spacerów dane zostały zebrane od 23 
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.  
W mijającym kwartale 23 uczestników w ramach 475 spacerów wykonała ponad 5000 zdjęć. 
Wszystkie fotografie wraz z zapisem przebytych tras znajdują się w załączniku raportu.  
Określenie preferowanych przez respondentów elementów składających się na krajobraz 
badanych nieużytków zostanie opracowane w następujący sposób: 

1. Analiza fotografii od strony formalnej i funkcjonalnej,  
2. Podporządkowanie fotografii określonym fototypom,    
3. Opracowanie zestawienie prezentującego jakie fototypy były fotografowane i w jakiej 

liczbie dla każdego terenu. Liczba powtarzających się fototypów  odzwierciedla 
preferencje estetyczne uczestników badania (Sugomoto 2011);  

 
Pierwsza analiza zdjęć wskazuje, że podobnie jak w sezonie wiosennym uczestnicy badania 
szczególnie chętnie fotografują rośliny zielne, zarówno jako fototyp scenerii “Trawiaste 
niekoszone”, jaki i fototypy “Zielne” należące do kategorii detal. Wyraźnie wzrosła też 
obecność fotografii należących do fototypu Gęstwiny/ Gąszczu w stosunku do poprzednich 
kwartałów. Przyczynę mniejszej ilości fotografii niż dwóch poprzednich kwartałach 
badawczych można widzieć w “zamykaniu  sceneriii” w gęstej masie zieleni, która 
paradoksalnie czyni krajobraz bardziej monotonnym, mniej fotogenicznym.  
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2.15.1.2 Wyniki przeprowadzonego badania w sezonie letnim –  
 
1) Określenie współczynnika atrakcyjności poszczególnych płatów roślinności 
Określenie współczynnika atrakcyjności poszczególnych płatów roślinności 

Wyniki badań prezentowane są w formie graficznej oraz tabel a także w pliku warstwy 
wektorowej GiS Wszystkie tabele oraz plik warstwy wektorowej znajdują się na załączonym 
nośniku cyfrowym.  
 
Wyniki z sezonu letniego różnią się od wyników z sezonu zimowego i wiosennego. Wielu 
uczestników badania sygnalizowało utrudniony przez roślinność dostęp do miejsc, które 
odwiedzali zimą i wiosną, jednocześnie w przypadku części płatów dało się zaobserwować 
prawidłowość wg. której wyniki atrakcyjności są wysokie lub niskie zarówno latem, jak zimą i 
wiosną podczas gdy dla innych wyniki w poszczególnych kwartałach były zupełnie rozbieżne.  
Wyniki w postaci graficznej zaprezentowane są na rycinach poniżej (na kartogram 
odzwierciedlający atrakcyjność płatów naniesiono najpopularniejsze trasy wybierane przez 
respondentów) 
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Szczegółowe wyniki dla każdego płatu zaprezentowane są w tabeli poniżej: 
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2.15.2. Metoda sondażu w sezonie wiosennym 
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Sondaż preferencji estetycznych został opracowany w oparciu o metodą SBE (ocena piękna 
scenerii). Oryginalnie metoda SBE zostało opracowane w celu pomiaru estetyki terenów 
leśnych w celu wytyczania tras / ścieżek rekreacyjnych (Daniel, Boster 1976).  Polega na 
podziale badanego krajobrazu na różne typy, a następne prezentacji fotografii tych typów 
uczestnikom badania, których zadaniem jest ocena estetyczna każdego z nich.   
 

W realizowanym sondażu w kwartale letnim skupiliśmy się na pytaniu o preferencje 
estetyczne wobec charakteru roślinności pokrywającej terenu, częściowo upraszczając 
oryginalną metodą SBE i dostosowując do potrzeb badania nieużytków miejskich. Pytanie 
badawcze dotyczy tego czy ludzie preferują scenerie bogate w gatunki rośliny (tzw. Plant 
Species Richness) oraz czy obecność roślin inwazyjnych ma wpływ na ocenę estetyki scenerii.   
 
Sondaż prezentuje 9 par fotografii. Każda para prezentuje konkretną scenerie popularnie 
występujących na badanych terenach (scenerie zostały zdefiniowane w drugim kwartale 
realizacji projektu: otwarte trawiaste koszone, otwarte trawiaste niekoszone, łany, niskie 
gęstwiny, “sawanny”, luźno zadrzewione, leśne jasne, leśne gęste, “puszcze”, zbiorniki 
wodne). Zdjęcia w każdej z par różnią się charakterem roślinności na zasadzie zestawień: 
ubogie gatunkowo-bogate gatunkowo oraz roślinność inwazyjna - roślinność rodzima.   
 
Zestawy fotografii użyte w sondażu: 
 
 
Para nr 1 Woda 

 
Para nr 2 “Sawanna”  
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Para nr 3 Leśne jasne 
 

  
 
Para nr 4 Leśne gęste  
 

 
 
Para 5 Luźno zadrzewione  
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Para 6 Gęstwiny 
 

 
Para 7 Łany  
 

 
 
Para 8 Trawiaste niekoszone  
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Parta 9 Trawiaste koszone  
 

 
 
2.15.2.1 Wyniki sondażu  
 
W sondażu wzięły udział 23 osoby. Tabela prezentuje zbiorcze wyniki na podstawie udział 
procentowego dla poszczególnych par zdjęć.  

 

 Wod
ne 

“Saw
anna
” 

Leśn
e 
Jasne 

Leśn
e 
gęste 

Luźn
o 
zadrz
ewio
ne 

Gęst
winy 

Łany Trawi
aste 
nieko
szon
e 

Trawi
aste 
koszo
ne 

Suma 

Ubogie 73,9 39,1 65,2 34,8 39,1 17,4 17,4 69,9 69,9 47,41 
% 

Bogate 26,1 60,9 34,8 65,2 60,9 82,6 82,6 30,4 30,4 52,65 
% 

Rodzime - - B B - B B B -  
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Inwazyjn
e 

- - U U - U U U -  

 
Komentarz: 
Zbiorczy wynik wskazuje na lekką preferencje uczestników sondażu w kierunku scenerii 
bogatej gatunkowo, nie jest to jednak znacząca przewaga. Fakt ten można interpretować tak, 
że ludzie (uczestnicy badania) nie zwracają szczególnej uwagi aspekt krajobrazu związany z 
bogactwem gatunkowym. Jednak gdy przyjrzeć się bliżej poszczególnym odpowiedziom 
możemy zaobserwować między innymi, że najwyżej notowane scenerie (powyżej 80 %)  
znajdują się w grupie “bogate” i “rodzime”.  Równocześnie widać, że w sytuacji gdy sceneria 
ma mocne wizualne walory (np. powykrzywiane pnie klonów jesionolistnych lub rozległe 
połacie nawłoci kanadyjskiej) jest oceniana wysoko pomimo, że jest uboga gatunkowo i 
obecne są rośliny inwazyjne.     
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XII (2.16) Analiza preferencji estetycznych użytkowników za pomocą wywiadu 
pogłębionego Beata J. Gawryszewska, Tomasz Duda 
Opracowanie analizy eksperckiej wywiadów pogłębionych z użytkownikami wybranych nieużytków 
Warszawy (część przyrodnicza) w sezonie letnim 

 
W ramach zadania 2.16 zostało opracowane kolejne 10 wywiadów. W ramach zadania 2.16 
dalszej weryfikacji podlega metoda analizy preferencji estetycznych użytkowników za pomocą 
wywiadu pogłębionego. Otrzymane dane są opracowywane w programie komputerowym 
NVivo celem porównania wypowiedzi użytkowników z wcześniej zebranymi danymi. 
 

 
2.16.1 Metoda analizy preferencji estetycznych użytkowników za pomocą 
indywidualnych wywiadów pogłębionych  

Metoda swobodnego wywiadu pogłębionego zakłada przeprowadzenie swobodnej rozmowy 
z respondentem, a jej celem jest nie tylko pozyskanie informacji i opinii respondenta na żądany 
temat, zgodnie z przyjętymi założeniami, w tym wypadku na temat preferencji estetycznych 
wobec krajobrazu nieużytków wytypowanych do badania. Należy ona do metod słownych 
analizy pomiaru treściowego, które obok obrazowych ( w naszym wypadku metoda VEP) służą 
badaniu relacji człowieka z miejscem (Lewicka 2012, s. 145). Odpowiednio długi czas (ok 50 
min.) i formuła rozmowy toczącej się pomiędzy pytającym i odpowiadającym pozwala na 
poszerzenie tematyki i pozyskanie szerszego spektrum danych do analizy. Respondent ma 
okazję poruszyć wątki nieobjęte strukturyzującymi pytaniami i jest do tego zachęcany 
(Silverman 2012, s.45).  
 

2.16.1.1 Technika przeprowadzenia wywiadu 
Wywiady są prowadzone z użytkownikami warszawskich nieużytków w wieku 20+, 30+. 3 
osoby to architekci krajobrazu, przyrodnicy lub osoby zaangażowane w kwestie związane z 
zielenią miejską, pozostałe to inni użytkownicy. Literatura podaje znaczące różnice w 
postrzeganiu i ocenie  estetyki podobnych terenów przez takie osoby (Qiu, Lindberg, Nielsen 
2013; Jiang, Yuan 2017). Jest to związane z racjonalizacją piękna obszarów cennych 
przyrodniczo, za które są uważane szeroko pojmowane miejskie tereny zieleni i tereny 
otwarte, takie jak nieużytki. Piękne jest w naturze nie to co się podoba jako takie, tylko to, co 
jest użyteczne (!) dla świata, dobre dla człowieka, albo samej przyrody (Gawryszewska, 
Łepkowski 2016). Po zgromadzeniu kompletu danych z wywiadów zostanie sprawdzone na ile 
preferencje estetyczne “ekspertów” różnią się od preferencji “zwykłych” użytkowników 
badanych terenów. 

Założono, że z przyczyn formalnych badaniu będą poddawane tylko osoby dorosłe. Ze 
względu na trudność w pozyskaniu do badania seniorów - osób powyżej 60 roku życia, zostanie 
z nimi w późniejszym terminie przeprowadzone badanie sondażowe. Ze względu na porę 
zimową i co ważniejsze dbałość o dobrą jakość nagrania wywiadów, są one prowadzone poza 
terenem nieużytków, w pomieszczeniu zamkniętym, na kampusie SGGW w Warszawie 
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(wywiady przeprowadzała Beata Gawryszewska). Pomieszczenie zapewnia badającemu i 
badanemu poczucie intymności, zadbano o izolację od hałasu i osób mogących przeszkadzać 
w rozmowie. Wywiad, strukturyzowany za pomocą 15-tu zadawanych w dowolnej kolejności 
pytań, sformułowanych na podstawie 10 założeń badawczych,  składa się z dwóch części. W 
pierwszej padają pytania na temat różnic w postrzeganiu estetyki nieużytków i dwóch 
najczęściej użytkowanych typów zieleni urządzonej - parków i zieleni osiedlowej, a także 
znaczenia wielkości terenu nieużytku i jego lokalizacji blisko miejsca zamieszkania 
respondenta. W drugiej respondenci są pytani o powód zrobienia konkretnych fotografii w 
terenie i proszeni o scharakteryzowanie obiektów, które wpływają na ich pozytywne i 
negatywne postrzeganie nieużytku. Badana jest również ich opinia na temat 
zaobserwowanych elementów zagospodarowania terenu nieużytków. 
 Rozmowa jest rejestrowana w formie pliku elektronicznego .m4a za pomocą dyktafonu 
wbudowanego w smartfonie Iphone 8, następnie nagranie podlega transkrypcji do pliku 
tekstowego .docx (pliki dostępne w załącznikach na końcu raportu). Do opracowania tekstu 
służy program komputerowy NVivo, który pozwala gromadzić, organizować i analizować treści 

z wywiadów. Treść wywiadu będzie za pomocą NVivo kodowana do grup określonych na 
podstawie sformułowanych wcześniej założeń badawczych. Następnie określana będzie 
częstość pojawiania się określonych grup odpowiedzi, które były porównywane z wiekiem, 
płcią i zawodem czy zajęciem respondentów i poziomem ich wiedzy przyrodniczej.  

 
2.16.1.2 Scenariusz wywiadu 
Cel wywiadu: poznanie motywacji, zasad wyboru i preferencji estetycznych w trakcie 
eksploracji nieużytków 
Założenia badawcze:  
W części ogólnej: 
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. Użytkownicy preferują dalekie widoki; 
6. Użytkownicy oczekują że nieużytki pozostaną niezmienione. 
 
W części przyrodniczej: 
7. Użytkownikom podobają się zróżnicowane krajobrazy, zawierające różne 

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

zadrzewienia i zakrzewienia traktują jako widok lub tło; 
9. Użytkownicy preferują różnorodność form i barw przyrody; 
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10. Użytkownicy zwracają uwagę przede wszystkim na wartość przyrodniczą 
nieużytków; 

 
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? 
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 

Respondentami było 9 kobiet i 1 mężczyzna (w tym trzy architektki krajobrazu).  W tym 
badaniu wzięły również 2 osoby pełniące rolę ekspertów w projekcie. Będziemy porównywac 
ich wypowiedzi z pozostałymi, żeby sprawdzic na ile świadomość celu prowadzonych badań 
wpływa na udzielane odpowiedzi. 

1. Anna F. - wiek 42 lat, pracownik naukowy, przyrodniczka, mieszkanka Warszawy,  
2. Ewelina P. - wiek 26 lat, architektka krajobrazu, mieszkanka Warszawy 
3. Helena O.- wiek 24 lat, architektka krajobrazu, mieszkanka Warszawy 
4. Marcelina P.– wiek 25 lat, architektka krajobrazu, mieszkanka Warszawy 
5. Agata D. - wiek 25 lat, architektka krajobrazu, mieszkanka Warszawy 
6. Katarzyna Z. - wiek 35 lat, prawniczka 
7. Małgorzata O. - wiek 25 lat, architektka krajobrazu, mieszkanka Warszawy 
8. Michał D. - wiek 25 lat, 
9. Agata J. - zoolożka, przyrodniczka, ekspertka w projekcie 
10.  Iza D. - architektka krajobrazu, przyropdniczka, ekspertka w projekci 
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Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi fragmenty tekstów wywiadów zostały 
pogrupowane w następujące 13 wątków: 
W części ogólnej: 

1. bliskość miejsca zamieszkania; 
2. częstotliwość użytkowania; 
3. daleki widok;  
4. wielkość terenu nieużytku. 
5. estetyka nieużytku; 
6. estetyka parku; 
7. estetyka zieleni osiedlowej; 
8. mikrointerwencje projektowe; 
9. nie zmieniać nieużytków; 

 
W części przyrodniczej: 

10. tereny otwarte i zadrzewione - preferencje; 
11. preferowanie nieużytków; 
12. różnorodność (form i barw);   
13. wartość przyrodnicza nieużytków. 

 
2.6.13. Interpretacja wywiadów – część przyrodnicza 

2.6.13.1 tereny otwarte i zadrzewione - preferencje; 
W przeprowadzonych wywiadach nie potwierdza się wprost preferencja terenów otwartych 
lub zadrzewionych. Użytkowniczki łączą to z bezpieczeństwem (Anna F.) lub wygodą 
użytkowania (Marcelina P, Ewelina P.). Lubią zmienność terenu, przenikające się obszary 
pokryte gęstą, wysoką i niską roślinnością. Polany dobre są na piknikowanie, drzewa dają 
cień. Tereny zadrzewione są czasem mało dostępne, dlatego preferowane jest patrzenie na 
wysokie zarośla i podziwianie ich z perspektywy otwartych polan i przejść. 

2.6.13.2 preferowanie nieużytków 
W trzech wywiadach nieużytki są postrzegane jako ważne uzupełnienie terenów zieleni, 
zwłaszcza jeśli są blisko miejsca zamieszkania. Użytkowniczki zwracały uwagę na odmienność 
nieużytków od terenów parkowych, jako dających mniej możliwości użytkowania i 
postrzegania - mniej wrażeń w parku, więcej w nieużytku. Jedna z użytkowniczek (Anna F.) 
miała odmienne zdanie. Preferuje tereny urządzone, nieużytki postrzega jako niebezpieczne i 
zaśmiecone. 

2.6.13.3 Różnorodność (form i barw)  
Wszystkie pytane osoby podkreślały różnorodność form i barwa przyrody jako podstawową 
zaletę nieużytków, chociaż zwracały uwagę, że w sezonie letnim kolorów jest wyraźnie mniej, 
a widoki zatraciły głębię. Zwróciły za to uwagę na zapachy roślin i śpiew ptaków. Ta 
różnorodność również jest wskazywana jako charakterystyczna cecha wyróżniająca nieużytki 
spośród innych typów terenów zieleni. 
 2.6.13.4 wartość przyrodnicza nieużytków 
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We wszystkich wywiadach podkreślana jest wartość przyrodnicza nieużytków, jako 
wysuwająca się na pierwszy plan i równoważąca, a nawet przewyższająca zauważane wady 
tych terenów (niedostępność, potencjalne niebezpieczeństwo, niewygoda zbyt bliskiego 
kontaktu z roślinami (Anna F.). Pozostałe osoby zwracały uwagę na przyjemność obserwacji 
swobodnie wegetujących roślin i żyjących w mieście zwierząt.  
 
 
2.6.14 Wyniki: najczęściej pojawiające się wypowiedzi : 
 
Co się podoba w nieużytkach? 

  

<Internals\\Agata J.> - § 2 references coded  [3,88% Coverage] 

  

Reference 1 - 3,36% Coverage 

  

Które mi się podobały? Oczywiście bezsprzecznie wiślany mają swój urok, ale też z takich tych 
miejskich - znaczy miejskich - takich w środku miasta, to ja osobiście lubię tą powierzchnię nr 
24, to jest przy Cmentarzu Wolskim. Po pierwsze jest duża, po drugie generalnie fajne tam jest 
to, że tam właśnie jest taka przeplatanka, mozaika różnych powierzchni, bo tam są i trawniki, 
np. takie otwarte z koniczyną i fajne jest to, że oni ich nie koszą. Wiadomo, że oni tam robią 
jakieś zabiegi, koszą w ogóle te trawniki, ale fajnie to sobie wymyślili, że na przemian, że coś 
tam, i tam jest właśnie np. dużo koniczyny dla trzmieli, dla pszczół, dla os. I to jest fajne. Jest 
tam jakaś górka, jest kawałek lasu, są krzewy, są ścieżki, takie które są bardziej otwarte, są 
takie które np. można sobie po prostu pójść między drzewami, czy tam między krzakami. Są 
takie otwarte łąki, gdzie mogą ludzie - i zresztą to robią, bo jak byłam tam wielokrotnie, wiec 
widziałyśmy dużo rzeczy, więc tam ludzie i piknikują, i wychodzą z dziećmi. Zresztą ta też jest 
taki regularny plac zabaw zrobiony w jednym miejscu. I na przykład ta różnorodność tego 
miejsca mi się bardzo podobała. Które mi się jeszcze podoba? 

  

Reference 2 - 0,51% Coverage 

  

Czyli... 

O: Nie, ja z wiślanymi to nie mam tego typu problemu. One są po prostu piękne i ok i jakby w 
nich moim zdaniem nie trzeba wielkiej ingerencji co by były bardziej użytkowe. 

  

<Internals\\Michał D.> - § 2 references coded  [5,34% Coverage] 
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Reference 1 - 2,89% Coverage 

  

To znaczy każdy nieużytek jest po coś, moim zdanie, to nie jest tak, że każdy można 
dostosować pod wszystko. Tutaj gdzie właśnie była górka Kazurka był moim zdaniem ściśle, 
można było dostosować to do ludzi, którzy są obok, tak. Jest osiedle, są ludzie. I tutaj właśnie 
jest przeciwnością tego nieużytku tam przy Wiśle, bo tam właśnie, żeby skorzystać z niego 
trzeba było dojechać, bo tam raczej ciężko było dojść i w ogóle odległość jakoś tam osiedli, czy 
coś takiego była duża. No i tutaj jakby z tych dwóch nieużytków dwie różne typy osób będą na 
pewno korzystać, bo tutaj właśnie będą bardziej młodzi, bardziej rozrywkowi, a tam bardziej 
tacy 

  

Reference 2 - 2,45% Coverage 

  

 Kazurce bardziej ludzie tacy rozrywkowi, którzy chcą się poruszać, chcą spotkać się z innymi, 
a tam właśnie Wisła, taka która właśnie, żeby coś, jakby tam być, trzeba coś poświęcić, żeby 
się wyciszyć, to można właśnie wejść się wyciszyć i tam właśnie też ze względu na ogrom tego 
nieużytku zawsze jest miejsce dla kogoś i tam na pewno w ogóle drugi typ osób tacy, którzy 
załóżmy w ciepłe dni mogą sobie poczytać książkę, mogą sobie powędkować. W ogóle moim 
zdaniem dwa różne typy osób będą z tego korzystać. 

P: I jak masz zdjęcia tych nieużytków? 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [4,83% Coverage] 

  

Reference 1 - 4,83% Coverage 

  

Coś jeszcze było? A w ogóle to takie odkrycie tych nieużytków, coś, że w ogóle są, taka przygoda? 

O: Nie, na pewno, super przygoda. Super przygoda, zwiedzenie jakby tych części miasta, do których 
normalnie bym nie trafiła. Nie wiem, też takie poczucie, że są gdzieś takie mocno tajemnicze, 
nieodkryte tereny. Nieodkryte w takim sensie… Oczywiście, że są odkryte, ale nie odkryte przez szerszą 
ilość osób, i których jednak ta natura gdzieś tam się zachowała. Dlatego, że Wisła Siekierki jest blisko 
życia takiego miejskiego, to było takie fajne odkrycie. No i że często przychodząc przez te nieużytki 
miało się takie przeczucie, że to jest piękny teren, czy piękna przyroda, czy bardzo ciekawe miejsce, a 
które jednak nosi to miano nieużytków, tak że… 

P: Że nieużytek ważny. 

O: Tak. 
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P: A czegoś brakowało ci w tej Wiśle Siekierki? Coś byś tam dodała, albo odjęła, albo tak, żeby ona 
była jeszcze bardziej atrakcyjna? 

O: Nie, może trochę więcej ścieżek, żeby jednak była tak łatwiej dostępna. Nie chodzi mi o jakieś takie 
duże ingerencje w tą przyrodę, właśnie chyba największą jej wartością jest właśnie ta dzikość, ale żeby 
już może trochę łatwiej można byłoby tam trafić. Przede wszystkim w tą stronę do Wisły, bo one, te 
przejścia były często jakieś trudne. Więc nie wiem, chyba tyle. Poza tym wszystko bym zostawiła.   

P: Okej, to właściwie ja też, to są moje pytania. 

  

  

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 4 references coded  [11,79% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,89% Coverage 

  

: Mi przykuła uwagę właśnie i woda i roślinność. To jest dla mnie fajne. I kwitnące drzewo 
wiosną. To najbardziej chyba mnie urzekło. To jest na Woli. To jest zaraz przy dworcu 
Zachodnim, dobrze mówię. 

  

Reference 2 - 3,96% Coverage 

  

Bodajże to jest tam właśnie. To mi się podoba, ponieważ tam tak są stare nieużywane tory. 
Bardzo lubię takie miejsca dlatego że tam fajnie kształtuje się ta roślinność tuż przy torach. I 
nawet boki tam gdzie są jakieś tam. 

P: Ale to nie są Odolany tylko? 

O: Nie. A może Odolany. Nie wiem. Na Woli. Zaraz zobaczymy. Gdzieś tu powinny być 
szczegóły. Tak. To są Odolany przy Gniewkowskiej. To, to jest fajne. 

P: Masz jeszcze trochę zdjęć z tych Odolan czy to jest? 

O: Nie. Mam tu chyba tylko jedno akurat. Też nie chciałam żeby to się powtarzało. To też jest 
z Odolan. 

P: A co jest właśnie na tym zdjęciu tym drugim co jest z Odolan? 

O: To? 

P: No. 



 

 

157 | Strona 

 

 

O: Balon. A dlatego to było dla mnie ciekawe, dlatego że tam jednak ci ludzie przychodzą i jest 
jakaś ingerencja taka ludzka. Niby drobna rzecz, ale to robi jakiś tam urok swój. 

P: I tam są te tory stare? 

O: Mhm. 

P: Te tory były dla ciebie ważne? 

O: 

  

Reference 3 - 2,86% Coverage 

  

Ok. Nie dlatego ze to jest uporządkowana przestrzeń, że z tym teoretycznie faktycznie nie 
trzeba nic robić, że to jest już do tego stopnia. No można by było, bo tam w sumie jest bliskość 
siłowni tej plenerowej. Można by było. Jakby ktoś chciał można by było zainterweniować. Ale 
ten krajobraz jest taki jaki ja bym chciała żeby był. Czyli jest dzicz, są ławki i są kosze na śmieci. 
Więc jest porządek, harmonia, nie ma wyrzucania śmieci, hałasowania, balansowania tak jak 
to na niektórych nieużytkach. Bo przy Młocinach na przykład to jest bardzo częstą sytuacją 
spotykaną że tam po prostu w tym lasku wszyscy piją. Więc to już jest takie odrzucające. 

P 

  

Reference 4 - 4,08% Coverage 

  

Te Siekierki nie są jak park twoim zdaniem? Znaczy jest… 

O: Jako park ale bardziej otwarty. Ponieważ tak nie ma tam wysokich drzew. Nie ma tam 
roślinności typowo parkowej. Są raczej jakieś tam dzikie wiśnie. Pewnie co tam jest, są rubinie. 
Nie pamiętam nawet co tam już jest z tych roślin, bo tych nieużytków było tyle że ciężko 
spamiętać. Ale tak mi się wydaje, że są też tam rubinie. Nie ma właśnie wysokich drzew, nie 
ma krzewów typowo takich parkowych a jest taki jeszcze nie zmodyfikowany przez nas 
krajobraz. Jest troszeczkę wprowadzonych naszych rzeczy typu ścieżka czy elementy małej 
architektury a reszta została tak jak jest. tak jak zastaliśmy to tak to wygląda. Nie wiem, może 
to kiedyś wyglądało inaczej jak jeszcze w to człowiek nie ingerował. Może to też trochę bardziej 
zmodyfikowany krajobraz. W każdym razie dla mnie to bardzo zachowuje taką czystą formę, 
naturalną. 

P: I dlatego jest fajne? 

O: dlatego jest fajne. 
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<Internals\\Agata J.> - § 4 references coded  [17,81% Coverage] 

  

Reference 1 - 2,41% Coverage 

  

Skra jest super, tak. skra jest faktycznie moim drugim miejsce, ale skra moim zdaniem 
potrzebuje więcej nakładów pracy, żeby można tam było wpuścić ludzi, bo w takim stanie, w 
jakim to jest teraz, to się absolutnie nie nadaje dla masowego użytku. 

P: Jak ktoś odważny i stratuje płot. 

O: Tak, to też, że stratuje płot, to umówmy się, że to raczej nie jest odwaga, ale raczej 
niepokorność, bo wszędzie wiszą tabliczki, że wstęp wzbroniony, ale chodzi o to, że tam są 
super np. te pozostałości tych basenów, no to to ma potencjał. Bo najfajniej by było, żeby 
chociaż z jeden udało się odrestaurować na basen, ale na przykład nawet gdyby nie ze 
wszystkich zrobić znowu baseny to coś tam pewnie fajnego można wymyślić. I to tez jest fajne. 
To też jest duży teren i tam tez są różne rzeczy właśnie, bo np. te aleje takie z drzewami są 
fajne, tylko moim zdaniem, 

  

Reference 2 - 1,65% Coverage 

  

 A co jest fajnego w tej skrze? 

O: Mi się wydaje, że to aktualnie chyba głównie ta dzicz. Ta dzicz i np. jak ja to widzę oczyma 
wyobraźni, że tam np. z powrotem funkcjonuje basen, to jest fajne. Ja myślę, że to jest takie 
fajne miejsce, byłoby taki otwarty basen w środku miasta, gdzie ludzie przychodzą w lecie, coś 
się dzieje, to byłoby super, tylko nie chciałabym, żeby to zaciukali np. takimi kioskami z 
napojami, z hot-dogami i ze wszystkim innym. To byłoby słabe, gdyby się od razu okazało, że 
w koło tego wszystkiego to się dzieje. oczywiście nie unikniemy tego w jakimś tam... 

  

Reference 3 - 9,87% Coverage 

  

Właśnie, a wracając do tej skry. A teraz jest dlaczego fajna? [słowo niedoczytane 00:28:42] 

O: teraz jest fajna, bo dzika. I też taka różnorodna, bo tam są właśnie i takie wybetonowane 
kilka alejek i takie kawałki typu powiedzmy łąkowe i ci co się nie boją, bo widać, że jest sporo 
takich co się nie boją, np. często tam jakiś placyk po kocyku udeptany się natykałyśmy, więc 
są takie miejsca. Ale są ... 

P: A tam spotkaliście kogoś kto by... 
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O: Użytkował? Tak. 

P: Nie użytkował, tylko który mówił, że nie wolno wejść. 

O: Nie, nam się nie zdarzyło na przykład. 

P: A komuś się zdarzyło? 

O: Wydaje mi się, że ktoś kiedyś miał jakiś problem, ale może się mylę, bo może to było tylko 
na zasadzie dywagacji, ze ewentualnie to może się wydarzyć. Ale nie. Nam pomimo tego, że 
my tam byłyśmy co tydzień od jakiegoś kwietnia, tak chyba w kwietniu zaczęłyśmy, i 
musiałyśmy tam raz w tygodniu być, czy tam raz na maksymalnie 10 dni, to nie, nam się nie 
zdarzyło. A przechodziłyśmy przez płoty głównie, albo przez dziurę w płocie. Więc ludzkość 
raczej nie zwraca uwagi na niepokornych. 

P: Mi się wydaje, że koszty... 

O: Zwracania uwagi? 

P: Koszty zwracania uwagi są niewspółmiernie duże. 

O: Tak. Ale z drugiej strony dzięki temu na przykład tam sobie ktoś zrobił wysypisko śmieci i to 
mnie też fascynuje, że właśnie w takim miejscu. To jest w sumie przy takim parku bardzo 
popularnym i trochę się tam ludzi kręci i tak się zastanawiam np. jakim cudem tam ludzie 
wciągnęli np. stare opony, albo tego typu rzeczy. 

P: O 4 nad ranem. 

O: No właśnie, to fakt, że 4 nad ranem jeszcze funkcjonuje. Więc to też jest nie fajne, że tam 
wysypisko śmieci się zrobiło. A właściwie to jest moim zdaniem jeden z takich większych 
problemów na tych nieużytkach. Właśnie to, że wielu ludzi - ja mam takie wrażenie - że wielu 
ludzi właśnie użytkuje je w myśl tego, że fajnie spotkać się na kawałku zielonego, jest 
przyjemnie i fajnie tam sobie coś zrobić. Na przykład często bardzo na tym nieużytku co się 
nazywa Fort Okęcie, tam często ludzie ogniska palą. I jak dla mnie ok, chociaż jest to niezgodne 
z prawem, ale dobra. Tam jest kawałek też wody, jakoś tam w miarę może być. I na przykład 
mnie to zadziwia, że ktoś tam przychodzi z myślą, że miło spędzi czas ze znajomymi, robią sobie 
tego grilla, kiełbaski, tararara, coś tam piją, jakieś soki, wodę, piwo i oni potem kończą tę 
imprezę i zostawiają to miejsce dokładnie tak jak wstali i idą dalej. Ale skoro oni przyszli z taką 
myślą, że tam przychodzą, bo jest przyjemnie, to dlaczego oni generalnie nie dają szansy 
następnym, którzy przyjdą po nich. I na przykład tego całego swojego majdanu nie zabierają 
razem z sobą. 

P: Albo sobie samym. 

O: Albo sobie samym. Bo skoro przyszli tam już raz to rozumiem, że wybrali to z jakiegoś klucza 
i z jakiejś potrzeby, czyli to się im podobało, więc mogliby tam wrócić z przyjemnością po raz 
drugi. Ale co to za przyjemność wracać do zaśmieconego takiego jednak, tam w niektórych 
miejscach to trzeba powiedzieć sobie prawdę, to wygląda jak śmietnisko. Łącznie z jakimiś 
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starymi krawatami, koszulami, monitorami itp. itd. W jednym miejscu na przykład 
natknęłyśmy się na odkurzacz stary, na jakieś takie stare dziecięce wielkie zabawki, typu jakiś 
taki samochód czy coś w ten deseń. Przedziwne rzeczy. Najbardziej mnie zaskoczyło np. jak na 
takim nieużytku lepianka... nie lepianka, lepianka to nasza robocza nazwa, to się nazywa, to 
chyba 12, ma pan ten spis? 

P: Tak. 12 - Kanał Sielecki. 

O: A 10? 

P: [słowo niedoczytane 00:33:26] 

  

Reference 4 - 3,88% Coverage 

  

Czyli tak w krótkich żołnierskich słowach to fajna tam jest ta różnorodność, nie fajne są bardzo 
te śmieci. I nie fajne jest to że, w sumie to jest aktualnie bardzo niebezpieczny też teren dla 
ludzi, bo tam jest dużo otwartych studzienek, bo złomiarze pewnie, bo to pewnie trochę waży 
taka klapa, to tego już w ogóle tam nie ma nigdzie. Więc tam jest dużo takich pułapek typu 
wielkie dziurwy, ale jakby potencjał to ma, aczkolwiek aktualnie niewykorzystany z różnych 
względów, między innymi z tym, że zakazane, ale gdyby tam wpuścić ludzi to myślę, że nikt by 
nie wziął na swoje barki odpowiedzialności, że ktoś tam co drugi dzień łamie sobie nogę w tej 
dziurze. 

P: Tudzież wpada... 

O: Tudzież wpada do tego niewykorzystanego basenu. 

P: Dla mnie ta skra jest taka problematyczna... 

O: Albo zjeżdża po tej zjeżdżalni betonowej, która prowadzi do nikąd. 

P: To w sumie jest nieużytek i nie jest nieużytek zarazem. 

O: Bo to jest kwestia tego, jak do tego podejść. Bo to było miejsce użytkowe, używane i w 
ogóle. Moim zdaniem to się zrobił trochę nieużytek, dlatego, że tam już nie ma ludzi i przyroda 
po prostu sobie to wzięła  w posiadanie i to zarosło, zrobiło się właśnie taką trochę dziczą i 
zrobiło się też nieużytkiem. A z formalnego punktu widzenia totalnym nieużytkiem, bo tego 
teoretycznie nikt nie powinien używać, prawda. Wszystko zależy od tej definicji nieużytku. 

  

<Internals\\O. SKRA> - § 1 reference coded  [100,00% Coverage] 

  

Reference 1 - 100,00% Coverage 
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O1: Znaczy SKRA mi to wypadło z głowy ta SKRA. Ale faktycznie to był teren który. Ja na 
przykład chciałam na te wszystkie budowle wchodzić, bo mnie to ciekawiło co tam jest. 

O2: Tylko też z drugiej strony to jest też niebezpieczne, bo nie wiadomo co to jest. Po drugie 
też w zimę szliśmy. I też tak się patrzyliśmy. Nie wiadomo czy tam ktoś śpi czy już nie żyje. I tak 
właśnie. 

O1: Pełno bezdomnych, pełno jakiś właśnie butów czy coś, takich rzeczy. To było trochę takie 
niepokojące. 

O2: Na przykład ja pamiętam z lat swojego dzieciństwa, tam były teledyski HIP-HOPOWE. a 
teraz już kompletnie zarośnięte. Też ta SKRA była poniekąd niebezpieczna. Tam się szło, szło a 
nagle studzienka. 

O1: Dziura. 

P: Tak ja wiem, bo tam wszystko jest wykradzione. No właśnie więc. 

O1: Ale na przykład ja nie pamiętam tego, ale słyszałam gdzieś tam z opowieści gdzieś 
znajomych, jakiś tam starszych ludzi, którzy, gdzie kiedyś to było używane jako normalnie 
baseny. I to musiało być przecudowne. Po prostu przecudowne moim zdaniem, bo to jest 
fajne. To jest fajne z tymi zjeżdżalniami i tak dalej, tylko żeby ktoś o to zadbał. A to po prostu 
popadło w ruinę. Nikt się tym nie interesuje. A gdyby to przywrócić do tego pierwotnego 
swojego stanu, to naprawdę dużą rolę by odgrywało. 

P: Tylko wtedy to przestałby być nieużytek. 

O1: Przestał by być nieużytek tak. No ale wtedy mogłoby być miejsce spotkań ludzi. 

O2: Tylko moim zdaniem więcej by ludzi korzystało z tego użytku ta SKRA niż w takiej formie 
jak teraz jest. Bo też umówmy się, nie poruszaliśmy tego tematu, właśnie nawet Odolany czy 
nawet właśnie ta SKRA, to są miejsca dla jakiś właśnie ciemnych, niebezpiecznych sytuacji. To 
też nie jest jakby pozytywne. 

P: Że one mogą. No tak. Bo jak ktoś… 

O2: One są po prostu w środku miasta ciemne, niedostępne, mało osób i kusi po prostu do 
tego. 

O1: A dwa, że jeżeli to jest blisko gdzieś tam właśnie społeczności, blisko mieszkaniówek, 
osiedli… 

O2: tp0 jest centrum miasta praktycznie. 

O1:…  to też trzeba brać to pod uwagę, że jeżeli to nie będzie w nocy pilnowane, bądź to będzie 
zamknięte i tyle, to ktoś się tam prędzej czy później wkradnie, zniszczy to, zdewastuje. Więc 
to też trzeba się z tym liczyć. Musiałaby być tam jakaś ochrona prawdopodobnie. No bo to by 
było idealne miejsce na popijawki według mnie. 
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P: Zwrócił wam ktoś kie4dyś uwagę jak tam wchodziliście żebyście? Bo w końcu tam jest płot 
i zakaz wstępu. 

O1: My to pominęliśmy w ogóle. 

P: Nie. Wszyscy to pominęli. Tylko chodzi mi o to że nikomu nikt nie zwrócił uwagę. 

O1: Nie, nie, właśnie nie. Nam też nikt nie zwrócił uwagi. Wiem że tam też był jakiś klub. I nie 
wiem od ilu jest on nieużywany, ale. 

O2: Moim zdaniem nie długo. 

O1: Ale niedługo tak. bo to też wyglądało tak jakby dopiero co się tam impreza skończyła i tyle. 
Jakby drzwi zamknęli, było. 

O2: Jako nawet wartość materialna w tym miejscu tego terenu jest bardzo wysoka. Nawet pod 
tym kątem trzeba by spojrzeć. 

P: Nie wiem ile wyłapuje. 

O1: Tak że no ale to faktycznie że nam przypomniało się o tym nieużytku. To był fajny 
nieużytek. Mi się też podobał. Też bym zaliczyła do tej grupy najfajniejszych. 

P: Mi się takie dwie. Albo są te Łęgi Wiślane, jako taki las w pewnym sensie w mieście, taka. 
Albo ta SKRA jako taki postindustrial. Z tymi grafiti, z tymi ruinami, z tymi basenami, z tą taką 
przyrodą, która to zagarnia. 

O1: To jest tak gdzie. 

O2: Albo też właśnie on jest tak bardzo wysunięty jeszcze za Grochowem tam jest stacja 
kolejowa. Plac Akt. Też zapomnieliśmy o nim w ogóle. Znaczy ja o nim mówiłem. 

O1: No ale mi się on jakoś koniecznie nie podobał. 

O2: Ale na przykład nie wiem czy ktoś zauważy to, ale w zimę było zamarznięte. Po prostu 
chodziliśmy po tym zmarzniętym jeziorze. 

O1: Stawie. 

O2: To nie jest błąd, to tak chodziliśmy. 

P: A bo wy z GPS chodziliście? 

O1: Tak. To chyba tyle o SKRZE. 

P: Ok. 

  

  

Czego brakuje na terenie nieużytków? 
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<Internals\\Agata J.> - § 1 reference coded  [1,83% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,83% Coverage 

  

 A czegoś tam brakuje? 

O: Kwiatków więcej kwitnących. Ja bym tam gdzieś, na przykład tam jak się kończy ten 
nieużytek tam jest taka łąka i ona jest otwarta i tam jest miejsce fajne, ale ja bym tam np. 
wysiała łąkę kwietną  i tam byłaby super. Idzie się taką aleja irch i potem na samym końcu tego 
nieużytku wychodzi się po prostu na taki otwarty teren. On nie jest bardzo duży, tam nic nie 
ma takiego ciekawego, bo tam są tylko trawy i tam na przykład ekstra byłaby łąka kwietna. 

P: Czyli tam kwiatów brakuje. 

O: Tak. Bo tam jest więcej drzew niż kwiatów. Sporo jest jeśli chodzi o takie kwitnące rzeczy 
to tam tylko koniczyna jest biała i czerwona. 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [2,49% Coverage] 

  

Reference 1 - 2,49% Coverage 

  

P: A właśnie, a właśnie, to czego tam brakowało? Znaczy, co byłoby tym małym nakładem pracy, co 
byłoby zrobiło, że byłoby super? 

O: Ja myślę, że najczęściej to byłoby skoszenie trawy byłoby. W niektórych punktach była taka nie do 
przejścia, albo ciężko byłoby, wokół niej sobie na przykład usiąść na niej. Znaczy myślę, że to pierwsza 
kwestia tak naprawdę, skoszenie trawy i myślę, że to jakby życie… Już więcej osób by przychodziło w 
takie miejsce. No myślę, że to przede wszystkim trawa i jakiejś takiej dzikiej roślinności. Pamiętam też 
jakieś nieużytki, w których to nie była trawa, ale po prostu jakieś takie, straszne krzaki, przez które 
ciężko byłoby się przedrzeć. Jest to myślę taka podstawowa kwestia. 

  

  

  

Czy korzystasz z terenów zieleni? 

  

<Internals\\Agata J.> - § 1 reference coded  [1,13% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,13% Coverage 
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P: Ok.  I czy pani na co dzień korzysta z terenów zielonych, a jak tak to jakich? 

O: Na co dzień oczywiście korzystam. Najczęściej z działki rodziców, a tutaj w Warszawie to 
generalnie z parków ze znajomymi dziećmi. Także rzadko chodzę sama na spacery, ponieważ 
nie mam czasu, ale jak już to Las Kabacki ewentualnie, raczej te okolicy blisko na Ursynowie - 
Górka Kopa Cwila, bo Górka Kazurka za daleko. 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [0,37% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,37% Coverage 

  

 Tak, tak, korzystam z nich. Może nie codziennie, ale staram się, staram się co jakiś czas je odwiedzać. 

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 1 reference coded  [1,28% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,28% Coverage 

  

Czyli jak często bywasz w takich sferach, parkach, zieleni przy? 

O: Ciężko u mnie, bo ani nie mam dzieci a ni nie mam psa z którym miałabym gdzie wychodzić. 
Psy akurat biegają po ogrodzie więc. Mieszkam zaraz przy lesie, więc czasem też wybieram się 
do Lasu Kabackiego, przy którym mieszkam. 

  

<Internals\\Michał D.> - § 1 reference coded  [0,63% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,63% Coverage 

  

Oprócz ogródka to prawie wcale. Oprócz ogródka przed domem, gdzie mieszkam, to prawie 
wcale. Po prostu jakoś tak brak czasu na to wszystko. 

Dlaczego bywasz w terenach zieleni? 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [0,89% Coverage] 
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Reference 1 - 0,89% Coverage 

  

P: No właśnie, a dlaczego z tych właśnie? Co jest dla ciebie ważne w tym, że to są te? 

O: Nie wiem, na pewno łatwość dostania się do nich przede wszystkim. Też to, że nie wiem, jakoś 
subiektywnie odczuwam, że są ładne, albo że dobrze się tam spędza czas. 

<Internals\\Małgorzata O.> - § 1 reference coded  [1,13% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,13% Coverage 

  

Tak, tak. Takie bardziej uporządkowane. O tak to bym powiedziała. Jeżeli są jakieś tam wysoka 
zieleń, to wysoka zieleń w jednym miejscu. Jeżeli jest niska to w jednym miejscu. A nie po 
prostu wymieszane to ze sobą, tak że tam człowiek ciężko może się dostać. 

  

  

Jak często bywasz w parku? 

  

<Internals\\Agata J.> - § 1 reference coded  [0,87% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,87% Coverage 

  

: A to jak jest często te korzystanie z parków mimo braku czasu, raz w tygodniu, raz w miesiącu? 

O: Staram się tak chociaż z raz w tygodniu, ale to różnie bywa. Chociaż ja mam bardzo dużo 
znajomych z małymi dziećmi, więc w sumie zwykle mi się udaje w ramach kontaktów 
towarzyskich. 

P: Dzieci i na spacer. 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [0,15% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,15% Coverage 

  

P: Czyli raczej parki? 

O: Tak, raczej parki 
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<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [0,37% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,37% Coverage 

  

 Nie, na pewno raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, przy okazji jakichś spacerów przede 
wszystkim. 

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 1 reference coded  [0,57% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,57% Coverage 

  

 jak często do tego lasu? Raz na miesiąc, raz na pół roku? 

O: No pewnie nie wiem. 3 razy w tygodniu. Gdzieś tam nawet na chwilę. 

  

  

Jakich terenów używasz? 

  

<Internals\\Michał D.> - § 1 reference coded  [1,43% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,43% Coverage 

  

Bardziej miejskiej to raczej drążki, jakaś właśnie żeby była aktywność fizyczna, taka właśnie 
miejska. Na pewno rzadziej, dużo rzadziej jakieś spacery, czy przejażdżka rowerem, coś 
takiego. 

P: Czyli jeżeli drążki, to parki? 

O: Mhm. Tak, dokładnie. Takie parki, które już jakby zostały, że tak się wyrażę ogarnięte. 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [0,72% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,72% Coverage 
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Głównie to są takie tereny zielone, w okolicy mojego domu. Czyli to jest na przykład Ogród Saski, czy 
też Łazienki, raczej takie standardowe miejsca, z taką zielenią miejską bardziej, czy Pola Mokotowskie. 

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 1 reference coded  [1,21% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,21% Coverage 

  

Na pewno jak blisko to jest mojego miejsca zamieszkania albo miejsca pracy, bo to ma istotną, 
kluczową rolę. Są niektóre miejsca, które są bardzo fajne, ale są tak oddalone że po prostu jak 
człowiek pracując nie jest w stanie gdzieś tam pojechać w tym czasie który ma wolny. 

  

  

Mikrointerwencje projektowe w nieużytkach 

  

<Internals\\Agata J.> - § 2 references coded  [8,79% Coverage] 

  

Reference 1 - 6,72% Coverage 

  

O: Jak dla mnie powinny być ławki. Nawet jak chodziłyśmy na te nieużytki to wielokrotnie 
spotykałyśmy się z ludźmi, którzy czuli potrzebę, żeby pogaworzyć z nami i na przykład wiele 
osób... albo spotykałyśmy też przypadkowych ludzi, którzy się pytali czy nie wiemy gdzie tutaj 
jest jakieś miejsce gdzie oni mogliby usiąść i sobie pogadać i np. wypić jakiś napój, który z sobą 
ciągną. Ostatnio się nawet zdarzyła taka sytuacja na tym Kopcu Powstania Warszawskiego, to 
też jest takie miejsce, ma potencjał, ale generalnie dla człowieka aktualnie, właśnie tak jak 
spotkałyśmy taką grupę młodych ludzi i oni chcieli sobie pogadać. I pytali czy wiemy, gdzie oni 
tutaj mogliby sobie usiąść, w którym miejscu, żeby po prostu się spotkać, pogadać i coś tam, 
nie wiem, zjeść paluszki. I w chwili obecnej to jest trudne i np. nie mówię, nie uważam, że 
powinna być ławka co 5 metrów, to też przesada, ale takich kilka ławeczek, w takich miejscach 
to absolutnie jest ok. 

P: A jakie to ławeczki? Bo pytanie brzmi, czy ławka... 

O: Nie betonowe. 

P: Nie betonowe. Czy ławka w nieużytku powinna sie różnic od ławki w parku? 
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O: Myślę, że tak. Na przykład jest dużo takich drewnianych z belek, takich prostych rzeczy, na 
przykład jak pół pnia z oparciem. Wydaje mi się, że faktycznie powinny mieć taki bardziej 
naturalistyczny wydźwięk niż taka parkowa ławka. Parkowa parkowa. Bo parkową z kolei 
widzę, jako nie wiem, piękną kutą ławkę z drewnianymi siedzeniami, tak? To mi się kojarzy z 
parkową ławką i ona mi tam pasuje. A faktycznie taka ławka nieużytkowa byłaby fajna cała 
drewniana. 

P: Pieniek? 

O: Tak, na przykład z pieńków. Na dwóch pieńkach połowa pnia i druga połowa jako oparcie. I 
bardzo fajnie. 

P: A musi mieć oparcie? 

O: Raczej byłoby miło, bo jeżeli wypoczywać, jak już dawać ludziom miejsce do wypoczynku, 
bo to jest jakiegoś rodzaju wypoczynek, albo np. pokontemplowania sobie powiedzmy Wisły, 
czy tam w ogóle jakiejś innej wody, bo na tych niektórych nieużytkach tam były jakieś jeziorka, 
bajorka, bagna i ludzie to lubią. To ja myślę, że fajnie jest móc się oprzeć. Bo co to jest za 
pozycja taka, człowiek siedzi skulony na ławce, to jest takie miejsce na 5 minut, np. żeby zjeść 
kanapkę. A tak, żeby sobie odpocząć i poczuć dobrostan wewnętrzny to ja myślę, że oparcie 
jest ok. Jak najbardziej pożądane, przynajmniej przeze mnie starą kobietę. No może dobra, 
kobietę w średnim wieku. 

  

Reference 2 - 2,07% Coverage 

  

Te ścieżki takie typu, jak przy centrum olimpijskim jest taka zrobiona że gruntowa, ale jakoś 
tam zrobiona, a to sprawdza się. Bo tam jeżdżą i rowery, i mamy z wózkami, i starsi ludzie, i 
niepełnosprawni. A na przykład tutaj, tam gdzie jest Żerań, ta Wisła Żerań i Tarchomin no to z 
kolei tam trzeba po wale się przemieszczać, co nie zawsze jest aż takie fajne. Jedyna 
niesympatyczna sytuacja w ogóle jaka nas spotkała podczas tych całych badań, to jednak jest 
kawałek czasu i trochę tam byłyśmy, tylko raz miałyśmy nie fajne spotkanie z ludzkością i to 
właśnie było na wale przy Wiśle Tarchomin. Jakiś pan, który jechał z córką na rolkach miał 
problem z tym, że my tam idziemy, a jesteśmy pieszymi i że my mu zaburzamy jakoś ten jego. 

  

<Internals\\Michał D.> - § 1 reference coded  [2,64% Coverage] 

  

Reference 1 - 2,64% Coverage 

  

Na przykład tam żeby… Jakby pierwszym i najłatwiejszym jakby działaniem było właśnie 
wycięcie, z tego miejsca tych jakby zarośli, które odsłoniły by całą właśnie… To, co jest 
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najlepsze. Nawet można by oglądać płynięcie Wisły, jak ona się zachowuje, jakieś zachody 
słońca romantyczne. I to już by bardziej przyciągało ludzi, bo to jak teraz jest, to jest tak po 
prostu jakby, w takim kociołku troszeczkę. Bo tu mamy fajną plażę, fajne drążki, leżaki, ale tak 
naprawdę nie korzystamy z tego, co moglibyśmy korzystać i które jest najłatwiejsze. Po prostu 
wyciąć i już mamy otwartą Wisłę, tak?   

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 2 references coded  [7,31% Coverage] 

  

Reference 1 - 2,05% Coverage 

  

Coś jeszcze tam by...? A jakby nie kosić, tylko zrobić ścieżki? 

O: No okej, to też byłoby super. Czy nawet zrobić ścieżki i zrobić jakieś takie miejsce, w którym możesz 
usiąść, czy nawet zrobić ognisko. Chociaż ja w ogóle nie jestem tego fanką, ale rozumiem, że 
przynajmniej w części tych nieużytków, które nie do końca są nieużytkami, byłyby właśnie jakieś takie 
tereny, gdzie często ludzie przychodziliby na grilla. Gdzieś myślę sobie, że ja bym tego nie zrobiła, ale z 
drugiej strony widać było, że jednak ludzie tego potrzebują. Więc może to jest jakby coś, co warto by 
zrobić. 

P: 

  

Reference 2 - 5,26% Coverage 

  

P: A coś byś tam dodała, coś byś chciała, żeby tam było więcej? Coś, co by sprawiło, że to nie wiem, 
byłoby bardziej użyteczne, czy właśnie nie chciałabyś, albo czegoś było za dużo? 

O: Nie, ja myślę, że już Glinianka… Do Glinianki nie trzeba nic dodawać, ona jest też mocno użyteczna i 
jest też dużo takich powiedziałabym przedmiotów, zapewniających dużą użyteczność. Są jakieś ławki, 
jest i pomost, w którym można łowić ryby. Też na pewno było dużo osób, które dalej robiły grille, jak 
byliśmy teraz, w wiosennej edycji, może dla nich trzeba by coś żeby zrobić tego grilla, czy jakby 
biesiadować może lepiej, chociaż nie wiem. Dla mnie w sumie lepiej, żeby zostało tak, jak jest i jakieś 
takie drobne rzeczy są okej. Tam też jest normalnie skoszona trawa i jakby jest… Ta Glinianka jest dosyć 
zadbana, więc myślę, że nie trzeba już w niej już nic zmieniać i jest ciekawym miejscem.  

P: A ten punkt 4? 

O: No to właśnie to był ten, który miałam otwarty, to jest to. 

P: Okej. Czyli on jest fajny tak reasumując, dlatego że ma tą wodę, przez to otwarty widok, 
jednocześnie trochę zacisznie. 

O: Tak. 

P: I są te takie, nasze mikrointerwencje. Czyli, że jest ścieżka, trochę skoszona trawa. 
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O: Tak, tak. Jest jakiś pomost gdzieś, ale tak ukryty, w sensie to jest fajne, że jest ukryty gdzieś w 
trzcinie, tak. Myślę, że to są te elementy najważniejsze.  

P: No okej. 

O: Jeszcze tak naprawdę bardzo łatwo do niego dotrzeć komunikacją miejską. Bo tam autobus 
podjeżdża zaraz tak naprawdę pod to miejsce. 

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 3 references coded  [6,60% Coverage] 

  

Reference 1 - 2,61% Coverage 

  

 Interweniowałabym oczywiście. W niektórych miejscach jest to konieczne, potrzebne. Na 
pewno przydałyby się gdzieś ławki, kosze na śmieci, bo to jest ważne. I żeby trochę państwo 
się zainteresowało tymi miejscami. Są miejsca gdzie faktycznie to gdzieś tam przy Siekierkach 
gdzie były śmietniki, były ławki. I tam było czysto, był to teren zadbany. Fajnie bo było bardzo 
dużo polnych kwiatów, co ja uwielbiam. Ale tak jak na przykład nad Wisłą, to o śmietniki 
ciężko. Wiem ze tam też sporo ludzi grilluje czy coś i te śmieci się będą pojawiały póki państwo 
nie zacznie troszeczkę dbać o te miejsca. 

  

Reference 2 - 1,37% Coverage 

  

Czyli ławki, śmietniki? 

O: Tak. To jest. Mogłyby być też wiaty w niektórych miejscach, gdzieś że właśnie mogliby się 
ludzie schronić przed deszczem. Bo teoretycznie to ma być dla ludzi, to ma ich zachęcić po to 
żeby oni tutaj przychodzili i z tego korzystali a nie żeby potem to zamieniać w kolejne 
blokowiska. 

  

Reference 3 - 2,62% Coverage 

  

Ścieżki? 

O: Ścieżki niekoniecznie. Ludzie lubią sobie też sami… 

P: Wydeptywać. 

O:… wydeptywać, wytaczać nowe jakieś tam miejsca. Więc to jest niekonieczne. To ludzie 
sami. Znaczy owszem z reguły to jest tak, że jak się projektuje to najpierw się patrzy gdzie 
ludzie chodzą i tam się ewentualnie umiejscawia ścieżki. Ale ścieżki nie są na pewno na 
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pierwszym miejscu. Na pewno dostęp, taki żeby był łatwy dostęp gdzieś z ruchliwej ulicy, 
gdzieś z, nie wiem, z osiedla. 

P: A w środku już nie? Znaczy w środku już tak tylko naturalnie? 

O: Mogłoby zostać to tak, bardziej w naturalnym charakterze. 

  

  

Nie korzystam z nieużytków 

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 1 reference coded  [1,17% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,17% Coverage 

  

P: A przed tym czymś, przed tymi badaniami, korzystałaś z nieużytków jakiś? 

O: Nigdy. 

P: Nigdy. 

O: Nigdy, bądź nie wiedziałam że to są nieużytki. Na takiej zasadzie. Bo na przykład na górce 
Kazurce byłam, ale nigdy nie byłam świadoma, że to jest jakiś nieużytek. 

  

  

Nieużytki się nie podobają... 

  

<Internals\\Agata J.> - § 3 references coded  [20,24% Coverage] 

  

Reference 1 - 9,61% Coverage 

  

 dlaczego okropna jest Gliniaka Sznajdra? 

O: Bo to jest brzydkie miejsce. 

P: A dlaczego? 

O: Nie wiem, ogólnie jest brzydkie. I to jest takie jakieś... smutek. 

P: Bo ono się pojawia jako jedno z... 

O: Ulubionych? 
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P: Tak. 

O: Nie, mi się nie podoba. 

P: Właśnie dlatego się pytam co jest takiego specyficznego... 

O: Wiem, wywołuje we mnie frustracje jakieś i smutek. Nie z tym smutkiem przesadziłam. Nie, 
nie podoba mi się. 

P: A jest coś specyficznego takiego co... 

O: Tak. Ciągle jak tam trafiamy to, nie wiem, zawsze znajduje się jakaś grupa ludzi, którzy na 
cały gaz słuchają muzyki łubudubu i to już jest nie fajne. A poza tym dla mnie to jest taki, po 
pierwsze to jest małe, tak naprawdę głównie składa się z właśnie z rzeczonej glinianki i z tej 
jednej ścieżki dookoła gliniaki. A tak poza tym to co tam jest? Kawałek trawnika, na którym 
ktoś posadził kilka głogów chyba o ile dobrze pamiętam czy to głogi. I thats all. 

P: To może to w ogóle nie jest nieużytek? 

O: Jak dla mnie to nie jest nieużytek. Jak dla mnie to jest po prostu taka namiastka parku, bo 
w tej gliniance nawet nie można się kąpać teoretycznie rzecz biorąc. Chociaż widziałyśmy, że 
niektórzy łamią ten zakaz i się tam kąpią. Więc powiedzmy, że dla nich to spełnia to też funkcję, 
szczególnie tak jak było w tym roku takie gorące klato, że można pójść w środku miasta, się 
wykąpać, chwilę posiedzieć i już. 

P: Tam nie można się kąpać, bo ta glinianki są strasznie głębokie. 

O: Zwykle tak. Tu w tych wyrobiskach, w tych zbiornikach wodnych to raczej chyba wszędzie 
jest zakaz. 

P: Ja mieszkam na Kole i tam jest Park Moczydło i tam też są te glinianki, wokół [słowo 
niedoczytane 00:26:27] też jest zakaz, ale głównie dlatego, że tam od razu nie ma dna. 

O: Nie ma. Więc tutaj generalnie ten brzeg jest uregulowany i ja myślę, że dlatego ci ludzie z 
tego korzystają, bo po prostu tam się stoi na takim pseudo chodniczku np. jednej płytki i oni 
od razu buch do wody i jak ktoś dobrze pływa to pewnie dla niego nawet jest atrakcja, że od 
razu na głęboką się rzuca. A teraz jeszcze zrobili tam, bo o ile te brzegi były cały czas gruntowe 
- tak to nazwijmy - a teraz tam zrobili taki mały remoncik, lifting i jedna ściana np. tej glinianki 
to są po prostu taka jakby dziurawka betonowa, nie wiem jak to się nazywa fachowo. 

P: To się jakoś nazywa. 

O: Tak, to się na pewno jakoś nazywa, ale już w tej chwili nie pamiętam. Więc to jakby jeszcze 
bardziej, jak dla mnie umniejsza wizualnie temu miejscu. Bo to taka betonowa ściana będzie 
jedna. I tam faktycznie jest kilka ławek, myślę, że dla tych ludzi, którzy mieszkają tam super 
blisko to faktycznie stanowi to jakąś atrakcję, bo to kawałek zielonego w środku miasta. I moim 
zdaniem to funkcjonuje na tej zasadzie i dlatego jest w miarę popularne. 

P: Na bezrybiu... 
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O: Tak, na bezrybiu i rak ryba. Tam głównie siedzą na ławeczkach właśnie jacyś starsi ludzie 
dookoła, często tam się zdarza, źe jacyś młodzi ludzie wpadają na grilla, albo na tego typu 
atrakcje i faktycznie tam regularnie pojawiają się wędkarze. I oni z tego miejsca korzystają. 

P: Czyli coż tam żyje. 

O: Tak, coś tam żyje. 

P: Przynajmniej [słowo niedoczytane 00:28:19] głęboką nadzieję. 

O: No właśnie, bo to jest jeszcze pytanie czy to jest wędkarz, który liczy na to, że w środku są 
ryby, czy to jest wędkarz, który lubi moczyć kija w wodzie i po prostu chodzi tam, żeby złapać 
dystans do świata, żony oraz dzieci. 

  

Reference 2 - 9,10% Coverage 

  

To nie. To jest Kanał Sielecki. Dobrze. Się wahałam czy to jest 10 czy 12. Tak, rzeczywiście tam 
jest ten kanałek. No to właśnie przed tym kanałku dokładnie w pewnym momencie jakoś tak - 
teraz jest tam bardziej zarośnięte, więc może tego nie widać, a wtedy na to bardziej zwróciłam 
uwagę, bo to był początek sezonu dla nas - tam po prostu w hurtowych ilościach walizki się 
walały, różnego typu i rodzaju. Jak sobie potem się zastanawiałam: co tym ludziom przyświeca, 
że generalnie wyrzucają tam walizki akurat w tym miejscu. Oczywiście oprócz walizek było 
mnóstwo innych rzeczy, ale że w ogóle ludzie wyrzucają takie rzeczy nie do śmietnika swojego 
osobistego, tylko chce im się o tej 4 rano gdzieś dygać i wyrzucać walizki, stare opony, śmieci, 
stare ubranie, czy też różne inne rzeczy. 

P: Ja chyba wiem. 

O: Czy to ma znaczenie, czy to ma na przykład związek z tym, że tam bezdomni też mieszkali i 
przywozili sobie te walizki z miasta. 

P: To jest możliwe. A druga możliwość, że są to mieszkańcy domków, a nie osiedli. 

O: A możliwe, bo oni wtedy płacą. 

P: Tu nawet nie chodzi o to, że płaca, tylko chodzi o to, że rzadko się wywozi śmieci duże 
gabarytowe i to jest strasznie upierdliwe. Bo ja jako mieszkaniec domu nie wywożę niczego, 
ale ciągle mam tak, co zrobić z dużymi śmieciami. 

O: No tak, fakt rozumiem. Aczkolwiek nie rozumiem tego mechanizmu, że w związku z tym, że 
mamy z tym problem, to jak już mnie to tak denerwuje, że mnie denerwuje to wywożę to na 
wysypisko śmieci, albo coś. 

P: Właśnie nie ma tego coś. 

O: Ale może ktoś ma rodzinę co mieszka na osiedlu. 
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P: Nie. To jest ten mechanizm, że coś się nie chce, więc sobie myślę najprostszy możliwy. 

O: Tak, ale czy nie prościej np. wejść w kooperatywę z kimś kto mieszka na osiedlu i ma 
śmietnik na śmieci wielkogabarytowe, bo to wymaga tyle samo nakładu pracy, bo też muszę 
to załadować, zawieźć, wywieźć, oddać na śmietnisko, czy do tych znajomych czy coś. A bo 
przecież na ten nieużytek też trzeba załadować, jechać, wyrzucić. 

P: I się denerwować. 

O: I jeszcze się denerwować. Właśnie ten dodatkowy czynnik stresowy, że ktoś mnie na tym 
przyłapie, a np. jestem szanowanym obywatelem. I nagle się okaże, że ktoś mi przypnie łatkę, 
że jestem dziadem. 

P: To jest rzeczywiście zadziwiające, ale ludzie jakoś uwielbiają śmiecić. 

O: Ja uważam, że to jest główny problem tych miejsc. 

P: A bezdomni? 

O: Z samymi miłymi się spotkałyśmy, więc może to też jest generalnie... wiadomo, że to jakby 
burzy ten wizualny... 

P: Ja dlatego o to pytam, że to poza śmieciami - to będzie nieładne porównanie - ale jakby 2 
główne na nie nieużytków, to byli śmieci, to najbardziej gdzieś tam, Bielany i te jakieś tam... 

O: Ale na przykład przy Młocinach to miejsce, to miałoby jakiś duży sens np. szczególnie, że 
jest tam i zajezdnia autobusowa i coś tam i jakby coś tam zrobić, to ludzie mieliby tam, zresztą 
tam nie ma dookoła nic takiego, to ja myślę, że to miałoby duży potencjał, ale np. te śmieci, 
które tam są, ale w ilościach naprawdę masakrycznych i takie w pewnym momencie miałam 
wrażenie, że tam po prostu śmierdzi lizolem wszędzie, to zupełnie zniechęca człowieka, żeby 
tam wchodzić w ogóle, jak dla mnie. Jest jeszcze kilka innych czynników, ale ten był taki 
główny. 

  

Reference 3 - 1,53% Coverage 

  

Na przykład to jest takie miejsce, gdzie ono ma takie poszycie, tam jest zarośnięte bardzo 
mocno, tam jest trochę tych ścieżek wydeptanych głównie właśnie przez tych ludzi piją, mają 
tam meliny swe i głównie piją alkohol, no to są tam takie wydeptane ścieżki do tych ich miejsc. 
Ale tak ogólnie to jest takie zwarte poszycie, tam jest mało takich, np. z wózkiem tam się nie 
wjedzie i z małym dzieckiem, żeby sobie popatrzyło na liście, które gdzieś tam na słońcu 
mienią. Absolutnie to nie jest tego typu miejsce. Przynajmniej w chwili obecnej. 

  

<Internals\\Michał D.> - § 1 reference coded  [4,02% Coverage] 
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Reference 1 - 4,02% Coverage 

  

Na przykład ten nieużytek, który był tutaj obok Auchan, zapomniałem jak się nazywa. 
Augustówka. Dla mnie to w ogóle… Po pierwsze ciężko tam w ogóle coś z nimi było zrobić. Po 
drugie, nie, moim zdaniem to był tylko kanał, tak i nic więcej. Takie dla mnie troszeczkę 
bezsensowne, bo tam nie można było nic zrobić. Nie było na przykład tyle tej wody, żeby coś 
można było z nią zrobić. Po prostu był taki długi, rozciągnięty, moim zdaniem, to jest takie 
bezsensowne. Na przykład ten nieużytek, który tam był na Grochowie. Gosia weź przypomnij 
na Grochowie… Na pewno pan skojarzy o co chodzi. Po pierwsze był dla mnie dziwne, bo tam 
była budowa, a to miał być nieużytek. Po drugie tam, moim zdaniem, ludzie, którzy tam 
mieszkają nie korzystają z tego w żaden sposób, tylko jako, nie wiem, przejście do jakiejś tam 
komunikacji, czy coś takiego. I moim zdaniem w ogóle nie będzie, nie jest wykorzystywany. 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 2 references coded  [10,96% Coverage] 

  

Reference 1 - 7,22% Coverage 

  

  

P: No dobrze. A co ci się nie podobało w nieużytkach? 

O: Nie we wszystkich czułam się bezpiecznie. Miałam takie poczucie na przykład na Odolanach. Tam 
były takie tereny, które w głowie myślałam sobie, że coś mogłoby się wydarzyć, albo... W sumie nie 
wyobrażam sobie, co trzeba było zrobić, żeby przyszli tam po prostu… Żeby trochę zrewitalizować to 
miejsce, żeby spowodować, żeby przyszli tam ludzie, tak sami z siebie. 

P: A co tam było takiego zagrażającego? 

O: Otoczenie torów. W sensie otoczenie torów, jakaś taka… Poczucie takiej nieprzyjazności tam było. 
Tak mi się wydaje bardziej, niż na innych terenach. Tak samo miałam… Też bezdomni w jakimś stopniu, 
chociaż tak naprawdę nigdy nic złego, jak tam chodziliśmy, nas nie spotkało z ich strony. 

P: Ale w ogóle cokolwiek was… Weszliście w jakąś interakcję? 

O: Z bezdomnymi, czy w ogóle? 

P: W ogóle bezdomnymi, na jakimkolwiek nieużytku? O to nigdy nie pytałem, ale tak zaczęło mnie 
to interesować, bo wszyscy mówią o tych nieużytkach, i o tych bezdomnych. I tak się zastanowiłem, 
czy w ogóle... 

O: Coś nas spotkało? Nie spotkało nas. Zastanawiam się, czy nie pominęłam czegoś. Nie, nie spotkało 
nas, ale cały czas… Nie wiem, to też na pewno działa, jakiś taki zbiorowy stres. Nie byliśmy pierwszą 
grupą, która zaczęła chodzić i jakby mieliśmy informacje od innej grupy, na którą, nie wiem… Poszły 
jakby do końca, nie pamiętam już który to był nieużytek, ale tam było obozowisko bezdomnych, w 
które weszli i w których tam zaatakowały ich psy. Jakby nie ugryzły, ale jakoś tam zaczęły na nich 
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szczekać. Jakby przez to mieliśmy też takie… I to nam spowodowało. I to było zaraz na początku, jakby 
informacja i to też pewnie wzbudziło w nas takie przeświadczenie i stres, ale tak naprawdę nic złego 
nas nie spotkało, więc też nie chciałam eksponować tego elementu.   

P: To było coś… Coś jeszcze, co ci się nie podobało? 

O: Po prostu przez niektóre było ciężko nam się przedrzeć. Też jakieś krzaki i jakieś takie… Taka bardzo 
dzika roślinność, która... Czasami ciężko było przez nią przejść, ale poza tym nie. 

  

Reference 2 - 3,74% Coverage 

  

P: A najmniej lubiane? Odolany? 

O: Odolany i Potoki. Odolany to już trochę powiedziałam, ta bliskość torów, jakieś takie poczucie, że 
ten teren jest mocno nieprzyjazny, ciężki do zaadoptowania. I też tak naprawdę ciężko było… Cały czas 
mówimy o… Nie wiem, ciężko mi było znaleźć taki punkt, który wydawał mi się ładny, albo interesujący. 
Ładny w sensie interesujący, coś takiego, w Odolanach. A na Potokach problem był taki, że bardzo 
ciężko było tam z jednej strony wejść i przejść przez ten teren. I z drugiej strony też myślę, że w części 
ten teren jest już jakby... Nie chcę powiedzieć zniszczony, ale po prostu przekształcony przez 
dewelopera i on był jakby dla mnie taki nie do końca… Nie wiem, nie był dla mnie interesujący, też 
miałam poczucie, że zaraz jakby to jest kwestia pewnie kilku chwil, że zniknie, że już przestanie być 
nieużytkiem. Bo już jest otoczony po prostu już budowami, nawet część tego terenu po prostu jest 
zagrodzone jakby przez takie, przez tereny budowlane. Więc właśnie miałam też takie poczucie, że on 
zaraz nie będzie nieużytkiem.   

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 3 references coded  [6,16% Coverage] 

  

Reference 1 - 2,60% Coverage 

  

W zieleniach nie podoba mi się to, w parku, że często ludzie po sobie nie sprzątają. Podobnie 
jest na nieużytkach. W wielu miejscach, w  których chodziliśmy były po prostu śmieci. I było 
bardzo dużo śmieci takich, których ja aż się dziwiłam że ludziom się chciało trudzić żeby 
przywieźć jakąś lodówkę czy jakąś sofę. Natomiast no nie podobało mi się to też, to akurat w 
nieużytkach, że tak jak już wspomniałam były miejsca bardzo trudno dostępne, gdzie nie 
można było. Człowiek nawet chciałby tam wejść, ale nie było jak. Bez maczety tak naprawdę, 
bez jakiegoś sierpa ciężko by było się dostać. 

  

Reference 2 - 0,64% Coverage 
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Tak. Lato jest chyba teraz najgorszym okresem, ponieważ to wszystko przez wiosnę wykwitło 
i naprawdę ciężko było się dostać do niektórych miejsc. 

  

Reference 3 - 2,92% Coverage 

  

No chyba największym rozczarowaniem jest dla mnie śmiecenie ludzkie. To jest chyba 
największe co może być. Bo ja bym sobie w życiu nie zadała tyle trudu żeby przetransportować 
lodówkę do odległego i jeszcze gdzieś tam głęboko w chaszczach umiejscowić ją. Więc w ogóle 
bym nawet na taki pomysł nie wpadła. Więc to było dla mnie duże rozczarowanie, że jeszcze 
są ludzie, którzy chcą tak się trudzić. Bo ja bym postawiła pod śmietnikiem na przykład przed 
blokiem i tyle i bym czekała aż to zniknie. 

P: To ktoś przyjechał i wywiózł, tak jak mówiłaś, lodówki, zamrażarki. 

O: Dużo jest tego naprawdę. I to było dla mnie takie najbardziej uderzającą wadą tych 
nieużytków. 

  

  

Nie podoba się zieleń osiedlowa 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [1,96% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,96% Coverage 

  

A w tej zieleni osiedlowej jest coś, co ci się nie podoba? 

O: Nie wiem do końca, czy ja to traktuje w takim sensie, że mi się nie podoba. Ja się bardzo cieszę, że 
ono jest, bardziej też na nią patrzę. W sensie nawet jeżeli są jakieś, w moim odczuciu, takim 
subiektywnym odczuciu, że ta roślinność powiedziałabym… Widząc ją gdzieś indziej, że jest brzydka, to 
jakby w aspekcie osiedlowym cieszy mnie, że jest. Bo jest tak mocno betonowo i wszędzie jest kostka 
i… No nie wiem, jakoś tak myślę, każda roślinność mnie cieszy, więc tutaj nie oceniam jakoś tak mocno. 

  

<Internals\\Agata J.> - § 2 references coded  [3,03% Coverage] 

  

Reference 1 - 3,02% Coverage 
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O: Zieleń osiedlowa, to nie za bardzo można korzystać, chyba, że ławka pod drzewem stoi. 
Zwykle na osiedlu to ludzie korzystają z placu zabaw, które się tam gdzieś szwęda i jak jest w 
miarę sympatycznie, nie wiem, są nasadzenia jakichś krzewów, drzew, czy roślin to ja myślę, 
że to miło szczególnie dla starszych osób, które nie mogą daleko chodzić. To jak postawimy 
tam też jakieś fajne ławki, jakieś coś, to jest to przyjemnie spocząć w cieniu jakiegoś 
drzewiszcza i popatrzeć na coś innego niż na betonowy chodnik, np. na jakieś kwiatki, czy na 
krzewy kwitnące. To zawsze sympatycznie. Bo jak człowiek jest młody, to umówmy się, jak się 
chce gdzieś pójść to można gdzieś pójść. A starsi ludzie mają pewne ograniczenia, więc ja 
myślę, że taka zieleń osiedlowa to głównie spełnia swoją funkcję właśnie w takich sytuacjach, 
jak ktoś jest bardziej chory niż zdrowy, jak ktoś jest starszy i daleko nie może chodzić. Dla 
matek z dziećmi to też jest fajnie jak się szwędają po tych chodniczkach i po tych osiedlach, że 
jest przyjemnie. Moim zdaniem zieleń ma uprzyjemniać życie. 

  

Reference 2 - 0,01% Coverage 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [1,81% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,81% Coverage 

  

: A korzystasz z zieleni przydomowej, czyli takiej międzyosiedlowej? 

O: Trudno mi powiedzieć, czy korzystam. Na pewno w taki, nie może w aktywny sposób, ale mamy na 
przykład w wejściu na podwórku mamy zasadzoną roślinność, jakieś krzewy, kwiaty. No i zawsze jak 
wracam do domu, to sobie patrzę na to, i myślę sobie, że super, że fajnie, że ktoś to robi. Gdzieś na 
pewno dzięki temu lepiej wygląda to nasze podwórko, lepszy jest ten powrót do domu. Niby ta krótka 
chwila, ale myślę, że ta roślinność tam wpływa na to.  

  

  

Co się podoba w nieużytku? 

  

<Internals\\Agata J.> - § 1 reference coded  [5,08% Coverage] 

  

Reference 1 - 5,08% Coverage 

  

Czyli nieużytek na pierwszym miejscu. 

O: Tak, bo to jednak dzicz jest zawsze fajna. człowiek jest trochę zdobywcą. 
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P: Właśnie, a co jest takiego fajnego w tym nieużytku? 

O: Bo ja lubię nieuporządkowanie. I to jest dla mnie przyjemnością. A poza tym, człowiek ma 
takie poczucie bycia - głupio to brzmi - ale bliżej z naturą. Prawda? To taki trochę wyświechtany 
slogan, ale tak jest. Jednak jak to jest nieuporządkowane, bez takiej widocznej ingerencji 
człowieka, bo wiadomo, że na tych nieużytkach też jest jakaś ingerencja, chociażby te wały 
wiślane, które muszą być koszone i coś tam, ale generalnie takie poczucie, że to jest bardziej 
naturalne niż sztuczne i zrobione przez nas, no to dla mnie to jest ważne i na przykład ja się 
tam lepiej czuję. 

P: A co jest jeszcze takiego fajnego w tej różnorodności? 

O: Różnorodności biologicznej? 

P: Nie, w tej właśnie fajności nieużytków. 

O: Chociażby to, że tam jest absolutnie dużo większa różnorodność biologiczna. I można tam 
spotkać i rzadki gatunek motyla i... chociaż rzadki gatunek motyla można też spotkać w 
mieście, na przykład w tym roku widziałam pazia żeglarza w parku Szczęśliwickim, to jest super 
rzadki gatunek, ale tam sobie też dobrze radzi, aczkolwiek był na łące kwietnej, którą 
wysialiśmy mu specjalnie. 

P: Czyli działa? 

O: Działa i jest fajnie. Ale na przykład, co ja mówiłam? A że różnorodność biologiczną na 
nieużytkach, wiadomo, że jest większa, bo wiadomo, że dużo więcej z mojego punktu 
widzenia, jeśli chodzi o moje zainteresowania zawodowe, bo interesuję się owadami, to 
wiadomo, że tam jest więcej koleżeństwa niż, znaczy więcej gatunków - przepraszam - 
występujących niż na przykład na tym trawniku wykoszonym, na którym od czasu do czasu 
pojawia się jakaś osa, w sumie też przez przypadek, bo ona z niego też nie korzysta. 

  

<Internals\\Michał D.> - § 4 references coded  [11,25% Coverage] 

  

Reference 1 - 5,74% Coverage 

  

Generalnie, po prostu że mogłem je poznać, że mogłem dowiedzieć się gdzie one są, jakie są, 
ich różnorodność. 

P: I jakie są? 

O: Na przykład właśnie górka Kazurka mnie zachwyciła, na pewno chciałbym, jeżeli bym miał 
trochę czasu, na nią wrócić, bo jest tam dużo fajnych miejsc. Po prostu cała ta góra mi się 
podoba jako obiekt, że można coś na niej porobić i to było właśnie najlepsze, moim zdaniem. 
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P: A poza górką Kazurką jeszcze ci się podobały jakieś nieużytki, jak byś miał tak poukładać 
takie które ci się podobały i takie, które ci się nie podobały. 

O: Dobra, w ten sposób. To górka Kazurka, później będzie na pewno Wisła. 

P: A dlaczego Wisła? 

O: No bo tam właśnie przy tym centrum olimpijskim było właśnie tak coś już tam zrobione, 
tak. I można było dotrzeć w miejsca praktycznie gdzie się jechało załóżmy tym chodnikiem, a 
tak jakby tu był chodnik, a obok było w ogóle nic nie ruszone, czysta natura. Obok właśnie było 
dostępność Wisły. To było właśnie takie, moim zdaniem, najlepsze. Właśnie taka jakby… Jak 
to nazwać? Właśnie nie harmonia, tylko właśnie w drugą stronę, właśnie te skrajności. Tak 
widać było skale, że coś jest zrobione, że jest ten chodnik, czy tam po drugiej stronie droga, a 
tutaj po tej stronie już była pełna natura i po prostu jakby ta dzikość. 

  

Reference 2 - 0,59% Coverage 

  

Zimą. Zimą było najmniej roślinności, najbardziej można było dojść w różne miejsca, a teraz to 
już było takie problematyczne dość. 

  

Reference 3 - 0,80% Coverage 

  

 No to idziemy, idziemy, a tu nagle w lesie jest śnieg, przebijają się roślinki, fajne. Moim 
zdaniem to miało swój urok. Może pan zadawać dalej pytania, ja będę szukał zdjęcia. 

  

Reference 4 - 4,12% Coverage 

  

Nie wiem, właśnie ja te poprzednie chyba usunąłem, a więc mogę nie mieć. Tu na przykład 
właśnie było nad tą Wisłą, tak? Nie, to było nad Kanałem Żerańskim. Sam nawet kanał nie był 
jakby tak fascynującym, co można oglądać przez ten kanał. Jakby oglądać drugą stronę, 
oglądać to, co się dzieje na wodzie, bo nie wiem czy wiecie, ale po prostu tam były jakieś 
zawody, czy treningi wioślarzy i nawet to pooglądać, to było bardzo fajne. Tak więc czasem nie 
sam nieużytek może być wartością a to, co jest wokół niego. O, tak bym powiedział.  O, 
właśnie, nawet mam zdjęcie. Trochę słabe, ale są ci wioślarze, tak? Tam były chyba jakieś 
zawody, bo w końcu było -Start!- i zaczęli bardzo szybko płynąć. To jest na przykład no istotne 
moim zdaniem. O, na niektórych właśnie nieużytkach, to chyba było w tych ogródkach 
działkowych moim zdaniem, gdzie idziemy, idziemy, a tu nagle takie ładne roślinki były, 
pierwszy raz widziałem.  
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<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 4 references coded  [20,22% Coverage] 

  

Reference 1 - 5,59% Coverage 

  

Podobało mi się to, że po pierwsze to były często miejsca, do których… Okej, to będzie coś w tym 
programie, do których bym normalnie nie trafiła, tak? Gdyby nie ten program, to na pewno by się nie 
pojawiła i dwa, pozwoliło mi to odkryć trochę miasto z innej perspektywy, ale też… No nie wiem, przede 
wszystkim te nieużytki nad Wisłą, one mi dały jakby zupełnie inne spojrzenie na ten teren. Znam Wisłę, 
jak większość młodych osób, znają jakby... Z takich typowych miejsc, do których się chodzi. Czy że 
[słowo niedoczytane 00:08:32] Jakiś taki miałam, miałam spojrzenie na Wisłę, z tych głównych 
punktów, z których nad Wisłą się przebywa i nagle dzięki z nieużytkom zobaczyłam zupełnie inną 
stronę. Czyli taką dziką roślinność, super widoki, trochę taką… Ale też, nie wiem. Przynajmniej pierwszy 
raz tak naprawdę udało mi się zobaczyć, jak wyglądają domy bobrów, tak powiedzmy. 

P: Żeremia. 

O: Żeremia. To było super, to było dla mnie takie duże odkrycie. Co mnie zdziwiło, ale też pozytywnie, 
i to też w sumie było widać na tych nieużytkach nad Wisłą, że ludzie, mimo tego, że było tam mocno 
dziko i czasami ciężko było przejść, to bardzo dużo ludzi tam przebywało tak naprawdę. Też na pewno 
było dla mnie, też było super odkryciem, różnorodność ptaków, którą można było spotkać. Myślę, że 
to to. I też myślę, że część tych nieużytków znajduje się w takich punktach miasta, do których no nie 
wiem, przy jakichś takich małych… Małym nakładzie pracy można by zrobić miejsce, gdzie by 
przebywało i cieszyło się nimi więcej osób. Więc jakby też potencjał, odkrywanie ich potencjału była 
dla mnie ciekawa. 

  

Reference 2 - 7,21% Coverage 

  

No dobrze. A co ci się nie podobało w nieużytkach? 

O: Nie we wszystkich czułam się bezpiecznie. Miałam takie poczucie na przykład na Odolanach. Tam 
były takie tereny, które w głowie myślałam sobie, że coś mogłoby się wydarzyć, albo... W sumie nie 
wyobrażam sobie, co trzeba było zrobić, żeby przyszli tam po prostu… Żeby trochę zrewitalizować to 
miejsce, żeby spowodować, żeby przyszli tam ludzie, tak sami z siebie. 

P: A co tam było takiego zagrażającego? 

O: Otoczenie torów. W sensie otoczenie torów, jakaś taka… Poczucie takiej nieprzyjazności tam było. 
Tak mi się wydaje bardziej, niż na innych terenach. Tak samo miałam… Też bezdomni w jakimś stopniu, 
chociaż tak naprawdę nigdy nic złego, jak tam chodziliśmy, nas nie spotkało z ich strony. 

P: Ale w ogóle cokolwiek was… Weszliście w jakąś interakcję? 

O: Z bezdomnymi, czy w ogóle? 
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P: W ogóle bezdomnymi, na jakimkolwiek nieużytku? O to nigdy nie pytałem, ale tak zaczęło mnie 
to interesować, bo wszyscy mówią o tych nieużytkach, i o tych bezdomnych. I tak się zastanowiłem, 
czy w ogóle... 

O: Coś nas spotkało? Nie spotkało nas. Zastanawiam się, czy nie pominęłam czegoś. Nie, nie spotkało 
nas, ale cały czas… Nie wiem, to też na pewno działa, jakiś taki zbiorowy stres. Nie byliśmy pierwszą 
grupą, która zaczęła chodzić i jakby mieliśmy informacje od innej grupy, na którą, nie wiem… Poszły 
jakby do końca, nie pamiętam już który to był nieużytek, ale tam było obozowisko bezdomnych, w 
które weszli i w których tam zaatakowały ich psy. Jakby nie ugryzły, ale jakoś tam zaczęły na nich 
szczekać. Jakby przez to mieliśmy też takie… I to nam spowodowało. I to było zaraz na początku, jakby 
informacja i to też pewnie wzbudziło w nas takie przeświadczenie i stres, ale tak naprawdę nic złego 
nas nie spotkało, więc też nie chciałam eksponować tego elementu.   

P: To było coś… Coś jeszcze, co ci się nie podobało? 

O: Po prostu przez niektóre było ciężko nam się przedrzeć. Też jakieś krzaki i jakieś takie… Taka bardzo 
dzika roślinność, która... Czasami ciężko było przez nią przejść, ale poza tym nie. 

  

Reference 3 - 3,45% Coverage 

  

Jakoś tak, od pierwszej chwili na pewno Glinianka Sznajdra , bardzo mi się spodobała. Chociaż ciężko 
powiedzieć, że to jest nieużytek już trochę, bo jest mocno, bo jest jednak mocno zaopiekowany, ale 
Glinianki Sznajdra. Te tereny nad Wisłą, ciężko mi w sumie powiedzieć o jednym. Nie wiem, tak zbiorczo 
bym powiedziała, te nadwiślańskie nieużytki, jeżeli mogę. Bardzo mi się podobał też Wisła Żoliborz, jak 
w sumie została zaadoptowana, czyli jest teraz taka ścieżka, która się jakoś trochę wbija w taką, 
bardziej dziką przyrodę, i to jest bardzo fajne.  

P: I ta ścieżka jest jakby wartością tego? 

O: Jest wartością na tyle, że bez tego projektu chętnie bym sobie nią przeszła i przebywała na tym 
terenie. A może normalnie, gdybym miała odwiedzić ten teren, to no nie wiem, nie chciałabym jakby 
przedzierać się przez jakieś krzaki za każdym razem. Więc to jest taka wartość, że ta ścieżka otwiera 
ten nieużytek dla dużej grupy osób. No i Kanał Sielecki jakoś bardzo mi się spodobał. 

P 

  

Reference 4 - 3,98% Coverage 

  

No dobrze, ale jakieś są. I co tu było fajnego, na tym zdjęciu? Co się zainteresowało? 

O: Okej, to jakby woda, jakby interakcja trochę przyrody z wodą. Na pewno to, co zauważyłam, że 
obecność wody w nieużytkach w jakiejkolwiek formie. Czy nawet jakiegoś… Czy jest to Wisła, czy 
właśnie tutaj jest to staw, czy nawet jakiś po prostu… Nie wiem, jakaś taka większa powiedziałabym 
kałuża. Ona jakoś tak oddziałuje, że to miejsce staje się ciekawsze. Okej, też podobało mi się, nie tylko 
na tym nieużytku, ale też nie wiem, jakieś takie instalacje jak ule, czyli jakby próby interakcji ludzi z 
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przyrodą, jakby skorzystania z niej. Co było fajne też… Okej, sobie trochę odbiegnę od tematu, ale na 
przykład na nieużytku Wisła Żoliborz ludzie zbierali zioła. Jakby to jest też ciekawy, fajny aspekt. Okej 
co jeszcze o Gliniance Sznajdera? 

P: A tutaj? 

O: Okej. No tak samo w sumie, i woda, trzciny, interakcja. Też to, że było trochę zaadoptowane i były 
miejsca takie, z których można było korzystać, tego nieużytku. Nie wiem, na przykład bardzo… 
Niezależnie od pory roku, w której tam byliśmy ludzie łowili ryby, ktoś tam sobie przebywał i... 

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 3 references coded  [4,94% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,70% Coverage 

  

O: Bardziej mi się podoba zieleń nieużytkowa, ponieważ jest to krajobraz na pewno 
niezwiązany z działalnością człowieka. Więc to jest samoistne tworzenie się i kształtowanie 
krajobrazu. To jest bardzo fajne i to jest ciekawe, ponieważ są to miejsca. Nawet właśnie fajne 
jest to w Warszawie, że są miejsca gdzie człowiek jeszcze nie doszedł. To tak wygląda jakby 
człowiek jeszcze nie doszedł. 

  

Reference 2 - 0,90% Coverage 

  

Zimą jest dużo łatwiej, jest prościej. I to jest fajne. Właśnie zimą jest fajne, bo tam jest. To też 
jest jakaś odskocznia dla człowieka. Tak mi się wydaje. Cisza, spokój, bez ludzi, bez szumu, bez 
gwaru. 

  

Reference 3 - 2,34% Coverage 

  

Mam. Bardzo lubię górkę Kazurkę. Musiałabym sobie chyba mapę włączyć. Odolany, fort 
Odolany bardzo lubię, ponieważ tam znaleźliśmy super metę na czereśnie i wiśnie. No to jest 
takie, wszystko jest związane z jakimiś tam naszymi odczuciami. Górka Kazurka ze względu na 
to, że tam jest fajnie, bo jest mega dużo jakiś tam przeszkód na przykład dla dzieciaków żeby 
tam jeździły sobie na rowerach, albo też dużo osób z psami wychodzi, z dziećmi, więc to jest 
też fajnie. Bardziej pod względem użytkowym ja patrzę jako architekt. Chyba tyle. 

  

  

Czy wolisz przestrzenie otwarte czy zamknięte? 



 

 

184 | Strona 

 

 

<Internals\\Agata J.> - § 1 reference coded  [1,31% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,31% Coverage 

  

Tam są widoki bardziej otwarte, zamknięte? 

O: A to zależy. Bo tam są też otwarte np. takie łąki, wiec zależy gdzie się pójdzie. 

P: Czyli jest jedno i drugie. 

O: Tak. On jest taki wielofunkcyjny. Bo tam są właśnie i ścieżki. I to jest fajne, bo nie ma tam 
takich wybetonowanych ścieżek, jest jedna chyba tylko, która idzie tak jakby wzdłuż jednej 
ściany tego nieużytku, ale głównie są takie raczej gruntowe te ścieżki, nie ma tam 
chodniczków, czy czegoś takiego. 

  

<Internals\\Michał D.> - § 2 references coded  [5,50% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,98% Coverage 

  

O: Tam właśnie, moim zdaniem tylko i wyłącznie to, nie będzie przyciągało do tego nieużytku, 
ponieważ on jest jakby za bardzo otwarty, żeby przyciągało co innego, a po drugie umówmy 
się, tam nie ma co oglądać po prostu. 

  

Reference 2 - 4,52% Coverage 

  

Tak, tak. A tutaj, wcześniej… O właśnie, tu stąd wyszliśmy i tu była ta trybuna, tak? Nawet ta 
trybuna, no to jeżeli by troszeczkę ogarnąć to wszystko, troszkę nie wiem, zrobić jakąś ścieżkę, 
powycinać coś i już w ogóle dla kogoś może być tą inspiracją, żeby poszukać, co tam było 
kiedyś. O, tu właśnie zabawy z psami, też tutaj… To po prostu tu było jakby zadbane, nie 
zadbane i znów zadbane, tak? Nie dużo by wystarczyło, żeby coś z tym zrobić. No i właśnie to 
jest fajne, bo ten nieużytek jest blisko niego, tam niedaleko, gdzie Fort Bemowo jako… Z tego 
osiedla się stworzyło, Fort Bemowo. No i on będzie na pewno użytkowany. Tu zaraz są boiska, 
na pewno będzie bardzo fajnie użytkowane. O, to jest na już chyba Tarchominie, tak? I też w 
ogóle poszliśmy inną ścieżką i też widziałem, że ktoś już tam gdzieś musiał chodzić. Na przykład 
też, że jakby nikt nie zwracał uwagi na to, że na przykład tutaj, przy ulicy Idzikowskiej też był 
kanał, tylko jak on się nazywał? 

P: Sielecki? Jakby to się... 
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O: Tak, tak. 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 2 references coded  [7,15% Coverage] 

  

Reference 1 - 4,35% Coverage 

  

 ten widok, że to jest taka otwarta przestrzeń tutaj? 

O: Myślę, że to też, też wpływa bardzo na to. 

P: A bardziej ci się podobało teraz, jak oglądamy letnie zdjęcia, czy w zimie? 

O: To zależy. W sensie nie mogę tak powiedzieć, że zimą było gorzej, że na przykład teraz widoki były 
ładniejsze. Bo często dzięki też nie tylko w tym nieużytku, na Gliniance, ale też w innych, dzięki 
odwiedzeniu zimą, można było je lepiej odkryć dlatego, że wiosną były super zarośnięte, tak jak Kanał 
Sielecki i ta zima pozwoliła jakby też na nie inaczej spojrzeć, więcej pewnie zwiedzić. 

P: Głębiej wejść? 

O: Tak, tak. Więc mimo tego, że może przyroda była wtedy trochę bardziej martwa niż wiosną, to 
jednak ta zima pozwalała też odkryć uroki i bardziej zwiedzić te nieużytki. Więc nie mogę tak 
powiedzieć, że w sumie zimą, albo wiosną były lepsze, czy lepiej się je zwiedzało. Też w Gliniance 
Sznajder było bardzo fajne to, że on był… Ten teren był trochę jednak ukryty, że trzeba było zejść do 
niego z górki, więc to też było ciekawe. 

P: Czyli dawało taką intymność pewną? 

O: Tak, tak, tak myślę. 

P: Coś tam mamy jeszcze w tej Gliniance Sznajdra? 

O: Właśnie patrzę. Jeszcze jeden punkt [słowo niedoczytane 00:24:47] Okej, no widać to w sumie to 
samo. 

  

Reference 2 - 2,80% Coverage 

  

A dlaczego zimą macie dużo więcej zdjęć? 

O: Nie wiem, ciekawe. To jest ciekawe, w sumie było zimno, więc powinno się nam bardzo śpieszyć i 
ich nie robić, nie wiem. Może właśnie dzięki temu, co pan powiedział, co w sumie gdzieś miałam w 
głowie, ale tego nie potrafiłam wyrazić. Czyli że zima to te tereny są bardziej transparentne i łatwiej 
jest zauważyć jedno drzewo, które przykuwa uwagę, a często, kiedy się chodzi wiosną po tych terenach, 
to po prostu wszędzie było bardzo dużo jakby krzaków, czy był mocno za… Było bardzo dużo 
roślinności, która… Ja miałam takie poczucie przynajmniej, że przykrywa trochę coś, co jest na tych 
terenach i może dlatego bardziej było tak, że wszystko wyglądało, że tak samo jak wiosną... 
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P: Czyli jak w starym dowcipie, drzewa zasłoniły las. 

O: Trochę tak. 

P: 

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 2 references coded  [4,91% Coverage] 

  

Reference 1 - 2,32% Coverage 

  

w tych Odolanach kwestia otwartości, zamkniętości? 

O: Tam jest dosyć otwarta przestrzeń, więc. No i główną tam cechą Odolan to jest tak jakby to 
że te tory nam kreślą tak naprawdę drogę którą mamy iść. A to czy gdzieś tam wejdziemy już, 
gdzieś się zagłębimy, to też jest takie coś ciekawego, coś co możemy. No tak zachęca 
troszeczkę. W takim sensie że to nas zachęca, że tego nie widzimy gdzieś, bo idziemy przez te 
tory. Ale gdzieś tam jest jakieś zejście czy też możemy sami gdzieś sobie spenetrować to 
wszystko. I to jest fajne. 

  

Reference 2 - 2,59% Coverage 

  

 jednocześnie jest otwarte. Bo ty też mówiłaś że lubisz tą otwartość. 

O: Lubię tą otwartość. 

P: A co lubisz w tej otwartości? 

O: No właśnie to już też wspominałam, że to jest łatwy dostęp do tego, że nie musimy się 
przedzierać przez te wszystkie chaszcze, nie mamy problemów tam z dojazdem. Bo tam 
przecież czy autobusem czy samochodem, czy rowerem jest bardzo łatwo się dostać. Niektóre 
miejsca są takie na tych nieużytkach, były takie, że tam jeżeli nie masz samochodu, no to 
bardzo ciężko się tam dostać. Bo tam czy autobusy nie dojeżdżały czy właśnie rowerem też nie 
zawsze można było. 

  

  

Co się podoba w parku? 

<Internals\\Agata J.> - § 4 references coded  [5,05% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,35% Coverage 



 

 

187 | Strona 

 

 

  

Ale są niektóre parki, które są jakoś tam przemyślane, prawda, że kawałek pseudo lasu i 
przynajmniej drzewa, krzewy tam są. 

  

Reference 2 - 1,05% Coverage 

  

Na przykład park w Starym Sączu, ale rozumiem, że to nas nie interesuje. Z warszawskich 
parków to wiadomo, że fajne są... Fajne? Ja wiem czy fajne, fajne gdyby nie było ludzi, to na 
przykład lubię chodzić do Łazienek i do Parku Ujazdowskiego, ale z zastrzeżeniem, że nie w 
niedzielę, bo jednak ten tłum, który zadeptuje człowieka wydaje mi się, że umniejsza im 
wartości. 

  

Reference 3 - 1,74% Coverage 

  

: Kolorowo po prostu. Jak są kwiaty, to człowiek się jednak odpręża mimo wszystko, a poza 
tym ja na przykład lubię kwiaty i chętnie sobie na nie patrzę. A ja myślę, że to głownie kolor 
przyciąga. Kolor, że coś się dzieje. 

P: Czyli kwiaty są fajne bo są... ja dlatego tak pytam dosyć głupio, bo potem muszę to wyciąć i 
mam takie fajne wtedy zdanie, że kolory są ważne [słowo niedoczytane 00:05:30] 

O: Ja myślę, że zróżnicowanie kolorystyczne jest ważne, bo człowiek jest wzrokowcem w 
sumie, a to jest przyjemne dla oka, że coś kolorowego, że coś kwitnie, że coś jest fajnego w 
innej formie ani krzakiem, ani drzewem. 

  

Reference 4 - 1,92% Coverage 

  

Właśnie łąka jest fajna, bo na łące coś się dzieje, coś generalnie lata. A taka łąka to też dla 
mnie... może to też jest myślę trochę skrzywienie zawodowe, ale generalnie taki wysiepany 
trawnik, szczególnie jak ktoś ma taką - a niektórzy mają - tendencję do wycinania trawnika tak 
po prostu jak - używając kosiarki, jak golarki, że tam po prostu się też nic nie dzieje. To jest po 
prostu kawałek zielonego. Tam nie ma szans nic zamieszkać. Całkiem co innego jak ktoś ma 
taki trawnik fajny, nie wiem, że rosną stokrotki na wiosnę, że jakiś krokus się pojawia, tulipan, 
coś tam, to jest ok, ale takie właśnie wygolone te trawniki, co robią tylko za kawałek zielonego, 
to absolutnie. 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 2 references coded  [4,41% Coverage] 
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Reference 1 - 2,60% Coverage 

  

A dlaczego są ładne? Znaczy co jest ładnego w tej zieleni? 

O: Nie wiem, może na przykład taki Ogród Saski, który chyba, jest to pewnie najczęściej. Mam poczucie, 
że jest to oczywiście zadbane, ale też mam poczucie jakiejś takie harmonii mimo, że to jest miejsce 
mocno w centrum, to jest tak jakby ułożone. Ścieżki są tak ułożone, że jednak można się poczuć, można 
się poczuć nie wiem, jakoś spokojniej. Nie jest tak, że jest bardzo dużo ludzi, którzy w jednym 
momencie przebywają razem, tylko jednak można gdzieś tam trochę samotności zaznać, nawet w 
takim bardzo popularnym miejscu. Tak mi się wydaje, że to jest fajne. Co jeszcze? Na pewno też ilość 
zieleni, różnorodność roślinności. To jest też... To też ma znaczenie. Nie wiem, chyba tyle. 

  

Reference 2 - 1,81% Coverage 

  

 co ci się podoba w zieleni parkowej? Już trochę o tym mówiłaś. 

O: Właśnie zależy to na pewno od określonego parku, ale wydaje mi się, że park nawet, czy ogród, czy 
taka zieleń parkowa, nawet jeżeli jest położona mocno w centrum, mocno w takich zatłoczonych 
miejscach, daje szansę takiej ucieczki trochę, od właśnie tego zatłoczonego świata. Daje szansę żeby 
odpocząć właśnie na łonie przyrody, mimo że to jest taka zorganizowana forma, gdzie nie ma dzikich 
roślin i zwierząt, to jednak daje jakąś taką namiastkę.  

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 2 references coded  [2,50% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,81% Coverage 

  

Park. Zdecydowanie park. 

P: I dlaczego? 

O: Dlatego że jest dowolność na pewno w różnego rodzaju interakcjach typu, można przyjść 
na piknik, można spotkać się ze znajomymi, można wyjść na spacer. Natomiast nieużytki są 
trudno dostępne. Są też fajnymi miejscami, ale są bardzo trudno dostępne i czasami ciężko 
jest eksplorować cały nieużytek. Dlatego park jest dużo łatwiejszy do obserwacji i do spędzania 
tam czasu 

  

Reference 2 - 0,69% Coverage 
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Natomiast zieleń parkowa też ma swoje plusy, ponieważ jest uporządkowana, jest. W 
większości przypadkach jest zadbana przez ludzi i też ma jakiś swój urok. 

  

  

<Internals\\Agata J.> - § 3 references coded  [4,01% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,44% Coverage 

  

W parkach urządzonych? 

P: Tak. 

O: Znaczy ja nie do końca lubię takie urządzone parki, bo nienawidzę tych trawników 
generalnie przypominających pole golfowe. 

  

Reference 2 - 0,46% Coverage 

  

 W parkach najbardziej nie lubię tych prostych trawników bez niczego. 

P: I czegoś jeszcze? Czy te trawniki najgorzej? 

O: Nie, te trawniki najgorzej. Zdecydowanie 

  

Reference 3 - 3,11% Coverage 

  

Całkiem co innego jak ktoś ma taki trawnik fajny, nie wiem, że rosną stokrotki na wiosnę, że 
jakiś krokus się pojawia, tulipan, coś tam, to jest ok, ale takie właśnie wygolone te trawniki, co 
robią tylko za kawałek zielonego, to absolutnie. 

P: Typu z rolki. 

O: Tak, typu z rolki, właśnie, dokładnie. To zupełnie, ja myślę, że to nie spełnia... chociaż może 
niektórzy to lubią, bo znam takich ludzi, którzy lubią taką płachtę zielonego wygolonego jakby 
sprzątanego i czesanego co rano, ale, ja to bardziej lubię jakąś różnorodność, żeby coś tam się 
działo. Widzę na przykład takie łąki naturalne, które teraz jest taka moda na wysiewanie ich w 
miastach, przy domach. To mi się bardzo podoba. 

P: A owady? 
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O: Owady wtedy żyją. A na takim trawniku absolutnie nie. Bo żeby owady miały jakieś szanse 
to potrzebują kwitnących roślin przede wszystkim. Kwitnących roślin i traw. To jest ich baza 
pokarmowa. Wiadomo, że bez pokarmu nikt daleko nie doleci. Więc jeśli chodzi o owady to 
absolutnie tylko łąki, albo trawniki niekoszone. Albo wysiewane rośliny, generalnie, które 
właśnie kwitną i są pokarmową bazą. 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [1,51% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,51% Coverage 

  

P: A w parkach coś ci się nie podoba? 

O: W parkach? Okej, pewnie mimo wszystko czasami jest w nich za dużo ludzi i pewnie to, że nie wiem, 
wszystko jest… Wszystko jest tam bardzo ułożone, tak? Są to ścieżki, dokładnie jakby ta roślinność jest 
tak mocno podporządkowana nam, a pewnie fajniej by było też czasami poprzebywać w miejscu, które 
nie jest aż tak bardzo ułożone i pielęgnowane, tylko jest trochę właśnie bardziej dzikie. 

  

  

Wartość nieużytku 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [3,08% Coverage] 

  

Reference 1 - 3,08% Coverage 

  

 Nie wiem, tu będą takie dwie rzeczy, które w sumie zależą od położenia tych nieużytków. Z jednej 
strony te nieużytki, które były blisko, tak naprawdę bardzo blisko ludzi...  

P: Na przykład jakie? 

O: Na których, które… Wydaje mi się, że to był Kanał Sielecki na przykład. Jeszcze sobie zerknę. Kanał 
Sielecki, który wydaje mi się super ładnym miejscem tak naprawdę, na którym jakby nie było takiego 
życia, nie było osób poza jakimiś bezdomnymi zimą. I wydaje mi się, że niewiele trzeba, żeby inne osoby 
go odkryły. I to był dla mnie taki pierwszy, pierwsze coś, co mnie może zdziwiło. A druga sprawa, to 
właśnie ta przyroda, przede wszystkim właśnie w nieużytkach nad Wisłą, która w sumie mocno dzika, 
ale której… Nie wiem, nie widziałam takiej Wisły wcześniej, i to było dla mnie dużą wartością. Jest też 
ta z jednej strony... 

P: Taka bioróżnorodność? 

O: Tak, tak, na pewno. 
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P 

  

<Internals\\Małgorzata O.> - § 1 reference coded  [5,35% Coverage] 

  

Reference 1 - 5,35% Coverage 

  

Na pewno są ważne dlatego że stanowią nasz ten taki pierwotny krajobraz. Tam nie ma roślin, 
które my wprowadzamy. Tam nie ma introdukcji. To jest coś co samo sobie istnieje, 
funkcjonuje, je i ma się dobrze bez nawet naszej ingerencji. Dlatego według mnie to jest 
bardzo ważne, ponieważ tak jak już wspomniałam, szczególnie tu w Warszawie, mało jest 
takich miejsc gdzie one są nie zbadane przez człowieka. To jest taki przykład takiej dziczy, którą 
można gdzieś tam spotkać w odległych miejscach. 

P: Jakoś cię zdziwiły te nieużytki czy czymś zaskoczyły, czy czymś takim? Bo mówiłaś że nigdy 
z nich nie korzystałaś albo że nie wiedziałaś… 

O: Nie wiedziałam że one są. 

P:… że one są. Więc od takiego nic do takiego nasycenia pewnie. 

O: Znaczy na pewno mi dużo dały ze względu na to że odkryłam tą Warszawę na nowo. Nie 
tylko z perspektywy blokowisk, osiedli i tego gwaru właśnie tych ulic, tylko też z takiej 
perspektywy oazy spokoju, ciszy, czegoś gdzie można fajnie na przykład spędzić czas, gdzie 
można. Jest spokojnie, gdzie człowiek może odpocząć, zrelaksować się. Nawet wziąć kocyk, 
posiedzieć sobie na kocyku czy gdzieś. Mimo że tam ławek na przykład nie ma. Ale są miejsca 
gdzie fajnie też by było się zrelaksować. 

  

  

Wielkość nieużytku 

  

<Internals\\KATARZYNA Z.> - § 1 reference coded  [0,50% Coverage] 

  

Reference 1 - 0,50% Coverage 

  

P: A wielkość nieużytków miała dla ciebie znaczenie przy tym wyborze, czy one są małe, czy duże? 

O: Nie, zupełnie nie, to nie miało znaczenia. 
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<Internals\\Małgorzata O.> - § 2 references coded  [2,63% Coverage] 

  

Reference 1 - 1,80% Coverage 

  

Nie, to nie jest tak, że wielkość odgrywa dola mnie znaczenie. Bardziej co tam się znajduje, 
jaka jest roślinność i jak mocno jest to zarośnięte. Czyli jak mocno jest to dostępne bądź 
niedostępne. Czyli im bardziej dostępne, im bardziej jest pole gdzie. Im bardziej właśnie są 
dostępne i tam gdzie są jakieś pola przez które można łatwo dostać się, gdzieś tam przejść, to 
tym bardziej przyjemnie się je zwiedza. 

  

Reference 2 - 0,83% Coverage 

  

A te Wiślany? 

O: Jak dla mnie za duże tereny. Jak dla mnie to po prostu za duże tereny. I też ciężko. No 
niektóre miejsca były ciężko dostępne. Gdzieś tam ciężko było się dostać. Faktycznie… 

  

  

 Zalecenia do prowadzenia dalszej części  wywiadów. 

Przyjęte dla wywiadów założenia potwierdziły się. Respondenci chętnie odpowiadali na 
pytania i żadne nie sprawiało im kłopotu. Udzielane odpowiedzi w większości odpowiadają 
założonym tezom, mniejszą tylko niż założona wagę pytani przywiązują do swobody 
użytkowania, zalecane jest więc dodanie pytania o sposoby użytkowania poza spacerem. 
Respondenci mają problem z werbalizowaniem doznań estetycznych, należy więc zwrócić 
szczególna uwage na tę część wywiadu i zachęcać ich do nazywania elementów widoku, 
dźwięków i zapachów, i nazywania ich. 
 
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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XIV (2.18) Ocena wpływu na dobrostan emocjonalny z wykorzystaniem przenośnych 
urządzeń Muse - przenośnych urządzeń do pomiaru EEG z biofeedbackiem 
 

Kwartał 3 badań - badania i pomiary w terenie 
 
W 3 kwartale projektu badawczego do 30 września 2018 roku prowadzone były badania 
terenowe, w ramach których pozyskiwano odczyty (pomiary) z urządzeń Muse EEG i Polar 
A370 (pulsomierz). Do badań zaangażowano 20 badaczy, którzy po uzyskaniu instrukcji, 
wypożyczeniu sprzętu i przeszkoleniu, samodzielnie dokonywali zautomatyzowanych 
pomiarów.w terenie. Dane z odczytów (aplikacje Muse Monitor i Polar Flow) zapisywane 
były w pamięci wewnętrznej smartfonów oraz przesyłane na dysk sieciowy. Każdy z badaczy 
poruszając się po wyznaczonych transektach dokonywał odczytu w wyznaczonych 33 
miejscach (8 obszarach). 7 z tych obszarów to wybrane, zielone nieużytki, jeden natomiast 
był obszarem referencyjnym (park miejski Pole Mokotowskie). Badania terenowe pozwoliły 
na uzyskanie odpowiedniej ilości odczytów (660 z Muse EEG i 132 z Polar A370) w stosunku 
do zamierzeń i celu badania. W kolejnym etapie (czwarty kwartał) dane pozyskane będą 
odpowiednio obrabiane i analizowane.  
 
Podsumowanie badań terenowych: 
 
Liczba badaczy z urządzeniem Muse EEG: 20 osób (14 kobiet, 6 mężczyzn),  
Liczba badaczy z urządzeniem Polar A370 (pomiar pulsu): 4 osoby (3 kobiety, 1 mężczyzna) 
Liczba obszarów: 8 (7 nieużytków, 1 park miejski - obszar referencyjny) 
Liczba punktów (miejsc przeprowadzania pomiarów): 7x4 + 1x5 = 33 punkty 
Liczba pomiarów EEG: 20 x 33 = 660 pomiary 
Liczba pomiarów pulsu:4 x 33 = 132 pomiary 
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Zdj. 1 Obszary badawcze i punkty pomiarów oznaczone na mapie Warszawy (7 obszarów nieużytków 
z 4 punktami pomiarów i park miejski - obszar referencyjny - z 5 punktami pomiarów. 
 
Przykładowe obszary i punkty pomiarów na transektach, tak jak zostały zaprezentowane w instrukcji 
przygotowanej dla badaczy terenowych: 
 

 
Zdj. 2. Obszary Skra (nieużytek) i park Pole Mokotowskie (obszar referencyjny). 
 
Obszar “Skra”: punkty przeprowadzania pomiarów (transekt długości 340 m): 
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# Współrzędne Opis 

1 52.21284, 
20.99631 

Aleja asfaltowa, przy płocie. Widok na zagajnik 
młodych klonów. 

2 52.21322, 
20.99554 

Przy asfaltowej ścieżce, tyłem do zdewastowanych 
budynków, przodem do poletka nawłoci 

3 52.21272, 
20.99506 

Rozwidlenie dróg, pozostałości chodnika z płyt 
betonowych [widok na północ] otwarcie widokowe, 
nawłocie 

4 52.21257, 
20.99433 

Przy basenie - widok na stary basen; pod nogami napis 
sprayem "jmp" 

 
Obszar referencyjny “Pole Mokotowskie”: punkty przeprowadzania pomiarów (transekt długości 500 
m): 

# Współrzędne Opis 

1 52.21407, 
20.99812 

Świetlisty zagajnik za placem zabaw; widok na północ 
w stronę mirabelki 

2 52.21324, 
20.99704 

Zadrzewienia na skraju polany po MPO - widok na 
polanę 

3 52.21192, 
20.99799 

Ławka przy głównej alei koło ronda rowerowego, widok 
na wprost 

4 52.21143, 
20.99906 

Zadrzewienia - pod wysokimi klonami - widok na kanały  

5 52.21134, 
20.99734 

Górka - widok na staw 
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Zdj. 3 Widok z punktu nr 2 w transekcie obszaru nieużytku “Skra” 
 

 
Zdj.4. Widok z punktu nr 4 w transekcie obszaru nieużytku “Skra” 
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Zdj. 5. Fragment tabeli danych pozyskiwanych z odczytu urządzenia Muse EEG uzyskany dzięki 
aplikacji Muse Monitor (plik .csv) 
 

 
Zdj. 6. Przykładowy zrzut ekranu prezentujący interfejs aplikacji Muse Monitor, wykorzystywanej w 
badaniach z urządzeniem Muse EEG. 
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Zdj. 7. Zdj. 5. Fragment tabeli danych pozyskiwanych z odczytu urządzenia Polar A370 uzyskany dzięki 
aplikacji Polar Flow (plik .csv) 
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Zdj. 8-11. Badacze w terenie zielonych nieużytków w czasie odczytów (pomiarów) z urządzeniem 
Muse EEG 


