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RAPORT KWARTALNY REALIZACJI ZADANIA  
Inwentaryzacja i określenie możliwości rekultywacji wybranych nieużytków warszawskich na 
potrzeby ich wykorzystania w systemie terenów zieleni miejskiej 
I kwartał 2018 
 
 
W I kwartale 2018 roku harmonogram rzeczowo-finansowy obejmował wykonanie następujących 
zadań (numeracja w nawiasach  zgodnie z numeracją w harmonogramie): 
I.(1.1) Mapowanie obszarów i przygotowanie materiałów wyjściowych oraz narzędzi do właściwych 
badań - badania przyrodnicze  
II. (1.2) Mapowanie obszarów i przygotowanie materiałów wyjściowych oraz narzędzi do właściwych 
badań - badania społeczne 
III (2.3) Ocena zdolności redukowania soli względem terenów sąsiadujących (oznaczenie stężenia soli 
w glebie, pH, aktualna ilość wody 
IV. (2.4) Ocena zdolności pochłaniania pyłów w powietrzu przez roślinność nieużytków 
V (2.5) Ocena zdolności (produkcji tlenu) pochłaniania CO2 przez roślinność nieużytków 
VI (2.9) Analiza potencjału ekologicznego  metodą inwentaryzacji owadów biegaczowatych 
(Carabidae) 
VII (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) 
VIII (2.11) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja trzmieli (Bombus) 
IX (2.12) Inwentaryzacja charakterystyk klimatycznych (rozkład temperatury powierzchni terenu z 
platformy UAV – pomiar i analiza danych; 3 x w roku) 
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) 
XI (2.15) Analiza preferencji estetycznych użytkowników metodą Visitor Employment Photography 
(VEP), sondaż na formularzu 
XII (2.16) Analiza preferencji estetycznych użytkowników za pomocą wywiadu pogłębionego 
XIII (2.17) Inwentaryzacja oznak terytorialności 
XIV (2.18) Ocena wpływu na dobrostan emocjonalny z wykorzystaniem przenośnych urządzeń Muse - 
przenośnych urządzeń do pomiaru EEG z biofeedbackiem 
 
 
Poniżej zamieszczamy wyniki prac związanych z wykonaniem zadań. 
 
WYKONAWCY: dr hab. Beata J. Gawryszewska, dr hab. inż. Piotr Sikorski, dr hab. Axel Schwerk (prof. 
SGGW), dr hab. Marzena Wińska-Krysiak, dr hab. Jarosław Chormański (prof. SGGW), dr Izabela 
Dymitryszyn, dr Krzysztof Herman, dr Arkadiusz Przybysz, dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, dr 
Daria Sikorska, dr Barbara Zajdel, mgr Maciej Łepkowski, mgr Agata Jojczyk, mgr Wojciech Mejor, 
mgr Jarosław Matusiak, mgr Jacek Jóźwiak, mgr Wojciech Ciężkowski. 
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Raport kwartalny I/2018 
 
I. (1.1) Mapowanie obszarów i przygotowanie materiałów wyjściowych oraz narzędzi do 
właściwych badań - badania przyrodnicze Piotr Sikorski, Piotr Arciński 
Zgodnie z harmonogramem wyniki realizacji zadania zostały  opisane w raporcie z realizacji projektu 
w IV kwartale 2017 z dn. 23.12.2017. 
 
II. (1.2) Mapowanie obszarów i przygotowanie materiałów wyjściowych oraz narzędzi do 
właściwych badań - badania społeczne Beata J. Gawryszewska, Maciej Łepkowski, Anna Wilczyńska, 
Martyna Cziszewska, Ryszard Nejman 
Zgodnie z harmonogramem wyniki realizacji zadania zostały  opisane w raporcie z realizacji projektu 
w IV kwartale 2017 z dn. 23.12.2017. 
 
III. (2.3) Ocena zdolności redukowania soli względem terenów sąsiadujących (oznaczenie stężenia 
soli w glebie, pH, aktualna ilość wody Marzena Wińska-Krysiak 
W zadaniu 2.3. przeprowadzono pierwszą część zakupów. Zamówiono i kupiono odczynniki 
chemiczne, woreczki do pobierania prób, termometr. Zamówiono elektrodę do pH-metru. Zakupy 
pozwolą na właściwe przeprowadzenia analiz planowanych na wiosnę i lato.  
 
IV. (2.4) Ocena zdolności pochłaniania pyłów w powietrzu przez roślinność nieużytków Arkadiusz 
Przybysz 

W zadaniu 2.4. przeprowadzono pierwszą część zakupów (chloroform), które pozwolą na 
właściwe przeprowadzenia analiz planowanych na lato. Wybór firmy poprzedzono badaniem 
rynku i zebraniem czterech ofert handlowych. 
Ponadto odbyto konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za zadania 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., i 
2.3. w celu wytypowania nieużytków oraz występujących na nich zbiorowisk roślinnych i 
poszczególnych gatunków, na których przeprowadzone zostaną analizy. 
 
V (2.5) Ocena zdolności (produkcji tlenu) pochłaniania CO2 przez roślinność nieużytków Arkadiusz 
Przybysz 

W zadaniu 2.5. odbyto konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za zadania 1.1., 1.2., 2.1., 
2.2., i 2.3. w celu wytypowania nieużytków oraz występujących na nich zbiorowisk roślinnych 
i poszczególnych gatunków, na których przeprowadzone zostaną analizy. 
 

Uwaga! W obu zadaniach (2.4. i 2.5.) zmodyfikowano harmonogram wydatków.  
W zadaniu 2.4. zmniejszono kwoty wydatków w kwartałach 1 (2018), 3, 4 i 1 (2019), a 
zwiększono w kwartale 2. Taki rozkład wydatków gwarantuje sprawne przeprowadzenie 
zakupy materiałów w 1 (chloroform) i 2 (filtry) kwartale 2018 roku, a kwoty przeznaczone na 
kwartały 3, 4 i 1 (2019) pozwolą na przeprowadzenie analiz i interpretacje wyników (koszty 
osobowe).    
W zadaniu 2.5. wszystkie planowane wydatki (koszty osobowe) przeniesiono na kwartały 3 i 
4. Pomiary wydajności wymiany gazowej roślin można przeprowadzić tylko w okresie letnim, 
a w ostatnim kwartale zinterpretowane zostaną uzyskane wyniki. 
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VI (2.9) Analiza potencjału ekologicznego  metodą inwentaryzacji owadów biegaczowatych 

(Carabidae) Axel Schwerk, Izabela Dymitryszyn 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w I kwartale 2018 roku zakupiono materiały 
niezbędne do konstrukcji pułapek STN oraz glikol do konserwacji owadów. Zakupy te pozwolą na 
wykonanie prac terenowych objętych zakresem zadania. 
 

VII (2.10) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja ptaków (Aves) Jarosław Matusiak, 
Izabela Dymitryszyn 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w I kwartale 2018 roku zakupiono 
wysokościomierz optyczny Suunto PM-5/1520 przeznaczony do pomiaru wysokości drzew oraz 
innych obiektów. Urządzenie posiada dwie skale do pomiaru z odległości 15, 20, 30 i 40 m i będzie 
wykorzystane do wykonania prac terenowych będących przedmiotem zadania. 
 

VIII (2.11) Analiza potencjału ekologicznego  - inwentaryzacja trzmieli (Bombus) Agata Jojczyk, 
Barbara Zajdel, Izabela Dymitryszyn 
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w I kwartale 2018 roku zakupiono materiały 
niezbędne do przeprowadzenia badań terenowych. 
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IX (2.12) Inwentaryzacja charakterystyk klimatycznych (rozkład temperatury powierzchni terenu z 
platformy UAV – pomiar i analiza danych; 3 x w roku)  Jarosław Chormański 
w I kwartale 2018 roku sformułowana została metoda inwentaryzacji charakterystyk klimatycznych, 
która będzie stosowana w dalszej części projektu 
 
Cel: 
Celem zadania będzie wyznaczenie przestrzennego rozkładu parowania na badanych nieużytkach z 
wykorzystaniem zobrazowań teledetekcyjnych z różnego pułapu: 
·   satelitarnego, 
·   UAV. 
Do obliczeń zostanie zastosowany model bilansu energii METRIC (Mapping EvapoTranspiration at 
high Resolution with Internalized Calibration). 
 

Wyznaczanie ewapotranspiracji na podstawie zobrazowań teledetekcyjnych różnego pułapu 
Ewapotranspiracja zostanie wyznaczona z zastosowaniem model bilansu energii METRIC (Mapping 
EvapoTranspiration at high Resolution with Internalized Calibration) (Allen et al. 2007). Danymi 
wejściowymi do modelu są dane z satelity Landsat (zawierające kanał termalny) oraz podstawowe 
dane meteorologiczne (promieniowanie, temperatura, wilgotność, prędkość wiatru i opad).  Do 
obliczeń zostanie wykorzystany język programowania R i opracowany w nim pakiet water (Olmedo et. 
al. 2017) z funkcjami pozwalającymi na bezpośrednie użycie danych satelitarnych. 
Ewapotranspiracja w modelu METRIC jest obliczana z równania bilansu energii: 
 

𝐿𝐸 = 𝑅𝑛 − 𝐺 − 𝐻 (1) 
 
gdzie: LE – strumień energii utajona wykorzystywanej na parowanie (ET) (W·m-2); Rn promieniowanie 
docierające do powierzchni parującej (W·m-2); G glebowy strumień energii odczuwalnej (W·m-2); H 
strumień energii odczuwalnej. 
Poszczególne elementy równania (Rn, G, H) obliczane są dla każdego piksela zobrazowania 
teledetekcyjnego z wykorzystaniem dodatkowych danych ze stacji meteorologicznej. Następnie 
obliczony z równania 1 strumień ciepłą utajonego jest przeliczany na parowanie w chwili przelotu 
satelity: 
 

𝐸𝑇𝑖𝑛𝑠𝑡 = 3600 ∙
𝐿𝐸

𝜆𝜌𝜔
 (2) 

 
gdzie: ETinst parowanie w chwili przelotu platformy teledetekcyjnej (mm·h-1); 3600 przelicznik z 
sekund na godziny, ρω gęstość wody wynosząca 1000 kg·m-3; λ utajone ciepło parowania wody  (J·kg-
1). Następnie obliczane jest parowanie dobowe na podstawie referencyjnego parowania lucerny. 
Elementy równania 1 są wyznaczana na podstawie danych następujących danych teledetekcyjnych: 

- numeryczny model terenu (DEM – digital elevation model), 
- temperatury powierzchni (TIR – thermal infrared), 
- reflektancji w paśmie czerwonym bliskiej podczerwieni (NIR – near infrared) z której obliczane są 

niezbędne wskaźniki roślinne (SAVI – soil adjusted vegetation index i NDVI - normalized vegetation 
index). 
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Wszystkie niezbędne dane do obliczeń ewapotranspiracji na podstawie zobrazowań satelity Landsat 
są dostępne nieodpłatnie w serwisie https://earthexplorer.usgs.gov/, natomiast dane z platformy 
UAV zostaną pozyskane z wykorzystaniem dostępnych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
Środowiska przyrządów badawczych 
  
Ocena parametrów kondycji roślin i cech morfometrycznych nieużytków zlokalizowanych poza 
obszarem międzywala Wisły z wykorzystaniem UAV 
  
Cel: 
Celem planowanych prac jest określenie stanu siedlisk wykształconych w obrębie nieużytków 
zlokalizowanych na terenach śródmiejskich m.st. Warszawa. W ocenie wykorzystane zostaną 
parametry biofizyczne, spektralne wskaźniki wegetacji oraz wybrane wskaźniki morfometryczne. 
Porównane zostaną metody wyznaczania poszczególnych parametrów oraz określona zostanie ich 
niepewność. 
  
Obszar badań: 
Lokalizacja: Obszar badań stanowią nieużytki śródmiejskie, z wyłączeniem obszaru międzywala. 
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Rysunek 1. Obszary badawcze 
 
Planowany zakres prac: 
Naloty fotogrametryczne: wykonane zostaną naloty fotogrametryczne w trzech sesjach 
pomiarowych. Podczas każdej z sesji nalotów wykonana zostanie rejestracja z wykorzystaniem 
sensorów RGB+NIR oraz TIR 
Naloty zostaną wykonane na: 
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·       całości obszarów, dla których możliwe jest wyznaczenie planu lotu na wysokości 50 m AGL 
nieprzekraczającego powierzchni 5 ha (10 ha dla AGL 100 m) – obszary „zielone” Rysunku 2. 
·       reprezentatywnych transektach dla obszarów, dla których wyznaczona powierzchnia planu 
lotu na wysokości 50m przekracza 5 ha (10ha dla AGL 100 m), bądź loty muszą odbywać się na 
wysokości najwyższej przeszkody terenowej – obszary „żółte” na Rysunku 2. 
·       Nie zostaną wykonane na obszarach objętymi zakazem operacji z użyciem BSL – obszary 
„czerwone” na Rysunku 2. 
 

 
Rysunek 2. Wykonalność lotów na poszczególnych obszarach. 
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Ostatecznego potwierdzenia możliwości wykonania prac w wyznaczonym zakresie (całość 
obszaru/transekty/brak możliwości lotu) powinien dokonać – mając na uwadze specyfikę środowiska 
miejskiego i potencjalnie związane z tym zagrożenie dla osób i mienia znajdujących się w obszarze 
lotów – operator BSL. Czynniki mogące potencjalnie ograniczyć lub uniemożliwić wykonywanie lotów, 
które są niemożliwe do określenia na etapie planowania prac: 

·       Zmiany w zakresie klasyfikacji przestrzeni powietrznej 
·       Utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne (wiatr powyżej 8 m/s na wysokości 
lotu; opady) 
·       Występowanie pola elektromagnetycznego zakłócających prawidłowe działanie 
instrumentów pokładowych (w szczególności dotyczy linii wysokiego napięcia; stacji 
transformatorowych; bezpośredniego sąsiedztwa stacji BTS) 

Aparatura pomiarowa – urządzenia BSL i sensory: 
·       Oktokopter zbudowany w oparciu o ramę DJI S1000+ wyposażony w jednostkę autopilota 
PIXHAWK2 oraz GPS RTK HERE+ stanowi nośnik kamery termalnej OPTRIS PI640 
·       Quadrokopter 3DR SOLO stanowiący nośnik sensora RGB+NIR 
·       Quadrokopter DJI Phantom 3 PRO stanowiący nośnik sensora RGB 

  
Parametry fotogrametryczne lotów oraz pomiary towarzyszące: 
         Loty na obszarach, dla których planowane jest wykonanie lotów na całej ich powierzchni 
będą planowane tak, by: 

·      Zachować pokrycia poprzeczne i podłużne pomiędzy zdjęciami nie mniejsze niż 60% 
·      Uzyskać rozmiar piksela terenowego (GSD) w spektrum widzialnym (RGB) nie mniejszy niż 
GSD w spektrum podczerwieni termalnej (TIR). Zwiazane jest to z wykorzystaniem danych RGB 
jako warstwy bazowej dla zapewnienia prawidłowej georeferencji danych TIR 
·      Uzyskać GSD w spektrum termalnym nie większe, niż 15cm/px 
Ponadto na wyszczególnionych obszarach należy dokonać pomiarów osnowy terenowej w 
orientacyjnej liczbie 4-8 – w zależności od stopnia urozmaicenia terenu. 

  
Pomiary bezpośrednie: wraz z nalotami fotogrametrycznymi wykonane zostaną pomiary terenowe 
wskaźnika fAPAR i LAI z wykorzystaniem czujnika AccuPAR LP-80. 
Pozyskanie satelitarnych danych fotogrametrycznych: pozyskane zostaną bezpłatne satelitarne 
produkty teledetekcyjne dla platformy Landsat-8, a także Sentinel-1 i Sentinel-2. 
Kameralne prace analityczne: Prace kameralne będą obejmować opracowanie produktów 
fotogrametrycznych niskiego pułapu: 

●      mozaika RGB 
●      mozaika RGN 
●      mozaika TIR 
●      chmura punktów wysokościowych (dense-matching) 
●      numeryczny model pokrycia terenu (dense-matching) 
●      numeryczny model terenu (dense-matching, LIDAR) 

Opracowane zostaną wskaźniki biofizyczne i spektralne wskaźniki wegetacyjne z wykorzystaniem 
danych satelitarnych i niskiego pułapu: 

●      LAI (Landsat-8, Sentinel-1, Sentinel-2) 
●      NDVI (UAV, Landsat-8, Sentinel-2) 
●      NDVI705 (Sentinel-2) 
●      fAPAR (Landsat-8, Sentinel-2) 
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●      LST (UAV, Landsat-8) 
Uzyskane wyniki zostaną zestawione i porównane między sobą oraz w odniesieniu do wyników 
kalibracyjnych pomiarów terenowych. 
Na podstawie uzyskanych produktów określona zostanie zgodność wykorzystanych metod i ustalony 
zbiór warstw, które posłużą do klasyfikacji roślin ze względu na ich kondycję. 
Opis wybranych wskaźników: 

●      LAI (Leaf Area Index, wskaźnik powierzchni projekcyjnej liści) 
Powierzchnia projekcyjna liści nad jednostkową powierzchnią ziemi [m2*m-2]. W związku z 
powyższym 10 000 LAI oznacza 10 000 m2 powierzchni liści na 1 ha. Wskaźnik ten powszechnie 
wykorzystywany jest do opisu warunków świetlnych poniżej koron [Waring, Running, 2007]. 
Wśród technik pomiaru wskaźnika LAI wyróżnić można między innymi: pomiar pośredni na podstawie 
wartości PAR (photosynthetically active radiation, promieniowania fotosyntetycznie aktywnego) 
[Fang et al., 2014], pomiar pośredni na podstawie LPM (laser penetration metrics, wskaźniki 
penetracji wiązki lasera) [Alonzo et al., 2015], czy też z wykorzystaniem równań empirycznych 
uzależniających wartość LAI od jasności piksela obrazu satelitarnego w specyficznych spektrach. 
Ostatnia z wymienionych technik znalazła implementację między innymi dla obrazów optycznych 
pochodzących z satelity Landsat-8 [Castrignano, et al 2015], czy Sentinel-2 [Clevers, Kooistra & 
Brande, 2017]. 

●      NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, znormalizowany różnicowy wskaźnik 
wegetacji) 

Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji koreluje z kondycją roślin. Wyznaczany jest jako 
stosunek różnicy reflektancji w kanale podczerwonym i czerwonym do sumy reflektancji w tych 
kanałach. Źródłem danych mogą być obrazy satelitarne i lotnicze, w tym również niskiego pułapu 
[Benincasa, et al 2017]. Porównywalność tego wskaźnika uwarunkowana jest rozdzielczością 
przestrzenną i radiometryczną danych źródłowych, ale również poprawnością przeprowadzenia 
korekcji atmosferycznej. Klasyczny szerokopasmowy NDVI, w przypadku danych satelitarnych ma 
postać:kanal 5- kanal 4kanal 5+kanal 4(Landsat-8), kanal 8- kanal 4kanal 8+kanal 4(Sentinel-2). 
Istnieją modyfikacje tego wskaźnika, takie jak: NDVI705 - wąskopasmowych NDVI, w którym kanał 
bliskiej podczerwieni zastępuje się kanałem Red-Edge. Jest on bardziej czuły na zmiany kondycji 
[www.sentinel-hub.com/eotaxonomy/indices]. 

●      LST (Land Surface Temperature, temperatura powierzchni ziemi), 
Temperatura powierzchni ziemi wyznaczana jest w oparciu o promieniowanie elektromagnetyczne 
wyemitowane w kierunku sensora termalnego (TIR - Thermal Infrared Radiometry). Źródło 
promieniowania w omawianym przypadku stanowi pokrycie terenu (gleba, pokrywa roślinna, dachy 
budynków, chodniki etc.). Pomiary LST stanowią istotny komponent w wyznaczaniu bilansu materii i 
energii, w tym bilansu wodnego. 
Źródłem danych LST mogą być pomiary satelitarne, lotnicze lub niskiego pułapu - z wykorzystaniem 
BSL (bezzałogowych systemów latających). 
  
Ocena parametrów kondycji roślin i cech morfometrycznych nieużytków zlokalizowanych na 
obszarze międzywala Wisły z wykorzystaniem UAV 
  
Cel: 
Celem planowanych prac jest określenie stanu siedlisk wykształconych w obrębie nieużytków 
zlokalizowanych w międzywalu Wisły, na terenie m.st. Warszawa. W ocenie wykorzystane zostaną 
parametry biofizyczne, spektralne wskaźniki wegetacji oraz wybrane wskaźniki morfometryczne. 
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Porównane zostaną metody wyznaczania poszczególnych parametrów oraz określona zostanie ich 
niepewność. 
  
Obszar badań: 
Lokalizacja: Obszar badań stanowią nieużytki w międzywalu Wisły. Są one reprezentowane w 
czterech podobszarach: A, B, C, D. 
Obszar A pokryty jest w większości zadrzewieniami wierzbowo-topolowymi z zespołu Salicetum albo-
fragilis. Obszar B charakteryzuje się znacznym udziałem zbiorowisk o charakterze łąk z zespołu 
Phalaridetum arundinaceae. Obszar C stanowią dwa zbiorowiska o charakterze łęgowym: od strony 
koryta Salicetum albo-fragilis, od strony zachodniej przechodzące w Populetum albae. Obszar D jest 
mozaiką różnych zbiorowisk, głównie o charakterze zadrzewień łęgowych. 
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Planowany zakres prac: 
Naloty fotogrametryczne: wykonane zostaną naloty fotogrametryczne w trzech sesjach 
pomiarowych. Naloty wykonane zostaną na ośmiu reprezentatywnych transektach, w obrębie 
czterech obszarów (A, B, C i D). Oznacza to, że dla każdego obszaru przydzielone zostaną dwa 
transekty (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2). Podczas każdej z sesji nalotów wykonana zostanie 
rejestracja z wykorzystaniem sensorów RGB+NIR, TIR, a także w jednej sesji pomiarowej (w szczycie 
sezonu wegetacyjnego) z wykorzystaniem LIDAR’a. 
Pomiary bezpośrednie: wraz z nalotami fotogrametrycznymi wykonane zostaną pomiary terenowe 
wskaźnika fAPAR i LAI z wykorzystaniem czujnika AccuPAR LP-80, jak również założenie i pomiary 
lokalnej osnowy geodezyjnej (fotopunktów). 
Pozyskanie satelitarnych danych fotogrametrycznych: pozyskane zostaną bezpłatne satelitarne 
produkty teledetekcyjne dla platformy Landsat-8, a także Sentinel-1 i Sentinel-2. 
Kameralne prace analityczne: Prace kameralne będą obejmować opracowanie produktów 
fotogrametrycznych niskiego pułapu: 

●      mozaika RGB 
●      mozaika RGN 
●      mozaika TIR 
●      chmura punktów wysokościowych (dense-matching, LIDAR) 
●      numeryczny model pokrycia terenu (dense-matching, LIDAR) 
●      numeryczny model terenu (dense-matching, LIDAR) 

Opracowane zostaną wskaźniki biofizyczne i spektralne wskaźniki wegetacyjne z wykorzystaniem 
danych satelitarnych i niskiego pułapu: 

●      LAI (Landsat-8, Sentinel-1, Sentinel-2) 
●      NDVI (UAV, Landsat-8, Sentinel-2) 
●      NDVI705 (Sentinel-2) 
●      fAPAR (Landsat-8, Sentinel-2) 
●      LST (UAV, Landsat-8) 

Na podstawie produktów wysokościowych opracowane zostaną podstawowe wskaźniki 
morfometryczne, w tym: 

●      mapa spadków 
●      mapa nachylenia 
●      mapy krzywizny 
●      wskaźnik konwergencji 
●      TWI 
●      TPI 

Uzyskane wyniki zostaną zestawione i porównane między sobą oraz w odniesieniu do wyników 
kalibracyjnych pomiarów terenowych. 
Na podstawie uzyskanych produktów określona zostanie zgodność wykorzystanych metod i ustalony 
zbiór warstw, które posłużą do klasyfikacji roślin ze względu na ich kondycję. 
Opis wybranych wskaźników: 

●      LAI (Leaf Area Index, wskaźnik powierzchni projekcyjnej liści) 
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Powierzchnia projekcyjna liści nad jednostkową powierzchnią ziemi [m2*m-2]. W związku z 
powyższym 10 000 LAI oznacza 10 000 m2 powierzchni liści na 1 ha. Wskaźnik ten powszechnie 
wykorzystywany jest do opisu warunków świetlnych poniżej koron [Waring, Running, 2007]. 
Wśród technik pomiaru wskaźnika LAI wyróżnić można między innymi: pomiar pośredni na podstawie 
wartości PAR (photosynthetically active radiation, promieniowania fotosyntetycznie aktywnego) 
[Fang et al., 2014], pomiar pośredni na podstawie LPM (laser penetration metrics, wskaźniki 
penetracji wiązki lasera) [Alonzo et al., 2015], czy też z wykorzystaniem równań empirycznych 
uzależniających wartość LAI od jasności piksela obrazu satelitarnego w specyficznych spektrach. 
Ostatnia z wymienionych technik znalazła implementację między innymi dla obrazów optycznych 
pochodzących z satelity Landsat-8 [Castrignano, et al 2015], czy Sentinel-2 [Clevers, Kooistra & 
Brande, 2017]. 

●      NDVI (Normalized Difference Vegetation Index, znormalizowany różnicowy wskaźnik 
wegetacji) 

Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji koreluje z kondycją roślin. Wyznaczany jest jako 
stosunek różnicy reflektancji w kanale podczerwonym i czerwonym do sumy reflektancji w tych 
kanałach. Źródłem danych mogą być obrazy satelitarne i lotnicze, w tym również niskiego pułapu 
[Benincasa, et al 2017]. Porównywalność tego wskaźnika uwarunkowana jest rozdzielczością 
przestrzenną i radiometryczną danych źródłowych, ale również poprawnością przeprowadzenia 
korekcji atmosferycznej. Klasyczny szerokopasmowy NDVI, w przypadku danych satelitarnych ma 
postać:kanal 5- kanal 4kanal 5+kanal 4(Landsat-8), kanal 8- kanal 4kanal 8+kanal 4(Sentinel-2). 
Istnieją modyfikacje tego wskaźnika, takie jak: NDVI705 - wąskopasmowych NDVI, w którym kanał 
bliskiej podczerwieni zastępuje się kanałem Red-Edge. Jest on bardziej czuły na zmiany kondycji 
[www.sentinel-hub.com/eotaxonomy/indices]. 

●      LST (Land Surface Temperature, temperatura powierzchni ziemi), 
Temperatura powierzchni ziemi wyznaczana jest w oparciu o promieniowanie elektromagnetyczne 
wyemitowane w kierunku sensora termalnego (TIR - Thermal Infrared Radiometry). Źródło 
promieniowania w omawianym przypadku stanowi pokrycie terenu (gleba, pokrywa roślinna, dachy 
budynków, chodniki etc.). Pomiary LST stanowią istotny komponent w wyznaczaniu bilansu materii i 
energii, w tym bilansu wodnego. 
Źródłem danych LST mogą być pomiary satelitarne, lotnicze lub niskiego pułapu - z wykorzystaniem 
BSL (bezzałogowych systemów latających). 

●      TWI (Topographic Wetness Index, topograficzny wskaźnik wilgotności), 
zależy od powierzchni aktywnej, biorącej udział w spływie powierzchniowym, a jej nachyleniem. 
Wyrażony jest jako: 

𝑇𝑊𝐼 = ln (
𝑎

tan(𝛽)
) 

gdzie: 

𝛼 = 𝐴 ∗ 𝐿2 
 

gradient lokalnego spadku, odzwierciedlający potencjał lokalnego drenażu 
akumulacja odpływu 
długość boku piksela 
Wskaźnik ten wyznaczany jest na podstawie numerycznego modelu terenu. Wysokie wartości 
wskazują na skłonność obszaru do akumulowania 
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X (2.13) Modelowanie parametrów oceny kondycji roślin (wskaźnik LAI-2000, wskaźnik chlorofilu  – 
pomiary bezpośrednie; 3 x w roku; analiza zdjęć satelitarnych i UAV pod kątem oceny zmienności 
wskaźników kondycji roślinności (NDVI i inne wskaźniki teledetekcyjne), modelowanie GIS) 

 
Modelowanie parametrów oceny kondycji roślin modelowanie GIS 

 
Cel: 
Celem planowanych prac jest określenie stanu siedlisk wykształconych w obrębie nieużytków na 
terenie m.st. Warszawa przy wykorzystaniu teledetekcyjnych danych satelitarnych. Na podstawie 
danych teledetekcyjnych oraz wykonanych wcześniej pomiarów referencyjnych wykonane zostanie 
modelowanie parametrów oceny kondycji roślin.   
  
Pozyskanie danych 
Wykorzystanie danych satelitarnych: Sentinel-2 (ewentualnie Landsat  8).  Dane z Sentinela-2 zostaną 
pozyskane dla wszystkich terminów pomiarów terenowych. System satelitów Sentinel-2 składa się z 
dwóch bliźniaczych satelitów (Sentinel-2A i Sentinel-2B), które zapewniają 5-dniowy czas rewizyty. 
Satelity wyposażone są w multispektralny sensor MSI, rejestrujący promieniowanie w zakresie 
widzialnym i bliskiej podczerwieni. Rozdzielczość przestrzenna wynosi od 10 do 60 m, w zależności o 
kanału. Wymienione parametry oraz darmowy i ogólnodostępny charakter danych umożliwia 
prowadzenie bardziej niż do tej pory szczegółowych teledetekcyjnych badań środowiska (Brezonik et 
al. 2015; Frampton et al. 2013; Verrelst et al. 2012). 
  
Wskaźniki spektralne planowane do obliczenia z danych satelitarnych: 
NDVI – jest to znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji koreluje z kondycją roślin. Wyznaczany 
jest jako stosunek różnicy reflektancji w kanale podczerwonym i czerwonym do sumy reflektancji w 
tych kanałach. Możliwości sensora MSI do pozyskiwania ciągłych danych o NDVI zostały zbadane 
jeszcze przed wystrzeleniem satelity (D’Odorico et al. 2013), 
LAI (leaf area index/wskaźnik pokrycia liściowego) – czyli stosunek powierzchni liścia do powierzchni 
gruntu, wskaźnik umożliwiający określenie wykorzystania światła przez rośliny, a przez to 
funkcjonowanie i strukturę (Frampton et al. 2013) 
REP (red-edge position – mierzony w krzywej spektralnej roślinności jest miarą zawartości chlorofilu. 
Może być użyty w celu monitorowania stanu i funkcjonowania roślinności). Sensor MSI znajdujący się 
na pokładzie satelity Sentinel-2 umożliwia określenie REP w dużo wyższej rozdzielczości przestrzennej 
(20 m) niż było to określane do tej pory (Frampton et al. 2013, Clevers and Gitelson 2013). 
LCC (Leaf Canopy Content) – znajomość zawartości chlorofilu i koncentracji chlorofilu umożliwia 
określić kondycję roślinności i potencjalnej produkcji (Gitelson et al. 2006) 
  
Dzięki obliczonym wskaźnikom możliwa będzie ekstrapolacja informacji i oszacowanie wskaźników 
kondycji roślin określonych pomiarami oraz z pułapu UAV na obszary nieobjęte analizami. 
Ponadto planowana jest inwentaryzacja form użytkowania z satelity. Przeprowadzona zostanie 
weryfikacja badań terenowych (na przykład miejsc trudno dostępnych), a także wykrywanie zmian 
zachodzących w czasie. Powiązanie z punktem 2.6 (Ocena typów jakości zbiorowisk roślinnych 
nieużytków na podstawie danych teledetekcyjnych i badań terenowych) i 2.14 (Inwentaryzacja oznak 
terytorialności) 
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Przeprowadzona zostanie klasyfikacja nadzorowana przy wykorzystaniu pól treningowych do 
klasyfikacji z warstw wektorowych z badań terenowych zespołu botanicznego. Możliwa będzie też 
ekstrapolacja informacji i oszacowanie wskaźników kondycji roślinnych na obszary nieobjęte analizami. 
Najlepsza metoda klasyfikacji zostanie wybrana empirycznie (Gómez et al. 2016). 
  
Waloryzacja nieużytków pod kątem potrzeb wodnych i dominujących procesów hydrologicznych 
  
Podstawowe elementy bilansu wodnego i dominujące procesy hydrologiczne zostaną wyznaczone z 
wykorzystaniem modelu WetSpa-Urban (Liu and De Smedt, 2004) - Water and Energy Transport 
between Soil, Plants and Atmosphere. Jest to model hydrologiczny działający w systemie GIS oraz 
uwzględniający elementy dotyczące prognoz powodziowych i gospodarowania wodami w zlewniach 
zurbanizowanych. Parametryzowany jest on na podstawie mapy gleb, mapy użytkowania terenu i NMT 
(Numerycznego Modelu Terenu). Natomiast optymalizacja parametrów modelu oparta jest o system 
PEST . Jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów teledetekcyjnych produktów w modelach 
hydrologicznych (Salvadore i in., 2015) są powierzchnie nieprzepuszczalne. Dzięki uwzględnieniu w 
modelu WetSpa-Urban parametrów rozłożonych w zlewni (Chormański i Michałowski, 2011), możliwe 
jest pełne wykorzystanie danych teledetekcyjnych  w celu oszacowania udziału powierzchni 
nieprzepuszczalnych w analizowanej zlewni zurbanizowanej. Ponadto, integracja wskaźnika ulistnienia 
LAI (Wirion i in., 2016) umożliwia oszacowanie intercepcji i ewapotranspiracji aktualnej, co ma 
szczególne znaczenie w ocenie dynamiki rozwoju roślinności na analizowanym obszarze. 
Ocena procesów hydrologicznych zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: 

1.     Analiza poligonów badawczych i wybór kilku zlewni elementarnych reprezentujących różne 
typy obiektów zidentyfikowanych na badanym obszarze. Zadanie zostanie zrealizowane, dzięki 
przeprowadzeniu szczegółowych analiz: 

a.     Występowania obiektów retencyjnych i przeciwpowodziowych; 
b.     Danych topograficznych: NMT (Numerycznego Modelu Terenu), BDOT (Bazy 

Danych Obiektów Topograficznych), a także zdjęć lotniczych; 
c.      Cieków oraz istniejącej kanalizacji burzowej i ich parametrów hydraulicznych; 

  
2.     Ocena nieużytków pod kątem zdolności retencyjnych i dominujących procesów 
hydrologicznych. Na ten etap składać się będą następujące prace: 

a.     Wykonanie klasyfikacji zobrazowań satelitarnych w celu wyznaczenia powierzchni 
nieprzepuszczalnych i typów pokrycia terenu w analizowanych zlewniach na 
podstawie danych z satelity Sentinel-1 i Sentinel-2 oraz wysokorozdzielczych 
zobrazowań Plejades z lat 2016-2017; 

b.     Modelowanie procesów hydrologicznych zachodzących w wybranych zlewniach, 
uwzględniając różne scenariusze zagospodarowania analizowanych obszarów z 
wykorzystaniem modelu WetSpa-Urban w oparciu o wyniki uzyskane w trakcie 
realizacji wcześniejszych zadań (wartości ewapotranspiracji, wskaźnika LAI) i 
danych pomiarowych (meteorologia); 

c.      Porównanie uzyskanych wyników na tle danych z wielolecia reprezentowanego 
przez 3 lata poddane analizie – rok mokry, suchy i średni (rok 2018 jako 
referencyjny); 

Dane niezbędne do oceny procesów hydrologicznych zostaną pozyskane we wcześniejszych etapach 
prac (np. wartości ewapotranspiracji, wskaźnik LAI czy meteorologiczne dane pomiarowe) z 
wykorzystaniem przyrządów badawczych i platform dostępnych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii 
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Środowiska bądź mogą zostać pozyskane (np. zobrazowania satelity Landsat lub Sentinel) z 
ogólnodostępnych i bezpłatnych serwisów, jak USGS EarthExplorer czy Copernicus Open Access Hub. 
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XI (2.15) Analiza preferencji estetycznych użytkowników metodą Visitor Employment 
Photography (VEP), sondaż na formularzu Maciej Łepkowski, Ryszard Nejman, Martyna 
Cziszewska, Agata Jojczyk 
Pierwszy kwartał realizacji zadania 2.15 obejmował sformułowanie autorskiej metody, w 
oparciu o Visitor Employed Photography, metodę badania preferencji estetycznych 
użytkowników terenów otwartych z użyciem fotografii wykonywanych przez użytkowników 
(Cherem, Driver 1983).  Pozyskane dzięki tej metodzie dane zostały uzupełnione przez 
autorską metodę analizy preferencji estetycznych użytkowników z pomocą mapowania GIS. 
Dzięki temu informacje o preferowanych sceneriach 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. Oprócz tego opracowany został formularz sondażu preferencji 
estetycznych użytkowników. Sondaż przeprowadzono wśród użytkowników biorących udział 
w badaniu.  
Poniżej przedstawione są wyniki poszczególnych etapów badania. Zebrane w terenie dane 
znajdują się w rozdziale “Załączniki” na końcu opracowania oraz na załączonym nośniku 
cyfrowym. 
 

 
2.15.1.Zmodyfikowana metoda Visitor Employed Photography  
 

Metoda Visitors Employed Photography (VEP) została opracowana po raz pierwszy w Stanach 
Zjednoczonych w latach 70 w celu określanie preferencji estetycznych użytkowników szlaków 
turystycznych na obszarach parków narodowych (Charem 1973). Od tamtego czasu została 
spopularyzowana i zaadaptowana do badań w różnych środowiskach (Chenoweth 1984), w 
tym miejskich (Haywood 1990 )  i uznana za użyteczna narzędzie badawcza w dziedzinach 
takich jak architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, geografia humanistyczna czy 
turystyka.   

 
Metoda opiera się na “zatrudnieniu” reprezentatywnej grupy osób do wykonania serii 
fotografii na określonym obszarze według zadanych kryteriów. Podstawą jest tu założenie, że 
fotografie wykonane przez uczestników badań stanowią odwzorowanie sposobu postrzegania 
(w tym między innymi waloryzowania) krajobrazu. W efekcie  uzyskuje się dane jakościowe na 
temat preferencji estetycznych reprezentatywnej grupy osób w sposób możliwie bezpośredni 
-  bez dodatkowych pośredników takich jak  osoba prowadząca wywiad, struktura formularza 
a nawet sama pamięć badanego. Tzw. photovoice pozwala dotrzeć do subiektywnych 
preferencji (a nie oczekiwanych lub ogólnie uznawanych) ze względu na swój niedyskursywny 
i migawkowy charakter  (Taylor J.G. et al.,  1995).  

 
W ramach badania nieużytków zmodyfikowaliśmy oryginalną metodę VEP w oparciu o 
doświadczenie badania preferencji estetycznych użytkowników parku Hibiya w Tokio 
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(Sugimoto 2011). Innowacja polega tu na zapisie informacji GPS dla każdej fotografii, dzięki 
czemu możliwe jest dokładne określenie lokalizacji, w której zdjęcie zostało zrobione. 
Dodatkowo ciągły zapis sygnału GPS każdego z uczestników badania pozwala nam na 
zapisywanie dokładnej trasy, którą się porusza po badanym terenie. Te dwa elementy 
wzbogacają oryginalną metodę o charakterze jakościowym o dodatkowe dane ilościowe.  

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

Szczegółowy opis badań  
 

Uczestnicy badań zostali poproszeni o odbycie spacerów po każdym z 25 badanych nieużytków 
cztery razy w roku: zimą (od 1.02 do 10.03), wiosną (od 15.04 do 10.06), latem (od 01.07 do 
10.09) i jesienią (od 01.10 do 01.12). Każdy ze spacerów ma obejmować możliwie duży obszar 
terenu tak aby dokładnie zapoznać się z jego topografię i charakterem. Podczas spacerów 
głównym zadaniem jest fotografowanie krajobrazów, obiektów, zjawisk, które oceniane są 
pozytywnie - budzą pozytywne emocje. Ilość wykonywanych fotografii jest dowolna.    
 
Zamiast aparatów fotograficznych wykorzystywane są urządzenia typu smartphone ( z funkcją 
aparatu fotograficznego) oraz bezpłatna aplikacja MyTracks, 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.   
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Uczestnicy badań zostali podzieleni na 5 grup 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 zimowym zostało zarejestrowanych 625 spacerów (25 uczestników badań x 25 
badanych terenów), zarejestrowanych poprzez aplikację MyTracks 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 program QGIS (dostępny jako opensource). Pliki 
KMZ po otwarciu w programie stanowią warstwę na mapie WMS. Kolejną warstwą stanowią 
mapy roślinności rzeczywistej opisanej w formie płatów. 
  
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 jednym, 
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). 
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W przypadku kiedy zdjęcie wykonane z terenu płatu przedstawiało w całości lub niemal w 
całości płat sąsiedni, przypisywano je płatowi sąsiedniemu, w innych sytuacjach 
przypisywane było płatowi z którego zostało wykonane 
 
W przypadku gdy zdjęcie było uszkodzone (geolokalizacja była opisana ale nie wyświetlała 
się zawartość) takie zdjęcie pomijano. 
 
Ad. 2. Określenie preferowanych przez respondentów elementów składających się na 
krajobraz badanych nieużytków zostało wykonane w następujący sposób: 

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

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

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

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

 
Punktem wyjściowym dla opisania kategorii przestrzennych fototypów były zdefiniowane 
przez Kevina Lyncha (2011) podstawowe kategorie przestrzenne związane z percepcją 
krajobrazu przez użytkownika. Kevin Lynch wyróżnił: drogi (linie wzdłuż których porusza się 
użytkownik) węzły (przecięcia różnych obszarów przestrzeni np. dróg) punkty orientacyjne 
(charakterystyczne elementy przestrzenne)  obszary (przestrzeni funkcjonujące jako 
całościowe i jednolite powierzchnie np. parki) i krawędzie (czyli bariery/linie zatrzymania np. 
rzeka). Metoda podziału przestrzeni Kevina Lyncha jest oparta o percepcję krajobrazu przez 
codziennego użytkownika (nie eksperta) dlatego w kontekście prezentowanego badania jest 
ona adekwatna. Ze względu jednak na fakt, że Kevin Lynch opierał się w swoich badaniach na 
obszarach wielkoskalowych (np. całe dzielnice) dla celu przedmiotu prezentowanych badań - 
wybranych nieużytków  miejskich (nieformalnych i o bardzo lokalnym charakterze i 
stosunkowo małym obszarze) metoda ta została potraktowana jako punkt wyjścia i 
zaadaptowana. Dodatkowo, podczas prac nad kategoryzacją elementów budujących 
krajobraz nieużytków, autorzy zauważyli, że nie tylko sam charakter/forma elementów 
(zgodnie z K. Lynchem) opisuje dany fototyp, lecz również kategorie aktywności, które są 
związane z procesualnym i oddolnym charakterem badanych  terenów jak i elementami 
świadczącymi o zarządzaniu administracyjnym terenem.  
 
Kategorie przestrzenne:  

- panorama; 
- linia;  
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- specyficzny element;  
- detal. 

Kategorie aktywności:  
- trwanie (elementy istniejące); 
- użytkowanie (elementy powstałe w wyniku użytkowania terenu); 
- zarządzanie (elementy powstałe w wyniku odgórnego zarządzania terenem przed 

zarządcę np. władze miasta).  
   
  

 
 
2.15.1.2 Wyniki przeprowadzonego badania w sezonie zimowym –  
 
1) Określenie współczynnika atrakcyjności poszczególnych płatów roślinności 
 
Wyniki badania w sposób graficzny prezentowane są za pomocą mapek ponadto 
szczegółowe wyniki dla każdego terenu ujęte są w postaci tabelarycznej. Na mapkach 
na płaty nałożono także trasy przejścia respondentów. Zgodnie z przewidywaniami na 
obszarach na których znajdowały się ścieżki respondenci poruszali się głównie po nich 
(np. teren 15 “Fort Okęcie”) jednak na niektórych obszarach gdzie ścieżki znajdowały 
się tylko w niewielkiej części terenu respondenci chętnie schodzili z nich i szli przed 
siebie w stronę interesującego ich obiektu (np. na terenie 21 “Młociny”). W 
przypadku części terenów niektórzy respondenci chętnie wchodzili na zamarznięte 
zbiorniki wodne.   
 

 
Mapy Wynikowe: 
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Teren 21 “Młociny” 
 
 
 

 
Teren 15 “Fort Okęcie” 
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Teren 17 “Kanał” Olszynka Grochowska 

 

 
Teren 7 “Siekierki Staw” 
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Teren 24 “Obok Cmentarza” 
 

 
 
Teren 23 “Fort Odolany” 
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Teren 3 “Glinianka Sznajdra” 
 

 
 

Teren 12 “Kanał Sielecki” 
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Teren 1 “Kanał Żerański” 
 

 
 
Teren 14 “Górka Kazurka” 
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Teren 5 “Kopiec Powstania Warszawskiego” 
 

 
Teren 16 “Kozia Górka” 
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Teren 2 “Lasek Bemowski” 
 

 
Teren 22 “Odolany” 
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Teren 4 “Pole Mokotowskie” 
 

 
Teren 25 “Potoki”  
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Teren 10 “Sadyba - Psi Nieużytek” 

 
 

Teren 7 “Siekierki Staw”  
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Teren 26 “Wisła Tarchomin” 
 

 
Teren 30 “Ursus Targ” 
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Teren 34 “Fort Bema” 
 

 
Teren 35 “Siarczana”  
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Teren 27 “Wisła Żerań” 
 

 
Teren 28 “Wisła Żoliborz” 
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Teren 29 “Wisła Siekierki” 
 

 
Teren 13 Dolna  
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Szczegółowe zestawienie tabelaryczne wyników: 
 
 

Nr.ew. Pole powierzchni roslinność/pokrycie Unikalny 

Nr.Płatu 

Współczynnik 

26 26.7743365828 Salicetum 128 30,9690798 

26 22.3300843306 Salicetum 309 19,43711873 

28 16.7524375574 Salicetum 317 18,86080453 

23 4.24687714185 z.Acer negundo 57 15,79216089 

34 7.36385489112 z.Robinia 193 14,22342554 

21 6.5695984102 z.Acer-Quercus 131 11,97913904 

28 22.2003169018 z.Populetum 150 10,9208247 

27 6.09446367204 Phalaridetum 314 8,989546946 

15 1.61740788438 z.Cornus 78 8,216523828 

24 1.6811872427 z.Tilia-Acer 61 8,049892566 

13 0.88872282031 Lolio-Cynosuretum 177 7,370950438 

3 0.59534575729 Lolio-Cynosuretum 44 7,076290074 

27 7.90789083994 Salicetum 311 7,012761384 

29 15.6034936663 z.Populus-Solidago 115 6,797824559 

17 0.87751705345 z.Populetum 136 6,168216706 
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4 0.41075950341 Artemisietea 272 5,967714426 

14 2.82690003573 Lolio-Cynosuretum 98 5,764891567 

2 0.84616033268 z.Betula-Populus 276 5,332643955 

29 6.6464332694 z.Populetum 307 5,144283505 

12 0.63485328849 z.Acer negundo 56 5,123461669 

27 9.75454783471 Phalaridetum 250 4,969841038 

34 1.18416858276 Lolio-Cynosuretum 182 4,946782113 

21 3.35841558828 z.Acer negundo 174 4,868103793 

14 1.33432059429 z.Soligado 300 4,703554963 

29 4.32324991537 Salicetum 303 4,684953322 

17 1.2363013167 z.Cornus 132 4,590013087 

26 19.7106684197 Salicetum 310 4,46030351 

29 3.09045758153 Salicetum 308 4,413595025 

30 0.57390055768 Lolio-Cynosuretum 122 4,216816737 

1 1.57247147603 z.Populus-

Calamagrostis 

279 4,097714103 

14 3.56179034554 Lolio-Cynosuretum 97 3,998339359 

7 0.93123358427 Lolio-Plantaginetum 211 3,93629952 

7 2.17847701329 Lolio-Plantaginetum 203 3,75058963 
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17 0.23898336706 z.Acer-Quercus 274 3,749837816 

17 0.32318744001 z Agr. stolonifera 135 3,660781846 

1 3.41225905459 z.Quercus-Tilia 278 3,655395367 

7 1.7537222057 z.Acer-Prunus 218 3,491369878 

14 6.49881729401 z.Pinus sylvestris 91 3,419910637 

2 1.69917656617 z.Quercus-Betula 166 3,350618181 

 0.20075059678 z.Prunus-Populus 296 3,30763726 

12 0.4235298886 z.Acer negundo 287 3,120913356 

1 5.27890543761 z.Populus 

xcanescens 

7 2,906332782 

13 0.29564161399 Phragmition 180 2,856982465 

24 0.60932690727 Lolio-Cynosuretum 293 2,838623611 

24 0.64200734619 z.Robinia 291 2,635370905 

14 0.43095526994 Lolio-Plantaginetum 95 2,570810378 

7 1.33514394331 z.Acer-Prunus 202 2,512828093 

34 0.65274632275 z.Robinia 184 2,458579545 

3 1.31038023975 woda 42 2,371477717 

4 0.08016221874 zabudowa 268 2,346037055 

26 0.54509381016 z Agr. stolonifera 126 2,328997888 
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25 0.0370411927 zabudowa 69 2,286095027 

27 0.62404630616 woda 247 2,271856255 

24 1.34222207736 z.Tilia-Acer 289 2,191437071 

21 2.26755742281 z.Betula-Agrostis 316 2,163230591 

12 0.21449444326 Artemisietea 285 2,117912249 

25 2.04002417034 z.Acer negundo 67 2,098244811 

24 0.52848518318 Lolio-Cynosuretum 58 2,01880984 

28 2.08000649393 z.Populetum 148 1,92311191 

12 0.35259681215 Artemisietea 286 1,911988556 

21 0.88107702799 z Agr. capillaris 315 1,84401772 

27 3.98533580852 z.Soligado 313 1,805888033 

30 0.56742103983 z.Populus 

xcanescens 

117 1,783908753 

25 0.37293669156 z.Acer negundo 63 1,691081871 

7 1.28067402417 woda 210 1,687061243 

24 1.8128460897 z.Tilia-Acer 294 1,65905967 

13 1.17619473585 z.Tilia-Acer 179 1,658169781 

14 0.14687881474 z.Populus 

xcanescens 

93 1,649197215 

21 0.15396356139 zabudowa 175 1,627663792 
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1 0.20795140321 Calamagrostietum 6 1,591404116 

2 0.485173701 z.Soligado 275 1,566696263 

35 0.47399240824 z.Quercus-Tilia 137 1,481180475 

7 1.34859163422 Lolio-Plantaginetum 214 1,461107343 

3 0.16752126351 z.Prunus-Populus 41 1,425791861 

14 2.40543355959 z.Populus 

xcanescens 

297 1,399171528 

26 1.59794384014 z.Soligado 127 1,312810351 

14 0.38966638897 Arrhenatherion 96 1,290587062 

29 2.74304920452 z.Populetum 305 1,287946784 

x 1.14346284665 zabudowa 72 1,268341547 

7 0.43198097217 z.Acer-Prunus 209 1,24274043 

27 0.887227433 Phalaridetum 246 1,207067952 

7 2.20464369601 zabudowa 212 1,202323442 

23 1.35151502125 z.Acer negundo 288 1,18022767 

25 0.08261789231 z.Acer negundo 71 1,086956522 

34 0.09102964704 Lolio-Cynosuretum 190 1,042007858 

29 1.48160848119 z.Soligado 105 1,038599125 

27 8.30079583091 Salicetum 249 1,020343255 



40 | S t r o n a  

 

 

7 0.92242405069 Arrhenatherion 204 1,018505415 

21 0.87257673262 z.Acer negundo 173 1,014412813 

25 0.19607568994 z.Acer negundo 70 1 

29 0.08736642638 z.Soligado 107 0,967007372 

29 0.3846389897 z.Soligado 106 0,966180209 

4 0.23071013686 z.Salix-Betula 269 0,963893381 

1 0.0898047597 Calamagrostietum 3 0,942517586 

24 0.58206667193 z.Populus 

xcanescens 

292 0,914682274 

4 0.25691406256 Artemisietea 273 0,906921403 

28 1.12562222646 piasek 145 0,861329374 

1 0.16320817574 z.Populus-

Calamagrostis 

5 0,849316535 

29 0.92016079243 z.Soligado 108 0,838760745 

14 0.83640127914 Stellarietea 92 0,838502049 

35 0.1744933353 z.Acer-Robinia 261 0,825419106 

1 0.18489956786 K.-Corynephoretea 2 0,824535411 

7 0.16008683688 woda 213 0,784289784 

7 0.45939976664 z.Acer-Prunus 207 0,756535948 

29 3.29124886776 z.Soligado 306 0,72138821 
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27 0.6543640008 woda 245 0,692003367 

30 0.24709321647 Lolio-Cynosuretum 121 0,691526763 

3 0.4052905303 z Dactylis glom. 284 0,628215786 

35 0.07645034471 zabudowa 138 0,626835631 

30 0.33001767234 z.Populus 

xcanescens 

120 0,616302312 

34 0.17444500241 Lolio-Cynosuretum 192 0,607683291 

26 3.04088731421 piasek 123 0,602573529 

29 0.24840193388 z Agr. stolonifera 110 0,595966071 

14 1.23681863704 z.Rubus-

Calamagrostis 

299 0,591555184 

29 0.79516630191 z.Soligado 114 0,54097916 

34 0.84611900576 ogr.dzialkowe 188 0,528851541 

25 0.62382193554 z.Acer negundo 68 0,509882479 

29 4.79840484956 z.Populetum 109 0,506891162 

24 0.09228186961 z.Tilia-Acer 60 0,500684684 

17 0.01779441987 zabudowa 134 0,476486014 

3 0.67504098519 z.Soligado 282 0,441670173 

7 0.32877207883 woda 205 0,43697479 

29 3.50741453461 ogr.dzialkowe 111 0,436671684 
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26 0.83704950495 z Agr. stolonifera 125 0,410164324 

29 0.69326319748 Salicetum 304 0,398026316 

30 1.30631990704 zabudowa 116 0,391713748 

4 0.88247644203 Artemisietea 271 0,384615385 

26 1.36104542962 woda 129 0,382113821 

1 0.35502549175 Lolio-Cynosuretum 1 0,381648936 

24 0.36813894366 Lolio-Cynosuretum 59 0,380079568 

1 0.29727158978 z.Populus-

Calamagrostis 

4 0,362295752 

1 1.50814626688 z.Populus 

xcanescens 

277 0,35 

24 0.36874438713 Lolio-Cynosuretum 290 0,346882325 

34 0.09810075999 Lolio-Cynosuretum 185 0,33507677 

7 0.17071612211 Arrhenatherion 208 0,319444444 

2 0.05826861624 z.Soligado 167 0,314583333 

3 0.06432942945 z.Prunus-Populus 46 0,259384102 

7 0.28626523356 Arrhenatherion 215 0,255163467 

21 0.28944737402 z.Acer negundo 171 0,225 

27 1.09394526563 z.Soligado 248 0,221398305 

14 0.88071013875 z.Populus 94 0,213412901 
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xcanescens 

3 0.07837351222 Phragmition 283 0,20952381 

3 0.04398772241 z Dactylis glom. 43 0,207811349 

34 0.12627745691 zabudowa 189 0,205357143 

7 0.11580456868 Arrhenatherion 217 0,201680672 

154 0.02637217765 zabudowa 76 0,198067633 

29 0.2690120836 z Agr. stolonifera 103 0,194811319 

4 0.45416852971 Artemisietea 264 0,187990196 

30 0.07486082691 Lolio-Cynosuretum 118 0,184515304 

34 0.06477830144 Lolio-Cynosuretum 183 0,1625 

29 0.67584914645 z.Soligado 112 0,142857143 

14 1.06704962833 z.Populus 

xcanescens 

298 0,142156863 

27 0.46985345514 Salicetum 312 0,132113821 

34 0.23908722049 Lolio-Cynosuretum 186 0,114583333 

26 0.85944118224 z Agr. stolonifera 130 0,101694915 

21 0.33242235675 zabudowa 170 0,09375 

28 0.52625247635 z.Soligado 149 0,090909091 

29 0.05426422604 z.Populetum 302 0,066666667 



44 | S t r o n a  

 

 

29 0.1076340167 z Agr. stolonifera 102 0,0625 

34 0.34026775906 zabudowa 191 0,058823529 

7 0.24866200756 zabudowa 206 0,058823529 

14 1.64522711938 z.Populus 

xcanescens 

90 0,050847458 

29 1.11659553447 z.Populetum 113 0,043478261 

21 0.13926654932 zabudowa 169 0,033898305 

3 0.04631333579 z.Prunus-Populus 45 0 

25 0.47484998869 z.Acer negundo 64 0 

25 5.90724622757 z.Acer negundo 65 0 

29 0.10012115994 z Agr. stolonifera 104 0 

30 0.08252854089 Lolio-Cynosuretum 119 0 

26 0.5127574921 z.Soligado 124 0 

17 0.14230157267 zabudowa 133 0 

10 0.08737021671 zabudowa 144 0 

28 0.08970668754 z.Populetum 146 0 

28 0.14725200842 z.Populetum 147 0 

28 0.11990725623 z.Soligado 151 0 

28 5.23244039902 z.Populetum 152 0 
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28 0.54492999926 zabudowa 153 0 

28 0.18586686192 z.Soligado 154 0 

28 0.07860401436 z.Soligado 155 0 

28 0.69732430578 z.Populetum 156 0 

21 0.43795054565 zabudowa 168 0 

21 0.06203353927 z.Soligado 172 0 

13 0.07017531454 Lolio-Cynosuretum 176 0 

13 0.05906633973 z.Tilia-Acer 178 0 

34 0.20357697717 zabudowa 187 0 

7 0.08284487219 Arrhenatherion 216 0 

4 0.31309009009 z.Acer-Acer neg. 265 0 

4 0.07876179408 z.Acer-Acer neg. 266 0 

4 0.06319947445 zabudowa 267 0 

4 0.0393390923 zabudowa 270 0 
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2) Określenia preferowanych elementów krajobrazu nieużytków. 

 
Wyniki badań prezentowane są w postaci tabel opracowanych dla każdego z badanych 
terenów oraz tabeli zbiorczej sumujące dane z wszystkich 25 terenów. Tabele informują jakie 
elementy krajobrazu, reprezentowane przez odpowiednie fototypy były fotografowane na 
nieużytku i w jakich ilościach. Informacja ilościowa podana jest również dla poszczególnych 
kategorii. Dodatkowo znajduje się informacja o tym na jakim płacie fototypy były 
sfotografowane.  

Najbardziej popularne okazała się fototypy mieszczące się w kategoriach 
przestrzennych Panoramy i Trwałych kategoriach aktywności. Przykładowo “panoramy - 
woda”, “panoramy - łany”, “panoramy - leśne gęste”.    
 

 
Przykładowa tabela dla terenu nr 1 Kanał Żerański  
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2.15.2. Metoda sondażu preferencji estetycznych w sezonie zimowym  
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 skupiliśmy się na pytaniu o preferencje estetyczne wobec 
form pokrycia terenu, częściowo upraszczając oryginalną metodą SBE i dostosowując do 
potrzeb badania nieużytków miejskich.  
Opracowany w zeszłym kwartale (2017) realizacji projektu podział na cztery formy pokrycia 
terenu został rozszerzony o kolejne na podstawie analizy fotografii wykonanych przez 
uczestników badań VEP. W ten sposób zostało zdefiniowanych 9 form pokrycia terenu, 
występujących na badanych nieużytkach: 
 
1. Otwarte trawiaste koszone 
2. Otwarte trawiaste niekoszone 
3. Łany 
4. Niskie gęstwiny 
5. “Sawanny”  
6. Luźno zadrzewione 
7. Leśne jasne 
8. Leśne gęste  
9. “Puszcze”   
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Formy pokrycie terenu są wynikiem dwóch fukcji - rodzaju roślinności oraz jej gęstości i 
reprezentujących je trzech zmiennych.  Poprzez różne połączenia otrzymujemy 
przedstawionych wyżej 9 form tak jak to przedstawia tabela poniżej: 
 

 zielne  krzewy drzewa 

otwarte 1 4 7 

luźne  2 5 8 

gęste 3 6 9 

 
Formy pokrycia terenu są kategorię stricte estetyczną (nie przyrodniczą). Ich podział 

zasadzie się na reprezentowaniu doświadczenie estetycznego.  
 

Sondaż został przygotowany na formularzu google i rozesłany do uczestników 
badania VEP. Zadanie polegało na ocenie każdego z 9 zdjęć w skali od 1 do 5, przy czym 
liczba 1 została określona jako “nie podoba mi się” liczba 5 “bardzo mi się podoba”. W 
sondażu wzięły udział 23 osoby.  

 
 

 
2.15.2.1 Wyniki sondażu  
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Ocena liczbowa poszczególnych form pokrycia terenu została określona przez przydział 
punktów przez respondentów. Ilość respondentów pomnożona przez maksymalną ocenę (23 
x 5) stanowi 100 %. Dla każdej formy pokrycia terenu suma wszystkich przyznanych jej ocen 
stanowi procent możliwej oceny maksymalnej.       
 
1. Otwarte trawiaste koszone - 62,6 % 
2. Otwarte trawiaste niekoszone - 63,4 % 
3. Łany - 54,7 % 
4. Niskie gęstwiny - 62,6 % 
5. Sawanny - 75,6 % 
6. Luźno zadrzewione - 87,8 % 
7. Leśne jasne - 60,0 % 
8. Leśne gęste - 66,0 % 
9. Puszcze - 71,3 %   
 

 
 
Najwyżej oceniona została forma nr 6. (Luźno zadrzewione), najniżej nr 3 (Łany). Widać, że 
preferowane są formy zadrzewione (w pierwszej trójce), które poprzez swoja wysokość 
stanowią wrażenie przebywania we wnętrzach krajobrazowych, zamykają horyzont tworząc 
wrażenie bycia poza miastem.  
Najwyższa zgodność odpowiedzi wystąpiła w przypadku najwyżej ocenionej fotografii nr 6 a 
najmniejsza w przypadku fotografii nr 8 i nr 4 - podział głosów rozłożył się prawie równo po 
wszystkich punktach skali. Można z tego wnioskować, że gęste formy pokrycia - gąszcze, 
budzą kontrowersyjne emocje - dla jednych są istotnym atutem przestrzeni dla innych jego 
degradacją.   
 
Literatura: 
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XII (2.16) Analiza preferencji estetycznych użytkowników za pomocą wywiadu 
pogłębionego Beata J. Gawryszewska, Agata Jojczyk 
W ramach zadania 2.16 została opracowana metoda analizy preferencji estetycznych 
użytkowników za pomocą wywiadu pogłębionego. Określona została grupa docelowa, a także 
opracowany a następnie zweryfikowany na grupie 5 respondentów scenariusz wywiadu. 
Otrzymane dane zostały opracowane w programie komputerowym NVivo celem porównania 
wypowiedzi użytkowników z przyjętymi założeniami badawczymi. 

 
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 
Docelowo przebadanych zostanie 20 osób, reprezentujących grupę użytkowników 
spotykanych w nieużytkach, w wieku 20+, 30+ 40+ i 50+, 10 kobiet i 10 mężczyzn. Połowę z 
tych osób stanowić będą architekci krajobrazu, przyrodnicy lub osoby zaangażowane w 
kwestie związane z zielenią miejską. 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 
(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 
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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 była za pomocą NVivo kodowana do grup określonych na 
podstawie sformułowanych wcześniej założeń badawczych. Następnie określana była 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:  
1. Ważna dla użytkowników jest odległość nieużytku od miejsca zamieszkania; 
2. Użytkownicy korzystają z nieużytków chętniej i częściej niż z terenów zieleni 

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

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

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

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

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

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

tereny? 
2. Czy korzystasz z nieużytków? Jakich? 
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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. Weryfikacja metody – pilotażowe wywiady z użytkownikami warszawskich 
nieużytków 

W I kwartale dokonano weryfikacji założeń badawczych i pytań strukturyzujących wywiad z 
socjologiem (mgr Mariusz Wieczorek) i psychologiem środowiskowym (mgr Tomasz Duda). 
Pilotażowe badanie zostało przeprowadzone na pierwszych 5 respondentach, wybranych 
spośród grupy oceniającej krajobraz nieużytków metodą Visitors Employed Photography. 
Respondentami były 4 kobiety (w tym dwie architektki krajobrazu), i 1 mężczyzna: 

1. Daria - wiek 26 lat, architektka krajobrazu, wychowana na Podlasiu, mieszkanka 
Warszawy,  

2. Aleksandra - wiek 38 lat, architektka krajobrazu, matka  4 letniego dziecka, od 
urodzenia mieszkanka Warszawy 

3. Ola - wiek 38 lat, z wykształcenia mgr inż. ogrodnik, nie pracuje w zawodzie, pracownik 
biurowy, matka 8 letniego dziecka 

4. Agnieszka - wieku 48 lat, zajmująca się domem matka czworga dzieci w wieku 23, 21, 
11 i 10 lat, z zawodu hotelarz i masażystka, mieszkanka Warszawy 

5. Paweł - wiek 27 lat, z wykształcenia lingwista i politolog, dziennikarz radiowy, 
wychowany na Podlasiu, mieszka w Warszawie. 

 
Zgodnie z przyjętymi założeniami badawczymi fragmenty tekstów wywiadów zostały 
pogrupowane w następujące 13 wątków: 

1. bliskość miejsca zamieszkania; 
2. częstotliwość użytkowania; 
3. daleki widok; 
4. estetyka nieużytku; 
5. estetyka parku; 
6. estetyka zieleni osiedlowej; 
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7. mikrointerwencje projektowe; 
8. nie zmieniać nieużytków; 
9. tereny otwarte i zadrzewione - preferencje; 
10. preferowanie nieużytków; 
11. różnorodność (form i barw);   
12. wartość nieużytków; 
13. wielkość terenu nieużytku. 

 
Oprócz tego, w związku z powtarzającymi się wątkami związanymi bezpośrednio z założeniami 
badawczymi, a wyraźnie istotnymi dla respondentów, wyróżniono dodatkowych 5 grup 
wypowiedzi: 

14. bezpieczeństwo; 
15. czego brakuje; 
16. dostępność; 
17. oświetlenie; 
18. sposób użytkowania. 

 
 

Wyniki: najczęściej pojawiające się wypowiedzi zgodnie z przyjętymi grupami: 
 

1. Bliskość miejsca zamieszkania 

Internals\\Agnieszka - § 4 references coded [ 1.03% Coverage] 

Reference 1 - 0.27% Coverage 

do tej pory jest tak, że na Sadybę jeździmy, jakby w okoliczne, w okolicy po prostu szukamy 
takich miejsc. Czy żeby można było dojechać rowerem. 

Reference 2 - 0.14% Coverage 

Ale żeby dojść do Powsina no to jest pewnie tam ze 2 kilometry, może więcej. 

Reference 3 - 0.25% Coverage 

Blisko mam zarówno park, mniej więcej w tej samej odległości mam i park i las. I jak mam do 
wyboru zawsze pójdę do lasu. 

Reference 4 - 0.36% Coverage 

o, że ja mam blisko. Na przykład blisko tak, nie muszę wsiąść w samochód i jechać 50 
kilometrów za Warszawę tylko mogę wsiąść w metro, mogę wsiąść w autobus, mogę wsiąść 
na rower, dojadę tak. 

Internals\\Ola - § 1 reference coded [ 0.15% Coverage] 

Reference 1 - 0.15% Coverage 

No najczęściej z racji tego, że po prostu było najbliżej 
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Internals\\Daria - § 2 references coded [ 1.25% Coverage] 

Reference 1 - 0.80% Coverage 

Są to tereny najbliższe miejscu zamieszkania jeśli chodzi o Warszawę ponieważ jakby 
problemem dla mnie jest to, że muszę się przedrzeć komunikacją do jakiegoś większego 
parku. To mi psuje całe wrażenie i przyjemność skorzystania z tych terenów zieleni, więc jeśli 
idę na spacer to w najbliższym miejscu zamieszkania 

Reference 2 - 0.44% Coverage 

Więc jeśli na co dzień wolę bliskie miejsce zamieszkania, a jeśli już to wolę na przykład 
specjalnie się wybrać czyli pojechać gdzieś dalej za miasto, nie wiem Żelazowa Wola tak 

Internals\\Paweł - § 5 references coded [ 2.36% Coverage] 

Reference 1 - 0.09% Coverage 

Nie ma to dla mnie większego znaczenia 

Reference 2 - 0.60% Coverage 

Nawet tak dyskutowaliśmy, ze jakbyśmy mieli gdzieś tam wybrać sobie mieszkanie takie w 
Warszawie, miejsce do zamieszkania to pewnie byłoby to tam i nawet pomijając fakt, że jest 
to jednak trochę oddalone miejsce od centrum i trzeba by było pewnie zarezerwować 

Reference 3 - 0.39% Coverage 

to myślę, że bylibyśmy w stanie przeboleć gdybyśmy chcieli zostać w Warszawie to byli 
byśmy w stanie przeboleć to, ze to jest odległy teren. To jest po prostu fajne miejsce 

Reference 4 - 1.11% Coverage 

Powiedz a korzystasz z terenów zieleni osiedlowej, tutaj osiedlowej, w tym wypadku 
kampusowej? 
O: Zdarza mi się, tak. Zdarza mi się spacerować. Aczkolwiek nie jest to jakoś bardzo często i 
czasami jak mam się wybrać na spacer to wolę gdzieś podjechać po prostu do parku niż 
chodzić tutaj. Tutaj jest taki pierwszy wybór jeżeli chodzi o spacerowanie z tego względu, że 
jest po prostu najbliżej i najszybciej si u można dostać, bo wychodzę tak naprawdę z bloku i 
jestem już na miejscu. 

Reference 5 - 0.16% Coverage 

Jeżeli mam więcej czasu to zdecydowanie wtedy jakieś parki w centrum. 
 
 

2. Częstotliwość użytkowania 

Internals\\Agnieszka - § 2 references coded [ 1.31% Coverage] 

Reference 1 - 0.69% Coverage 
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Z parku powiedzmy korzystam w okresie jesiennym, zimowym częściej bo właśnie w ramach 
tego spaceru wieczornego no to jest nawet do 5 razy w tygodniu ale czasami jest tylko raz w 
tygodniu tak, 2 razy. Zależnie od mrozu, od tego w jakiej jesteśmy kondycji, jakie mamy plany 
życiowe, możliwości ale to jest dosyć często. Natomiast las to kiedy tylko jest sposobność. 

Reference 2 - 0.62% Coverage 

Ale żeby dojść do Powsina no to jest pewnie tam ze 2 kilometry, może więcej. I tam bardzo 
często, a już jak rower tylko, jak się pojawia tylko troszkę lekko ciepło to ja tam jestem non 
stop, a czasami dwa razy dziennie. Bo rano jadę sama na przykład, a po południu już z 
chłopakami, z synami. Zabieram ich żeby się przejechali tak. 

Internals\\Ola - § 1 reference coded [ 0.78% Coverage] 

Reference 1 - 0.78% Coverage 

No wiesz co, jak ja tam chodziłam do szkoły, byłam tam niemal codziennie, bo tam jest blisko 
moja podstawówka, więc bardzo często właśnie tamtędy wracaliśmy ze szkoły, czy właśnie 
jakieś spacery czy weekendy czy jakieś właśnie gdzieś tam chodziliśmy ze znajomymi, to 
właśnie tam. 

Internals\\Aleksandra - § 1 reference coded [ 0.22% Coverage] 

Reference 1 - 0.22% Coverage 

Korzystam, kiedy tylko mogę, niestety najczęściej weekendowo, bo wtedy mam trochę 
więcej czasu 

Internals\\Paweł - § 3 references coded [ 0.64% Coverage] 

Reference 1 - 0.11% Coverage 

Myślę, że jest to raz na 2 tygodnie mniej więcej 

Reference 2 - 0.18% Coverage 

Gdyby były bardziej dostępne to myślę, że zaglądał bym tam częściej po prostu. 

Reference 3 - 0.35% Coverage 

No zdecydowanie częściej bywałem w parkach. Natomiast wydaje mi się, że po tych 
spacerach będziemy trochę częściej zaglądać właśnie do tych miejsc. 
 
 

3. Daleki, rozległy  widok 

Internals\\Agnieszka - § 1 reference coded [ 0.18% Coverage] 

Reference 1 - 0.18% Coverage 

A tu po prostu pole. No właśnie no. Ja od czasu do czasu muszę albo na pole albo nad morze 
po prostu. 
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Internals\\Ola - § 1 reference coded [ 0.41% Coverage] 

Reference 1 - 0.41% Coverage 

Tutaj mi się podoba widok, taki... 
Co to znaczy widok? 
Pusty. 
Pusty? 
No że pusto tak, fajnie. W środku niby Warszawy jestem, a jest pusto, jest fajnie. 
 
 

4. Estetyka nieużytku 

Internals\\Agnieszka - § 21 references coded [ 15.60% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

Nie wiem, bo jest bardziej dziko. Bardziej dziko, jest bardziej pusto. Jest jakoś tak, no ta 
przestrzeń jest taka żywsza, taka intensywniejsza w tej takiej nie wiem, prostocie jakiejś 
swojej. Tak to drzewo jakby w parku mnie tak nie ucieszy. 

Reference 2 - 1.21% Coverage 

Ale tak na prawdę najbardziej lubię las. Taki nieużytek właśnie, coś co jest takiego nawet nie 
pięknego coś co jest w jakiś sposób dzikie, nie zaniedbane tak. Nie mówię o zaniedbanym. 
Nie mówię o miejscach gdzie leżą śmieci, gdzie jest zryta ziemia, gdzie są bezmyślnie jakoś 
połamane drzewa czy gałęzie. To nie mówię o tym tak. Ja mówię o jakieś takiej w miarę 
prostej, zadbanej tak jak jest właśnie w lesie kabackim. To nie jest żadna piękna przestrzeń. 
Natomiast ona jest w jakiś sposób bogata, jakaś taka naturalna. Taka zwykła, a jednocześnie 
właśnie, że można ją sobie tak pogapić się tak, tak się poprzyglądać jak to siebie rośnie 

Reference 3 - 0.50% Coverage 

lubię taki, no taką prymitywność w jakiś sposób, taką prostotę tej zieleni tak. Ona nie musi 
być, ta lawenda nie musi być obcinana po sezonie tak, ona może mieć też sterczące, suche 
jakieś te resztki. Ona może się rozkrzewić i wystawać poza te krawędzie tak jakby. 

Reference 4 - 1.94% Coverage 

piękno nieużytku to jest takie nieujarzmione tak. Ono jest takie, takie sobie jest jakie jest po 
prostu i jakby, ze człowiek tego nie wyprostował, nie przyrównał, nie podciągnął, nie 
polakierował tak. No trochę mam taki uraz może z tej pracy w tych biurach, że to musi być 
wypolerowane, wypicowane, ziemia musi być równo usypana, równiutko przycięte, żadnych 
suchych tam odrostów. Nie może być żadnego żółtego listka, że to jest takie super na pokaz i 
jednocześnie takie sterylnie piękne i takie aż sztuczne trochę tak. Takie nie prawdziwe, że to 
takie, no tak jak człowiek, taki musi być w takim rygorze tak. W ładnym mundurku, w ładnym 
makijażu i taki ą ę tak, taki tip top. A tutaj w tym nieużytku jest taka, no taka byle jakoś ale 
taka prawdziwość też. Ja lubię taką prawdziwość no, w jakiś sposób to jest takie może 
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nieokrzesane, może nie doszlifowane. Takie, takie miejsce trochę na wolność, takie miejsce 
na wolność po prostu. Tak rośnij sobie jak chcesz tak, trochę takie. Mam taką zgodę, że to 
nie musi być idealne. 

Reference 5 - 1.38% Coverage 

Tak, że to tak jakby ja nie mówię jak to ma być, tak jakby trochę no właśnie tez jako 
użytkownik w takiej przestrzeni to ja jestem trochę gościem tak w tych nieużytkach i w tym 
lesie, ja jestem gościem. A w tej przestrzeni osiedlowej to mam wrażenie ja człowiek, ja 
mieszkaniec, ja osiedlowiec mówię ma być tak i tak i to ma być ładne. Tak i tak trochę się 
czuję takim zarządcą tego. Ja nie mówię, że to jest złe tylko no chyba jestem zwolennikiem 
większego bałaganu czy niedoładzenia a jednak tej wolności, trochę swobody niż że to 
będzie takie bardzo correct i będzie taki bezdech po prostu, że ojej pojawił się żółty listek jak 
to brzydko wygląda tak. Czy nie wiem no po prostu wyrosła gałąź nie w tą stronę, szybko ją 
przytnijmy tak no. 

Reference 6 - 1.11% Coverage 

Nie podoba mi się śmiecenie. Śmieci mi się nie podobają. Generalnie nie podobają mi się 
śmieci, czyli tak na prawdę ludzie którzy przychodzą i zostawiają coś co przynieśli tak. Ja 
może jestem upośledzona jednak umysłowo, bo ja nie znajduję wytłumaczenia dla tych ludzi 
którzy przychodzą z piwem, niosą tą puszkę z piwem, z sokiem, z czymkolwiek, a później 
wypijają i to ich nie bolało natomiast później ta puszka zostaje i ona jest lekka, jest lekka o te 
pół litra i oni już nie mają siły jej wziąć, nie mają roztropności żeby ją zabrać. Jakby to mnie 
trochę tak smuci, mi jest przykro. 

Reference 7 - 0.40% Coverage 

No to jest ten sam powód. To jest po prostu jakby krawędź lasu, lubię ten kontrast też, że tu 
jest zalesione, tu jest pusta przestrzeń. Jakby to już jakiś tworzy taki. Dróżka, dróżka jest dla 
mnie atrakcyjna tutaj. 

Reference 8 - 0.58% Coverage 

Nie umiem tego wyjaśnić dlaczego ale droga dla mnie jest jakimś takim, to zobaczyłam 
właśnie jak byłyśmy na tych nieużytkach nad Wisłą, właśnie że bardzo dużo razy się 
odwracałam, szłam jako ostatnia. Odwracałam się i robiłam zdjęcia do tyłu tej drogi. Znaczy 
do tyłu w sensie z tyłu żeby nikogo nie było. 

Reference 9 - 0.56% Coverage 

pewnym momencie zaczęłam obserwować, że ja to bardzo lubię, że mam taką przestrzeń z 
tyłu i z przodu i widzę, że to mnie jakoś tam fascynuje tak. Jakoś tak wizualnie mnie cieszy o 
tak bym powiedziała o. Tutaj brzozy. Ja kocham brzozy w ogóle. Dla mnie są piękne i nie 
wiem tak jakoś, tak po prostu. 

Reference 10 - 0.16% Coverage 

O: Tak, że to jest takie, one są trochę. Brzoza mi też kojarzy się z koniem siwkiem. 
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Reference 11 - 0.14% Coverage 

I ja mam bardzo takie pozytywne, nie wiem no ma takie delikatne liście.. 

Reference 12 - 1.05% Coverage 

tutaj te drzewa iglaste, które były tam rzadkością. I one jakoś były takie wyraźne, takie nie 
wiem jakby to powiedzieć jak takie dwa grzybki posadzone na łące trochę. Takie, że je widać 
z daleka, odbijały się kolorem no przez to, że są iglaste no to były zielone tak, ciemnozielone i 
one były takie inne, inne od tych 15 zdjęć wcześniejszych. Tam były cały czas te gołe, nagie 
pnie, a tutaj one były takie tadam, a to my. I to tak mnie urzekło trochę. Tu też droga tylko 
też to już przemieszane i brzozy i te iglaste jakby one się też w tym krajobrazie znajdują. 

Reference 13 - 0.14% Coverage 

Tak, a tutaj tak to jest jakaś zobacz, ale nawet to jest jak wzór po prostu. 

Reference 14 - 0.27% Coverage 

tutaj ten iglaczek który tak inaczej troszkę niż nie jakiś wybujały, nie jakiś bujny ale jednak. 
On też łamie jakoś tak tą konwencję trochę, 

Reference 15 - 0.92% Coverage 

I też zobaczyłam takie krzaczory po prostu, takie ja nawet nie wiem jak to się nazywa. Ja aż 
tak oprócz brzozy którą świetnie rozpoznaje i platan, te dwa to to te dwa to bardzo dobrze 
rozpoznaje. Natomiast resztę no może jarzębinę jeszcze rozpoznam. Tak jak są liście to 
rozpoznam natomiast po pniach samych czy jak to wygląda, czy ten pień jest zwarty, czy ma 
dużo odgałęzień, czy to są takie właśnie patyki z ziemi to ja już nie wiem co to jest ale to 
mnie zaczęło, mi się to zaczęło podobać. 

Reference 16 - 0.42% Coverage 

Tak jakby mnie to uwrażliwiło na prawdę, ja to tak czuję, że to mi zrobiło jakiś progres w 
moim postrzeganiu, takim widzeniu w drobnych rzeczach jakiejś wartości, jakiejś zalety, 
jakieś jakości takiej pozytywnej bardzo. 

Reference 17 - 0.62% Coverage 

No po pierwsze była piękna pogoda, było świetne światło. Po prostu przyroda wyglądała pięć 
razy tak. No chociażby to, że z dwóch stron pień jakiś mocny, a po środku takie drobne 
właśnie te brzózki takie tak. W ogóle połączenie tego trochę jesieni, trochę zimy no bo tutaj 
taki nie ma grubego tak jakieś warstwy śniegu. No droga. 

Reference 18 - 1.58% Coverage 

Ale też mnie zachwyciło, ja tam wcześniej się temu nie przyglądałam właśnie ale to Iwona 
chyba powiedziała właśnie jak o tym przycinaniu drzew także, Ola w samochodzie też 
mówiła, że wiesz bezmyślnie są obcinane tak ze względu bezpieczeństwa tak, gałęzie drzew. 
Ale po prostu ja na tych wycieczkach tutaj nad Wisłą zobaczyłam jakie to jest inteligentne, 
jakie to jest mądre tak, że to drzewo jest tak maksymalnie wychylone, no ale ono rośnie tak 
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na skarpie, że ono tak jakby równoważy ten swój ciężar. Ono jakby samo zawiaduje tym, 
żeby jak się utrzymać tam po prostu. Tak jakby nie wiem jak to powiedzieć, że no człowiek by 
nie wymyślił mu kształtu i tego jak ono ma się ułożyć. Ono się tak układa żeby jak najdłużej 
przetrwać tam, jakby funkcjonować normalnie tak i tam niektóre te pnie były po prostu no 
takie bajkowo malownicze no. 

Reference 19 - 0.29% Coverage 

A tutaj na przykład to drzewo które nie wiem jak zostało zniszczone, one było takie jakby 
bardzo puste i pomyślałam, że ono też w jakiś sposób jest piękne. 

Reference 20 - 1.24% Coverage 

Korzenie. Tak to to na prawdę jak taki jakiś mroczny las, takie stare, wielkie, piękne, mądre 
drzewo było. Albo takie bulwy właśnie, że to tak leży po prostu kawał wrośnięte. A tutaj 
ślady bobrów i to mnie bardzo cieszyło mimo, że wiem że to jest niszczenie drewna. To to co 
Iwona powiedziała mówi: no jakoś niszczenie drzewa przez bobry nie boli tak jak takie 
drzewa wycięte piłą, że tak jakby to jest żywe. Żywe stworzenie jakby nie krzywdzi tego 
drzewa tylko no używa go, po prostu z niego korzysta. Tak ono go do czegoś chce 
wykorzystać. Te ślady były takie też dla mnie radosne- o żyją! Są jakieś, nie tylko ludzie tutaj 
są tak. A tutaj zachód był piękny. 

Reference 21 - 0.63% Coverage 

To było fajne, ta przestrzeń jakoś tak mi się kojarzyła, że gdyby tam było tak tego piachu 
właśnie żeby można było pobrykać. Ja wiem, że on do czegoś innego był wykorzystany i miał 
pewnie gdzieś indziej być zastosowany ale gdyby tam, to mi przypomniało w ogóle właśnie 
wydmy tak na prawdę. Myślałam żebym z chęcią się tam poturlała. 

Internals\\Ola - § 18 references coded [ 12.23% Coverage] 

Reference 1 - 0.53% Coverage 

A jeżeli chodzi o nieużytki, to generalnie oprócz tego że jest to... Ludzie, którzy wychodzą 
bardzo często z psami nie sprzątają tam, bo wychodzą z założenia, że jest... że tam już nie 
muszą... 

Reference 2 - 0.44% Coverage 

Nooo to że tam jakby rośliny, znaczy że rośliny i przyroda sobie żyje tak jak chce i nie... nie 
bardzo tam nie ma takiej ingerencji, o ile faktycznie nie ma, ludzi. 

Reference 3 - 0.28% Coverage 

Tak, bo nieużytek to jest właśnie, toaleta dla zwierząt i generalnie tak, śmietnik dla 
dorosłych.  

Reference 4 - 0.13% Coverage 

może mniej betonu w tych stołach i krzesłach... 
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Reference 5 - 0.15% Coverage 

no trudno na betonie się położyć, to już jest inna sprawa 

Reference 6 - 0.40% Coverage 

Tak, to życie i te altanki.  
Tak, też są z żywej wikliny, też żyją, też bardzo fajnie muszą na wiosnę wyglądać i w lato. 

Reference 7 - 0.41% Coverage 

No własnie, bo jest taki spokój bardzo. Ponieważ ja nie jestem spokojną osobą, więc to w 
jakiś spokój mnie wprowadza, ta jednostajność i no... spokój. 

Reference 8 - 1.07% Coverage 

To mi się podobały te te takie... pale.  
Pale na piasku. No taki trochę morze... A ja nad morzem bywałam często, bo moja mama jest 
z Sopotu, więc... tak mi trochę to przypominało. To właśnie te, te pale. Tylko szkoda, że te 
bloki są w tle, no ale... 
No bo to średnio wygląda... Bo to takie mało... No średnio to wygląda fajnie z blokowiskami 
w tle... 

Reference 9 - 0.79% Coverage 

To były kaczki. 
Które sobie przyszły na jedzenie, widać, że są tam karmione i że tam ludzie przychodzą 
karmić te kaczki, bo są nauczone, ale fajnie też to wyglądało jak sobie tutaj przyszły, siedziały 
i czekały. Tu mi się podobała kolorystyka, te trawy w tle, które są, eee... fajne.  

Reference 10 - 0.68% Coverage 

Bo już zachód słońca fajnie tutaj zrobił właśnie tą czerwień... No i właśnie to drzewo fajnie 
też oświetlone przez słonce... Też właśnie... Znaczy generalnie taka... bardzo jakby... jak 
drzewo się przewróciło, tak sobie leży. I to tak też jest... 

Reference 11 - 0.48% Coverage 

No właśnie, jeden z kilku zachodów słońca dzisiejszego dnia i kry która sobie płynie po Wiśle, 
dopiero można zobaczyć, jak ona strasznie szybko płynie i fajnie ta kra syczała. 

Reference 12 - 0.41% Coverage 

Poza tym no... zjawisko, którego codziennie też nie... codziennie się nie obserwuje, jak ono 
wygląda. A tutaj właśnie mi się podobały nasze cienie. 

Reference 13 - 0.76% Coverage 

Przede wszystkim właśnie jak on się odbija w wodzie. Ja zachód słońca już od tej pory, czyli 
gdzieś tak od wiosny, okna mam na zachód, więc je widzę. Ale kolory, przede wszystkim 
kolory, ale tutaj jeszcze granie z wodą, bardzo fajne to jest. To słońce takie sobie odbijające 
się. 
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Reference 14 - 1.24% Coverage 

E... tak, tutaj to taki właśnie trochę klif, trochę gdzieś tam wzniesienie nadmorskie i 
zamarznięty brzeg. Jak w Sopocie, znaczy w Sopocie... No kiedyś też taki... jakby raz jednej 
zimy byłam, gdzie zamarznięta cała plaża była i śnieg, bo morze no to wiadomo, to jest przy 
brzegu. I fajnie, że tutaj tak jest, znaczy pewnie no ono nie jest zrobione, znaczy na pewno 
nie jest zrobione, tylko sobie ludzie sami zrobili, ale bardzo fajne miejsce na ognisko. 

Reference 15 - 0.33% Coverage 

Woda mi się tutaj bardzo podobała, znaczy w ogóle kolorystyka... drzew, bo to bylo chyba już 
przy końcu, tak mi się wydaje 

Reference 16 - 1.35% Coverage 

Tak, tam też to jest niedotknięte przez człowieka [śmiech] 
I czy to Ci się podoba? 
Nie, to mi się nie podoba. Znaczy wiesz, tam to był teren, który był dotknięty ludzką ręką, bo 
tam zapewne swego czasu jak było to czynne to tam było fajnie i to po prostu zniszczało. To 
jest zniszczone, to jest niezostawione i nieużywane i rośliny sobie rosły zawsze, tylko tam 
było coś i to zostało zniszczone i... i należy to... bardziej straszy, i jest jeszcze w dodatku 
niebezpiecznie, to nie. Tam niefajnie. 

Reference 17 - 2.28% Coverage 

Znaczy... Podobało mi się na zjeżdżalni jakiś tam... w ogóle sam kształt zjeżdżalni. Jestem w 
stanie sobie wyobrazić jak to było, ponieważ nie widziałam, jak to kiedyś wyglądało, mniej 
więcej jestem w stanie sobie to wyobrazić na podstawie tych zniszczeń, co tam pozostało i 
tego co tam straszy, więc... to mogło być bardzo fajne. No fajne było to, co jakby zostało 
zrobione, to znaczy był... te dwa takie ludki jakby przerysowane, czyli dziura gdzieś tam w 
tym brodziku i narysowany ludzik i ta pijalnia wody, źródełko i też był przerobiony ludzik. 
Natomiast fajny też był na tej większej zjeżdżalni, ten naklejony taki... kształt znaczy... 
wzorek taki. To właściwie były rzeczy, które mi się tam podobały reszta to... Bardziej tam 
było smutno. Po prostu to był smutny widok, czegoś co po prostu strasznie zostało 
zniszczone.  

Reference 18 - 0.47% Coverage 

Po psie powinno się sprzątać wszędzie no. Znaczy może w lesie w jakiejś tam dziczy 
niekoniecznie, natomiast no w nieużytkach gdzie siłą rzeczy się chodzi, to się sprząta.  

Internals\\Aleksandra Wiktorko Potoki - § 10 references coded [ 6.46% Coverage] 

Reference 1 - 0.35% Coverage 

To znaczy taki, gdzie nie ma wielu elementów wyposażenia i urządzeń zabawowych, tylko 
takie no…jak najbliższe do natury, o charakterze takim półnaturalnym. 

Reference 2 - 0.05% Coverage 
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lubię dziką zieleń. 

Reference 3 - 0.37% Coverage 

Natomiast takie dzikie jak najbardziej super, tylko że tam wtedy to nie zachęca do 
wchodzenia, tylko do podziwiania, w ten sposób. Lubię zapach takiego błota nawet. 

Reference 4 - 0.98% Coverage 

Jak chcę po prostu pospacerować i posiedzieć na trawie, no to generalnie raczej preferuję 
nieużytki, ale to dlatego, że z trawników w parkach miejskich ludzie są wyganiani często. 
Dalej jest taki pogląd, że nie korzystamy z trawników, tylko to jest piękne, czyste i nie ma 
siedzenia. No w łazienkach jakbym siadła na trawniku to od razu by ktoś podleciał. A na łące 
mogę sobie posiedzieć o ile oczywiście nie jest bardzo wysoka i niedostępna. 

Reference 5 - 0.63% Coverage 

Natomiast jeśli chodzi o tereny bardziej naturalne i tutaj mam na myśli na przykład tereny 
nad Wisłą, no w miejscach nie bulwary, tylko te tereny dziksze,  to tam na przykład 
betonowa ścieżka to by była tragedia moim zdaniem, więc to bardziej w tym klimacie, też 
otoczenie i kontekst.  

Reference 6 - 0.59% Coverage 

W nieużytku nie ma czegoś takiego w sumie jak taki bałagan przestrzenny, bo nie jest to 
zaprojektowane najczęściej  przez człowieka, więc nawet jak całość sprawia wrażenie 
chaosu, to jest to chaos stworzony przez przyrodę i to lubię, to mi w ogóle nie przeszkadza. 

Reference 7 - 1.44% Coverage 

No właśnie podobało mi się to drzewo, natomiast długo nie myślałam tylko ciach! I właśnie 
że taki element natury.  To było podobnie, tutaj chciałam podejść do brzegu z kolei, ale tu mi 
się też podobało niebo bardzo, po prostu podobały mi się chmury i rzeka, zestawienie tych 
dwóch płaszczyzn. Ścieżka. Meandry ścieżki, czyli idziemy dalej... No właśnie, tutaj też 
podoba mi się właśnie, że ta ścieżka kluczy między drzewami. Że nie ma tego elementu 
sztuczności, że prosta ścieżka, tylko po prostu dostrzegając te elementy które są, no mozliwe 
że tam je bobry za jakiś czas zjedzą te drzewa, ale póki co, że ona się tak wije naturalnie 
między drzewami.  

Reference 8 - 1.14% Coverage 

Strasznie mi się nie podoba ta gałąź, która mi tu weszła, no ale trudno, natomiast podobały 
mi się wiry na rzece i to, że jest dojście do rzeki, że można jak będzie cieplej, że można sobie 
tu przysiąść, że jest kontakt z rzeką blisko. A tutaj był jakiś podest, podobało mi się to, że 
można podejść do rzeki suchą nogą, może usiąść, może dla wędkarza by to było dobre, 
natomiast mi się po prostu podobało, że jest to jakiś punkt ku rzece. No tutaj podbały mi się 
pochylone drzewa po prostu, ten element natury i rysunki konarów 

Reference 9 - 0.41% Coverage 
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No na przykład gdyby ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić buraczaną tą ścieżkę. Albo gdyby 
była z betonu. Ze sztucznych materiałów. To już by mi się nie podobało, to już wolę iść po 
błocie.  

Reference 10 - 0.51% Coverage 

Tak. Ptaki, i też na przykład właśnie też tam przy Alei Wilanowskiej jest  taki motyw, że nie 
wiem czy świerszcze, czy koniki, coś tam gra. Żaby czasami, że po prostu słychać zwłaszcza 
właśnie pod wieczór, słychać te głosy natury.  

Internals\\Daria - § 26 references coded [ 13.00% Coverage] 

Reference 1 - 0.28% Coverage 

Tym bardziej, że weszłam na samą górę tej góry kiedy było tak ślisko i błoto. Stwierdziłam, że 
muszę tam wejść. 

Reference 2 - 0.20% Coverage 

Bardzo, bardzo bo psy też agresywne. Były sytuacje takie niebezpieczne z psami. 

Reference 3 - 1.02% Coverage 

I za to na nieużytku, bo były nieużytki które częściowo były z infrastrukturą na przykład nad 
Wisłą i to było dobre do granicy kiedy jest tylko ta ścieżka. Teraz nie trzeba nawet nie za 
bardzo ławki żeby tam się pojawiły. I po prostu najlepsze żeby one miały swoje właśnie 
zachowane takie cechy. Czyli nieużytek jest jest nieużytkiem, co najwyżej jest wytyczona w 
miarę, wykoszona czasem ścieżka żeby była. 

Reference 4 - 0.49% Coverage 

Ale żeby tak jakby te osiedlowe przestrzeń najbardziej z infrastrukturą park troszkę mniej i 
najmniej tej infrastruktury jest na nieużytku. Jeśli tak by było to takie formy by mi 
odpowiadały. 

Reference 5 - 0.47% Coverage 

A jeśli chodzi o nieużytek to są dwie kategorie tych nieużytków. Czyli takie które są 
całkowicie naturalne jak na Tarchominie i to jest po prostu teren który pokochałam. I są takie 
jak.. 

Reference 6 - 0.13% Coverage 

Grafiki i tak dalej. Jest to, one są zupełnie różne 

Reference 7 - 0.32% Coverage 

tak te widoki już nie słyszałam miasta, bo to był jedyny teren gdzie już nie było słychać 
miasta, kompletnie nie czuło się miasta 

Reference 8 - 0.53% Coverage 
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Myślę, że te pola mokotowskie by mi się nie spodobały gdyby nie było tego światła i tego 
słońca. Szybko bym stamtąd uciekała. Więc tak pola mokotowskie i Tarchomin chociaż 
skrajnie różne mi się bardzo podobały. 

Reference 9 - 0.67% Coverage 

jeśli chodzi o nieużytki no to niestety estetycznie nie podoba mi się co za tym idzie czyli to, że 
na przykład tam są bezdomni i oni sami w sobie mi nie przeszkadzają tylko na przykład nie 
porządek który się tworzy czy no nie ma tam zorganizowanych śmietników i tak dalej. 

Reference 10 - 0.50% Coverage 

te odchody psów które po prostu za jedzeniem za nimi po prostu ich się trzymają i jakieś 
niebezpieczeństwo jest to niestety. Jeśli chodzi o parki, no właśnie czemu ja te parki, do tych 
parków nie chodzę. 

Reference 11 - 0.49% Coverage 

Parkowa to często jest taka zaniechana, jakieś takie zaniedbane takie wielkie potwory jakieś 
krzewów porośnięty, to jest tragedia. To już chyba najbardziej mi się podoba na tych 
nieużytkach. 

Reference 12 - 0.08% Coverage 

Ma swoje naturalne struktury. 

Reference 13 - 1.30% Coverage 

No tak ale tam samo sobie to uformowało tak jak trzeba, po prostu gdzie światło nie 
dochodziło więc nie urosło to czy tamto. No i są powierzchnie o wiele większe powierzchnie 
takich naturalnych. Bo często coś robi, prosta roślina robi wrażenie jeśli ma odpowiednią 
skale. Czyli na Tarchominie na przykład, nie wiem co tam rosło ale szliśmy po prostu w takim 
labiryncie tyczek po prostu powyżej głowy. W takim lesie po prostu tyczek chodziliśmy. To 
robiło ogromne wrażenie, chodzenie w czymś takim, ze było to straszne. 

Reference 14 - 0.41% Coverage 

No takie graficzne to jest, że właśnie te słońce tak oświetlało, że tak że wokół bardzo ładnie 
właśnie. I one było jedno takie, wokół nie było chyba większego drzewa. 

Reference 15 - 0.12% Coverage 

A to to ja ściana taka mi się spodobała. Rytm taki. 

Reference 16 - 0.58% Coverage 

Hmm. Nie wiem. Tutaj mi się podobało. Nie lubię takich graffiti gdzie jest wyznaczone na nie 
miejsce. Gdzieś ja lubię tak jak przy torach, torze wyścigowym na Służewiu. Czyli zrobione 
tak, że można tam malować. To to nie jest to samo. 

Reference 17 - 0.13% Coverage 
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Chyba ta gęstwina mi się musiała podobać po prostu. 

Reference 18 - 0.51% Coverage 

Yhm tylko, że jak podeszłam bliżej to się okazało, że te gałęzie, te korzenie to z daleka 
wygląda ładnie, a jak podeszłam bliżej to już nie chciałam tam schodzić bo się okazało, że 
tam jest mnóstwo śmieci. 

Reference 19 - 0.58% Coverage 

Ale drzewa samo nie, że drzewo bo to jest drzewo tylko czasem drzewo po prostu robiło 
samo w sobie, przez swoją, swój pokrój albo właśnie rytmiczność. Nie samo drzewo, że każde 
drzewo mi się podoba tylko konkretne jakieś po prostu. 

Reference 20 - 0.22% Coverage 

No tak to taka dramatyczna scena. Dla tego trzeba właśnie i takie kończące się urwisko. 

Reference 21 - 0.42% Coverage 

O: Część wysunięta z tym drzewem, czyli można było tu podejść i tak trochę, nie wiem zaznać 
takiego strachu, że ja się trzymam, zaglądam w dół. 
P: Emocje? 
O: Tak, o emocje. 

Reference 22 - 0.23% Coverage 

Czyli oddalenie od wody, przybliżenie, z góry, z dołu. Różne perspektywy oglądania rzeki. 

Reference 23 - 1.79% Coverage 

Jedyny chyba taki, akurat może były inne miejsca ale to jedyne miejsce gdzie my byliśmy, 
gdzie byliśmy na poziomie rzeki praktycznie. No i te właśnie konary leżące. Taki nieład no 
naturalny. Aczkolwiek on jest naturalny ale widać, że już ludzie jakkolwiek sami 
zorganizowali takie miejsca. Czyli gdzieś tam na przykład są miejsca widać, że wydeptane 
albo było ognisko. Czyli może tych gałęzi, tego wszystkiego było więcej ale już zostało 
usuniętych. Zostało na przykład takie większe konary. 
P: Yhm. No zdjęcie które określasz jako nieład ja chciałabym żeby to zostało zanotowane, że 
to jest zdjęcie które jest wyjątkowo takie klasycznie skadrowane, z 3 planami, z dalekim 
widokiem, z kulisami drzew tak. 

Reference 24 - 0.25% Coverage 

O: No kora. Kora dużego drzewa. 
P: I co w tej korze takiego? 
O: Faktura, to że można podejść, dotknąć. 

Reference 25 - 0.91% Coverage 

No tak, to jest taka gęstwina znów. Połamane jakieś trochę drzewa stare, jakieś pokładające 
się absolutnie tam. To jest tak, że trochę patrzyłam przez pryzmat tego ja sobie wyobrażałam 
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jak to wygląda na przykład latem, że może teraz to się wydaje jakieś brzydkie ale sobie 
wyobrażam, że taka gęstwina tam się nie wchodzi ale dopiero latem to musi fajnie wyglądać. 

Reference 26 - 0.38% Coverage 

No chyba właśnie to, że nie ma tam wielu ludzi. Że w mieście wszędzie jest dużo ludzi, a tam 
są Ci którzy wiedzą o tym miejscu albo po prostu takiego szukają. 

Internals\\Paweł - § 23 references coded [ 13.13% Coverage] 

Reference 1 - 0.88% Coverage 

No właśnie może dlatego, ze ta przestrzeń nie jest w jakiś sposób tak bardzo mocno 
uporządkowana. No poza tą kwestią wytyczenia jakiś takich obszarów, takich szlaków przez 
które można by było podróżować i przemieszczać się, to co się dookoła dzieje, jakby ta 
dzikość tej przyrody, która tam jest czymś z jednej strony fascynującym, z drugiej strony też 
pozwalającym odetchnąć. 

Reference 2 - 0.14% Coverage 

to była też fajna odmiana od tego z czym się stykamy na co dzień 

Reference 3 - 1.62% Coverage 

Właśnie dlatego, że daje taką możliwość do tego żeby z tą przyrodą się zetknąć w taki, no 
właśnie, nieusystematyzowany sposób tak jak to jest zazwyczaj w parku, ze no tak z jednej 
strony są wytyczone ścieżki, ale z drugiej strony ta przyroda w parku też jest bardzo 
uporządkowana i czasami mam wrażenie, że trochę za bardzo ta ingerencja ludzka jest za 
daleko posunięta, Natomiast w przypadku tych nieużytków właśnie zaletą jest to, że otoczeni 
jesteśmy taką dziką przyrodą. Jedynym minusem jest to, że ciężko jest po prostu czasami do 
tej dzikiej przyrody się dostać. To jest tylko kwestia tego. Natomiast fajne jest to, że jest 
nieuporządkowana no i tak no i przyjemnie się spędza tam czas po prostu. 

Reference 4 - 0.97% Coverage 

strasznie żałowałem, że nie można było do tych zdjęć, które się robiło dołączyć też jakiś 
takich dźwiękowych plików, bo w wielu miejsca po prostu było tak głośno. Ale nie był to 
hałas samochodów tylko hałas ptaków, śpiew ptaków. I to było też czymś niezwykłym. O tak 
naprawdę na co dzień jeżeli się mieszka w Warszawie to raczej trudno jest znaleźć miejsce, w 
którym tak naprawdę te samochody są wypierane przez inne dźwięki. 

Reference 5 - 0.54% Coverage 

Więc gdzieś tam też obecność tych zwierząt, które na pewno na tych terenach są też byłą 
czymś fajnym. Co prawda nie spotkaliśmy zwierzęcia ale widać było nawet na śniegu ślady 
odciśnięte że to są dzikie zwierzęta, Więc to też było fajne. 

Reference 6 - 0.08% Coverage 

dźwięki, zapach jest zupełnie inny 
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Reference 7 - 0.63% Coverage 

dla mnie wyjątkową wartością jest to, że jest na czym zawiesić oko. W sensie to nie jest 
wszystko takie uporządkowane, uformowane, przystrzyżone, tylko no właśnie jest takie 
dzikie, sprawia wrażenie niedostępnego a przez to jest po prostu fascynujące, interesujące. 

Reference 8 - 0.18% Coverage 

przejście się po takim terenie gdzie jest gęstwina jest dużo przyjemniejsze. 

Reference 9 - 0.84% Coverage 

ale są to bardzo często miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. I jakby zostawiają 
po sobie trochę śmieci. Też myślę, że ludzie, którzy tam docierają też często zapominają o 
tym, że może byłoby warto zabrać ze sobą to co się przyniosło. Więc po prostu te miejsca są 
czasami trochę brudne. W sensie są po prostu jakieś odpadki wyrzucone. To to mi się nie 
podobało. 

Reference 10 - 0.64% Coverage 

Pewnie jakby to zrobić to zdjęcie i pokazać komuś kto tam nie był, to by powiedział, że to 
może być jakaś przestrzeń w parku. Ale z drugiej strony jest tam gdzieś z tyłu widać gęstwina 
która jest taka nieogarnięta ręką ludzką. I pewnie przez to gdzieś tam ten widok się pojawił 
tutaj. 

Reference 11 - 1.15% Coverage 

Natomiast z drugiej strony tuż obok jest taka przestrzeń przemysłowa, która dla mnie też jest 
w pewien sposób fascynująca. Jednak żyjemy w mieście, to jest taka przestrzeń gdzie bardzo 
silnie ze sobą kontrastują różne widoki. No i to też było dla mnie ciekawe właśnie, ze z jednej 
strony mamy z taką niemalże z dziką naturą kontakt a z drugiej strony jest coś najbardziej 
ludzkiego z możliwych rzeczy, czyli po prostu jakaś tam sfera przemysłowa. Więc tak sobie 
postanowiłem, że to uwzględnię w tym 

Reference 12 - 0.36% Coverage 

Prawdopodobnie wierzba. 
O: Być może tak. No w każdym razie to było dość wysokie i tworzyło bardzo fajny korytarz, 
którym się po prostu szło, bardzo gęsty i. 

Reference 13 - 0.28% Coverage 

No bo generalnie chyba mamy tak, że jak jest gdzieś woda to bardziej nam się ten teren 
podoba. I chyba to jest kwestia tego. 

Reference 14 - 0.38% Coverage 

Ono jest zupełnie inne niż Twoje poprzednie zdjęcia. Dlatego chciałabym też żebyś o nim 
opowiedział. 
O: Może dlatego, że z większą uwagą jest tu potraktowany detal… 
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Reference 15 - 0.42% Coverage 

No bo mamy jakieś trawy, mamy różne gatunki tych traw pewnie. Nie mam pojęcia, nie 
znam się na tym. Natomiast no właśnie z jednej strony mamy przyrodę, z drugiej strony 
mamy wodę Wisłę. 

Reference 16 - 0.88% Coverage 

Ale, a tak to kwestia właśnie związana z bywaniem w parkach. Czyli zazwyczaj w parku gdyby 
tak drzewa były pochylone to zazwyczaj pewnie byłyby już dawno wycięte bo stwarzałyby 
zagrożenie. Okazuje się, że nie stwarzają zagrożenia a taki widok też jest przyjemny, jest 
zdecydowanie bardziej naturalny niż wyprowadzone na prosto, pionowo w górę pnie drzew. 
I jakby to było fajne. 

Reference 17 - 0.07% Coverage 

Gęstwina przede wszystkim. 

Reference 18 - 0.20% Coverage 

To po prostu ładny widok na Wisłę. Gdzieś tam te drzewa które też są pochylone nad rzeką. 

Reference 19 - 0.66% Coverage 

w tym widoku jest ładne to, że pomimo tego, że jestem w mieście, bo jednak jestem w 
mieście, to tego miasta tutaj w ogóle nie ma. Czyli nie ma jakby cech wskazujących na to, że 
ta przestrzeń została w jakikolwiek sposób ukształtowana przez człowieka, bo 
najprawdopodobniej nie została. 

Reference 20 - 0.72% Coverage 

Ale no właśnie zostało to zachowane w taki sposób, w jaki to pewnie było ukształtowane 
przez przyrodę. I to mi się najbardziej właśnie w tym podobało, że nie było tutaj miasta 
pomimo że to było w mieście. To chyba to. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć co to znaczy, 
że jest ładny. Nie wiem. Może trochę intuicyjnie. 

Reference 21 - 0.70% Coverage 

Jest po prostu ładna przestrzeń, która jest niezagospodarowana, niezabudowana, 
niewykoszona, niewycięta tylko jest zostawiona tak jak powinna być zostawiona. I pamiętam, 
że jak szliśmy tędy po prostu cały czas się zachwycaliśmy Boże jak tu ładnie jest i tyle. Może 
dlatego właśnie, że trochę dziko. 

Reference 22 - 0.44% Coverage 

jeden wątek tego nieuporządkowania takiego terenu i to, że właśnie nie jest tam bardzo 
widoczna ingerencja człowieka, jest jakąś tam wartością. I wydaje mi się, że to jest to o co mi 
chodziło. 

Reference 23 - 0.35% Coverage 



70 | S t r o n a  

 

 

I powiem szczerze, że jakbym miał spacerować tędy a tamtą ścieżką tą mniej uporządkowaną 
to zdecydowanie wybrałbym tę mniej uporządkowaną ścieżkę. 
 

5. Estetyka parku 

Internals\\Agnieszka - § 3 references coded [ 1.77% Coverage] 

Reference 1 - 0.30% Coverage 

Lubię na przykład w parku tam gdzie jest aleja kasztanowa no to, ze posadzili na przykład te 
ogromne połacie, ogromne jak na miasto połacie lawendy. Lubię to. 

Reference 2 - 0.28% Coverage 

Tak i chodzę tam i nawet jak już nie ma tych dotykam sobie krzaki, wącham sobie rękę 
później. Po prostu robi mi to dobrze tak, robi mi to przyjemność. 

Reference 3 - 1.19% Coverage 

park botaniczny na przykład. Bardzo lubię rozarium. Ono jest zupełnie jak w kokonie jesteś. 
Tam masz z każdej strony krzak. Tam nie ma przestrzeni, tam jest cały czas jesteś blisko 
jakiegoś krzaka. Bardzo to lubię. Lubię tak samo ten nawet w tym, przy tej alei kasztanowej, 
że ta lawenda jest w takim właśnie, tam jest tak zrobione, że ona ma taki troszeczkę 
łukowaty, że z przodu masz kawałek taką kępę lawendy i z tyłu masz. Tam masz ławeczkę na 
tych takich murkach. Ale ten murek jest z tej kostki, z takiego kawałków kamieni 
zaszczepionych tą siatką taką. Bardzo ładnie jest to zrobione. Uważam, że bardzo fajna 
praktyka. 

Internals\\Ola - § 3 references coded [ 4.35% Coverage] 

Reference 1 - 0.74% Coverage 

W parkach właśnie to mi sie nie podoba, znaczy... No to są parki, więc ja to rozumiem. Ale 
właśnie to, że nie bawi mnie chodzenie alejkami i oglądanie tylko, no nie. Dlatego właśnie 
tych parków może niekoniecznie… jak nie mam wyjścia innego to wiadomo, lepsze to niż 
nic… 

Reference 2 - 1.11% Coverage 

No właśnie myślę co mi się w parku podoba… nie wiem może to… nie wiem co mi się podoba 
właściwie...no jest jakiś ład i porządek, no wiadomo, że jakby każdy robił to co by chciał, to 
by tego nie było, natomiast… na pewno jest to, że w coraz większej ilości parków są też 
miejsca dla dzieci chociażby, gdzie mogą się bawić, jakieś place zabaw wydzielone, więc ok, 
no tak faktycznie, to jest fajne, jeżeli chodzi o… 

Reference 3 - 2.51% Coverage 

Wizualnie? No to faktycznie w parkach też gdzieś tam też można spotkać jakieś fajne rośliny 
nie? Gdzieś tam podpatrzeć jak one są, z racji tego mogę podpatrzeć jak jakieś rośliny tam 
sobie rosną z innymi, jak fajnie wyglądają i gdzieś spróbować to przełożyć dla siebie, no to 
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faktycznie jest, to tak. Albo jak można wykorzystać jakąś roślinę, bo czasami... no... nie 
wpadłabym, że coś z czymś można, to tak. Jeżeli chodzi o osiedlową, no to... na pewno jest to 
fajne, że ludzie zaczęli jakby bardziej dbać o to, znaczy ci, ta administracja, no ktokolwiek to 
jest, no to faktycznie to gdzieś tam o to dba i przynajmniej na przykładzie mojego osiedla, 
moich rodziców, to pojawiają się gdzieś te drzewa, chociaż inne wycięte, ale... ktoś czasami 
ma jakiś fajny pomysł, na przykład na szpaler jakichś drzew które... nie wiem, fajnie 
wyglądają wiosną, bo na różowo kwitną, bo na przykład w zeszłym roku to się pojawiło. 

Internals\\Aleksandra - § 4 references coded [ 2.03% Coverage] 

Reference 1 - 0.55% Coverage 

Zależy czy park ma właśnie duże drzewa, ja lubię duże drzewa. Lubię na przykład sobie usiąść 
w cieniu, nie lubię takich drobiazgów. I lubię polany. Czyli jak nieużytek ma dużo otwartej 
przestrzeni, gdzie można sobie usiąść z kocem, no to jest ekstra. 

Reference 2 - 0.26% Coverage 

Chodzi o to, że na przykład dziecko lubi spacerować też po wodzie i jak tam moczy nogi to 
tam po prostu jest niezbyt czysto 

Reference 3 - 0.68% Coverage 

Lubię też urządzoną dojrzałą zieleń do podziwiania, jak dłużej spaceruję to mi się podoba w 
Parku Dreszera na przykład to że są rabaty z zielenią okrywową, bardzo zadbane, bardzo 
gęsta jest ta zieleń okrywowa, duże drzewa i ławki, że można też na chwilę przysiąść, 
popatrzeć sobie, posiedzieć w tej zieleni 

Reference 4 - 0.53% Coverage 

No i zależy też od tego, że gdyby był tam sam beton, duży betonowy plac, to byłoby 
strasznie, ale ze względu na to, że są te trawniki, są drzewa, które powoli rosną i będą kiedyś 
dużymi drzewami, no to dla mnie jest to przestrzeń w miarę przyjazna. 

Internals\\Daria - § 6 references coded [ 3.61% Coverage] 

Reference 1 - 0.65% Coverage 

Park żeby był takim pośrednikiem między nieużytkiem a zielenią z infrastrukturą osiedlową i 
ta osiedlowa która jakby najbardziej jest ubrana w infrastrukturę czyli właśnie jest dobry 
chodnik, dobra latarnia, jest śmietnik, jest ławka znaczy, że to jest. 

Reference 2 - 0.10% Coverage 

Skaryszewski, ten park mi się podoba. 

Reference 3 - 0.80% Coverage 

to, że tam nie ma takich w większości może nie ma takich po prostu surowych alei 
wybetonowanych, jakiś surowych latarni. Są takie części ale są takie mnóstwo zakamarków, 



72 | S t r o n a  

 

 

porobionych takich wnętrz gdzie można sobie, no różne rzeczy wtedy się tam dzieją ale 
generalnie można tam pokluczyć, poszukać, gdzieś się schować 

Reference 4 - 0.83% Coverage 

Ale jak jestem w parku to nie lubię siedzieć na kocu i mnóstwo osób obok mnie na kocu. 
Gdyby była woda i wszyscy byli wokół tej wody no to tak, ale jeśli tak, czasem mam wrażenie, 
że w tych parkach tyle ludzi jest bo nie mają gdzie się pomieścić. Jakby nie są w tym parku 
dlatego, że im ten park się tak bardzo podoba tylko to jest jedyna opcja. 

Reference 5 - 0.34% Coverage 

Parkowa to często jest taka zaniechana, jakieś takie zaniedbane takie wielkie potwory jakieś 
krzewów porośnięty, to jest tragedia. 

Reference 6 - 0.89% Coverage 

O: Czyli jest drzewo, są te niżej krzewy, są gotowe takie do wzorowania się formy, 
kompozycje. 
O: A czasem w parkach próbuje się to naśladować tylko na przykład przez 20 lat się nie 
przycina tych krzewów i rosną jakieś po prostu straszne, ogromne tuje albo jakieś po prostu 
takie straszydła. Więc, a na osiedlu jest to przypadkowe czasem takie mam wrażenie. 

Internals\\Paweł- § 4 references coded [ 1.96% Coverage] 

Reference 1 - 0.48% Coverage 

Po prostu wytyczone ścieżki. I nawet nie wytyczone tylko po prostu utwardzone ścieżki 
powodują, ze bardziej się chce przekroczyć tę granicę między przestrzenią miejską a 
przestrzenią zieloną typu park. 

Reference 2 - 0.29% Coverage 

No na pewno w parku podoba mi się, w stosunku do tej zieleni osiedlowej to że ta 
różnorodność tych gatunków jest trochę większa. 

Reference 3 - 0.96% Coverage 

Ale wciąż są one jednak czuć tam rękę ludzką, że jest to wszystko wypielęgnowane może 
czasami trochę za mocno. Jest to prowadzone przez człowieka i brakuje jakiegoś takiego 
pierwiastka dzikości. W sensie to wszystko jest trochę jednak zbyt usystematyzowane, zbyt 
uporządkowane nawet jeżeli projektant miał na myśli i miał zamiar uczynić tą przestrzeń 
parkową taką przestrzenią dziką to raczej to się nie udaje. 

Reference 4 - 0.23% Coverage 

Czyli w nieużytkach ... Ci się nie podobają, w parku ta taka za mocna… 
Ingerencja człowieka. 
 
 

6. Estetyka zieleni osiedlowej 
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Internals\\Agnieszka - § 7 references coded [ 5.36% Coverage] 

Reference 1 - 0.98% Coverage 

Zieleń dookoła bardzo lubię drzewa na ulicy Zaruby przy naszym budynku. Jest to nie 
osiedlowe tylko publiczna tak. To sadziła gmina te drzewa. Na przykład bardzo lubię to, że są 
lipy. Lubię, że jest cień i pamiętam bo się sprowadziliśmy 20 lat temu i tam na prawdę było 
bardzo mało zieleni, bardzo mało drzew i pamiętam jak z dziećmi z wózkiem po prostu w lato 
no to była mordęga żeby się tam gdziekolwiek przebić na jakiś plac zabaw czy coś bo się szło 
cały czas po takiej patelni, po asfalcie po prostu jakimś tam betonie. 

Reference 2 - 0.39% Coverage 

Koło swojego domu. No to właśnie to jest ten pas trawnik, krzaczki za płotkiem tuż pory 
bloku. Lubię ją. Ja ją widzę, ja widzę tę zieleń, widzę co się dzieje, widzę jak się zmienia. Mam 
nią zainteresowanie. 

Reference 3 - 0.10% Coverage 

To jest taki dobry standard. To nie jest coś pięknego. 

Reference 4 - 1.34% Coverage 

Tak, jest w porządku. Tak jest w porządku. Jest zadbana. Możliwe, że jakoś ciekawiej można 
by to było zagospodarować. Z jednej strony bloku ktoś inny to zagospodarzył i zaprojektował. 
Jest dużo bogatsza ta zieleń, jest szerszy ten trawnik. Z naszej strony jest tak jak jest no po 
prostu. No jakby rozumiem, że spółdzielnia też miała różne możliwości finansowe, nie 
spójność pomysłów i tak dalej. Różne były etapy tego i tak dalej. Ale lubię, lubię. Bardzo lubię 
właśnie te drzewa które posadzono wzdłuż Zaruby. Patrzę, obserwuję jak te lipy rosną. Nie 
przeszkadza mi, że jest zachlapany samochód tymi, tym jak kwitnie tak i tak dalej. Jakby nie 
wiem, no cieszy mnie widok zieleni, cieszy mnie po prostu. 

Reference 5 - 0.98% Coverage 

dobrze zaplanowana różnorodna zieleń osiedlowa bardzo mnie cieszy. Widzę to przy 
niektórych blokach tam już przy fontannie na przykład to jest, nie pamiętam jak ta 
spółdzielnia się w tej chwili Adbut, nie Adbut. Jakaś spółdzielnia taka po drugiej stronie 
Wąwozowej i oni taki pas mają jak się idzie do ZUS-u, to jest też Dębego chyba nawet ulica i 
tam jest taki dosyć szeroki, takie fajne są krzaki różne posadzone, różnokolorowe i na 
przykład to ja bardzo lubię taka właśnie jak ta roślinność jest różnorodna. 

Reference 6 - 1.11% Coverage 

Powiedziałabym tak tamta jest, no to jest tak jak zadbana kobieta trochę tak. Ładnie 
umalowana, ładną ma fryzurę, świetnie zrobione paznokcie, dobrze ubrana stylowo i to jest 
coś co w jakiś sposób estetyczny cieszy oko tak. Patrzysz na to i mówisz o fajne, o ładne, o 
takie atrakcyjne tak. I w tych kategoriach jakby no faktycznie ta przestrzeń zadbana 
osiedlowa ma taką drobną przewagę dla mnie tak, taką drobną. Ale to jest takie jakby to 
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powiedzieć, to jest taki, taka przewaga takiego mieszczucha trochę tak. Ładne, nowe, 
błyszczy się, zadbane, przycięte, kwitnie i tak dalej. 

Reference 7 - 0.46% Coverage 

Co mi się nie podoba. Za dużo jest betonu. To mi się nie podoba. Za dużo jest asfaltu, za dużo 
jest plastiku, takich elementów które mogły być wykonane właśnie z naturalnych 
materiałów. Nie podoba mi się trochę to płotkowanie mi się nie podoba. 

Internals\\Ola - § 5 references coded [ 4.02% Coverage] 

Reference 1 - 0.63% Coverage 

A teraz tam jest piękny klombik no, no jest ładny, natomiast drzewo było fajniejsze. Dla 
mnie, wtedy, bo ja byłam dzieckiem. Inaczej wtedy to odbierałam inaczej teraz to odbieram. 
Teraz no jest estetyczniej, to na pewno. No ale… 

Reference 2 - 1.09% Coverage 

Nawet nie tyle kontaktu, co jakiegoś takiego mmmm, zdania czy to jest fajne czy nie. Fajnie 
że to jest, fajnie, że o to dbają, ale właściwie jakby nie mam... nie czuję tego, może tak. Jeżeli 
chodzi o... fajnie mają na pewno ci, co mieszkają na parterze, bo mogą gdzieś tam brać w 
tym czynny udział, ja mieszkałam i moi rodzice mieszkają na siódmym piętrze, więc może dla 
tego nie czuję tego kompletnie. 

Reference 3 - 1.15% Coverage 

to też może się wpisuje w zieleń osiedlową... plac zabaw, który stworzono, to kiedyś był plac 
zabaw mój z przedszkola i jego faktycznie fajnie zagospodarowali, tam szkoda, że w pewnym 
momencie jest ta gumowa taka... wydzielona część i to podłoże gumowe, bo to faktycznie 
trochę śmierdzi, natomiast... tak, o to dbają, zagospodarowali to fajnie, nawet teraz 
oświetlenie zrobili, także to jest, jakaś tam górka jest 

Reference 4 - 0.27% Coverage 

To jest fajne, tam psów nie ma, bo nie mogą wchodzić, więc jest ogrodzony teren, tak, to jest 
fajne 

Reference 5 - 0.89% Coverage 

są dwie siłownie, siłownia dla dzieci i siłownia dla dorosłych. I to jest fajne, bo mogą sobie i 
dorośli i dzieciaki w tym samym czasie... mimo tego, że dzieci mają też plac zabaw, tak, mają 
też swoje inne zajęcia, to tutaj mogą też sobie poćwiczyć jak jakoś tam rodzicie, jak patrzą jak 
rodzic robi to i same mogą też poćwiczyć. 

Internals\\Aleksandra - § 7 references coded [ 6.09% Coverage] 

Reference 1 - 0.56% Coverage 
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Ja też podałam ten plac akurat przy Służewskim Domu Kultury, bo tam jest zielnik, są rabaty 
ziołowe i jest możliwość uprawy roślin, więc też jest ten walor edukacyjny, to nie jest tylko 
ściśle urządzony „wybieg” dla dzieci, tylko po prostu coś więcej. 

Reference 2 - 0.31% Coverage 

Bo osiedlowy to na razie odpuszczam, no bo współczesne osiedla wiadomo jakie są – mało 
zieleni, a starsze osiedla mają też zieleń zaniedbaną 

Reference 3 - 1.44% Coverage 

Natomiast na Ursynowie już tak. I tam o zaniedbaniu wspominałam w momencie kiedy 
myślałam o bardzo przerzedzonych trawnikach w niektórych miejscach, którymi nikt się nie 
zajmuje, to w zasadzie jest klepisko. I zamiast coś z tym zrobić no to te klepiska tak sobie są. I 
o niewłaściwych cięciach drzew. No że po prostu są drzewa, były piękne a tu nagle buch pół 
korony przepadło, to mnie trochę martwi. Ale tak to jak najbardziej, natomiast teraz myślę, 
że jeszcze jest trochę za mało takich trendów, żeby ludzie sobie na przykład uprawiali kwiaty 
czy zioła na osiedlach, mi się to bardzo podoba, myślę że bardzo by się przydało w niektórych 
miejscach. 

Reference 4 - 0.60% Coverage 

Tak. Ale teraz powolutku jest próba odnowy, są te różne akcje, jakieś właśnie ogrody 
społeczne, to jest super, natomiast to się jeszcze za bardzo nie dzieje, u nas przynajmniej, 
tam gdzie mieszkałam wcześniej. Bo tu gdzie mieszkam teraz to Służewski Dom Kultury 
działa. 

Reference 5 - 1.54% Coverage 

Duże drzewa plus możliwości uprawy. Tym bardziej, że to też sprzyja integracji ludzi, prawda, 
że sobie razem wyjdą, porozmawiają, ktoś to musi podlać, więc trzeba się umawiać. Brakuje 
mi teraz trochę takich interakcji między mieszkańcami jak kiedyś pewnie były, a teraz jest 
tego mniej. I zieleń tutaj też może pełnić ważną funkcję. Plus obserwacja ptaków, czyli tutaj 
duże drzewa gęste, lub gęste krzewy. Jest taki park przy kościele Wniebowstąpienia 
Pańskiego Jana Pawła II, i tam jest dużo takich krzewów wysokich takich po 3-4 metry i one 
są całe zapełnione wróblami na przykład zimą i też lubimy z synem chodzić i im tam ziarenka 
wrzucać. No to też można uznać za zieleń osiedlową poniekąd. 

Reference 6 - 0.44% Coverage 

podobają mi się rozlegle trawniki, nawet takie utrzymywane ekstensywnie czyli koszone 
dwa-trzy razy do roku, siłownie plenerowe właśnie na takich większych powierzchniach, to 
mi się podoba. 

Reference 7 - 1.20% Coverage 

Nie podoba mi się bałagan przestrzenny, strasznie mi się nie podoba  jak na przykład ludzie 
nasadzili mnóstwo odmian obok siebie no ja po prostu już niestety z racji zawodu 
wykonywanego nie lubię tego. I na przykład właśnie u mnie tak jest, że był ogrodnik, który 
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szalał, szalał, szalał i tak zaszalał, że po prostu wyglądam przez okno i widzę 100 gatunków 
różnych i mi to przeszkadza. Natomiast ludzie przychodzą i mówią "wow, jaki niesamowity 
ogrodzone osiedle a jest zieleń, są drzewa, nie ma parkingu podziemnego", że to jest teraz 
wartość 

Internals\\Daria - § 3 references coded [ 4.22% Coverage] 

Reference 1 - 0.92% Coverage 

na osiedlowym no podoba mi się to, że jest to oświetlone, bezpieczne ale tak jak tutaj w tym 
przypadku na przykład są plusy tego, że są działki na przykład i są zwierzęta, ptaki. Są minusy 
tej infrastruktury takie jak na przykład rozjechane wiewiórki na kampusie. Właśnie wczoraj 
widzieliśmy dwie. Trzeba się postarać żeby tą wiewiórkę rozjechać bo jest szybciutka. 

Reference 2 - 0.74% Coverage 

na osiedlu na przykład potrzebna jest mi tam większa przejrzystość, że potrzebne są drzewa i 
jakaś zieleń ale taka potrzebna jest infrastruktura chociażby po to żeby przy miejscu 
mieszkania był porządek po prostu, żeby były śmietniki i tak dalej. Chociaż nie koniecznie 
zawsze jest to ładne 

Reference 3 - 2.57% Coverage 

A w osiedlowych to mi się wydaje, że właśnie to, że one są źle planowane, że narzuca się to 
jak powinna być zorganizowana ta przestrzeń. Czyli na przykład uporczywi ludzie chodzą i 
robią jakiś przedept. Tak było na Pradze gdzie mieszkałam, u nas pod oknem w kółko ludzie 
chodzili i w końcu ktoś zdecydował, dobrze ludzie tam chodzą więc tam zrobimy ten chodnik. 
Ale i tak go zrobili inaczej trochę. Się okazało, że ludzie chodzą obok idealnie chodnika. Więc 
w osiedlowych mi się to nie podoba w ten sposób, że jest to nieprzemyślane. Duże drzewa 
na przykład są przy oknach wtedy zacieniają te mieszkania zamiast być odsunięte i na 
przykład wtedy ludzie by mogli pod tymi drzewami siedzieć, a przecież pod oknem nikomu 
nie będą przecież siedzieć. Jakoś tak w tych osiedlowych skrajnie, albo są na widoku wielkie 
śmietniki albo w ogóle nigdzie nie można znaleźć śmietnika żeby wyrzucić ten papierek. Więc 
organizacja infrastruktury tego wszystkiego i zieleni jest źle, po prostu jest to źle zrobione i 
tylko to mi się nie podoba. 

Internals\\Paweł - § 3 references coded [ 2.34% Coverage] 

Reference 1 - 1.36% Coverage 

Znaczy podoba mi się to, że jest po prostu kolor zielony. W sensie, że jest to zieleń. 
Natomiast jeżeli już chodzi o samo uformowanie tego i tak naprawdę to jest jedyna chyba 
zaleta tego miejsca. W sensie nie ma tam możliwości. Może to że można się rozłożyć też z 
kocem ewentualnie jak jest cieplej. To jest też fajne. Aczkolwiek to też zależy od tego na co 
ma się ochotę. Czy ma się ochotę przespacerować po jakimś ciekawym miejscu czy ma się 
ochotę po prostu poleżeć na trawie. Bo to są też 2 różne potrzeby zupełnie. I jeżeli chciałoby 
się po prostu usiąść i odpocząć to pewnie jest to fajne miejsce. 
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Reference 2 - 0.55% Coverage 

Może ze względu na to, że różnorodność gatunków zieleni jest bardzo ograniczona. W 
większości są to po prostu trawniki i tyle. A jeżeli już się pojawiają jakieś krzewy to zazwyczaj 
są to jednego gatunku nasadzone w rządku i w zasadzie tyle. 
 
 

7. Mikrointerwencje projektowe 

Internals\\Agnieszka - § 4 references coded [ 5.76% Coverage] 

Reference 1 - 2.54% Coverage 

Te ławki z elementami drewnianymi, place zabaw z bardzo prostych pali z elementami tylko 
metalowymi tak jak widziałyśmy nad Wisłą. To dla mnie było fantastyczne, po prostu 
świetnie się komponuje z krajobrazem. Nie rzuca się w oczy, nie jest nachalne, nie jest jakieś 
takie agresywne. Jest przyjazne, przyjemne, proste. Absolutnie funkcjonalne i to dla mnie 
jest bardzo, to mnie bardzo cieszy, to bardzo lubię. Też podobają mi się te informacje na 
przykład co się pojawiły w lesie też. Wszelkiego rodzaju tablice informacyjne, jak to drzewo 
powstaje, jak ono rośnie. Tak z tego nasionka, ta siewka, tamten mały jakiś drzewocik i 
później już drzewo tak, ile to musi rosnąć, ze nawet w ramach takiego spaceru tam jak 
byłyśmy gdzieś nad Wisłą też było o rybach, jakie ryby są w którymś tam kanału czy stawiku. 
O tych ptakach i mimo dostępności tak do internetu i tak dalej no dzieci raczej do tego w 
domu nie usiądą, a jak już jest się na tym spacerze, jest to taka drobna edukacja. Moje 
dzieciaki się zatrzymują, czytamy razem to. I to jest fajne, to mi się podoba. To bardzo mi się 
podoba. Natomiast też mi się w tej przestrzeni publicznej podobało jak szłyśmy wzdłuż Wisły. 
Te słupki informujące właśnie jaki to jest kilometr tak, w którym to jest miejscu. Bardzo 
proste, czytelne, takie bardzo fajnie zaprojektowane. Minimalizm taki. 

Reference 2 - 1.43% Coverage 

Były takie czytelne, subtelne właśnie nie nachalne, fajne to było. To mi się podobało. I ja ma 
tylko właśnie takie zastanowienie czy gdyby w tej przestrzeni były regularnie na przykład 
śmietniki tak, jakie one musiały by być te śmietniki bo miejscami znajdowałyśmy. Tak teraz ja 
na przykład u siebie na Ursynowie i tam Kabaty okolice gdzie ja uczęszczam jest dużo 
śmietników. Ja nie widzę w miejscach takich publicznych w parku i tak dalej ja nie widzę 
porzuconych śmieci. Nie widzę butelek porzuconych, jest to na prawdę całkiem schludne. W 
lesie jest to samo, bardzo dużo przybyło koszy i co raz mniej tych właśnie puszek, butelek 
gdzieś tam porzuconych nie znajduję. Nie wiem czy ludzie bardziej korzystają z tego. Może 
tak. Tak chcę też to widzieć. 

Reference 3 - 0.53% Coverage 

No tutaj tak samo. Tu rozłożystość drzewa, pewnie konar drzewa. Tu właśnie relaks dla tych i 
tu był bardzo ciekawy zlepek dla mnie bo tu były te nowoczesne takie częściowo 
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betonowane, częściowo drewniane, a tu było z takiej zwykłej ławeczka z takiego pniaka 
wycięta po prostu. 

Reference 4 - 1.26% Coverage 

I ta kostka nie jest jeszcze taka, ona jest taka całkiem jeszcze przyjazna tak. To nie jest asfalt, 
to nie jest beton, to nie są wielkie płyty i to dobrze, że to nie są wielkie płyty. Ona tak jakby 
tą swoją strukturą tak jakby tym, że to są te małe kawałeczki ona jest taka przyjazna. Tak 
jakby mieści się w tym, że nie jest inwazyjna. Nie wiem no mam takie poczucie, że z jednej 
strony dobrze, że pewne przestrzenie trochę cywilizujemy. Z drugiej strony mam poczucie, że 
czasami jest to zbyt inwazyjne i że fajniej jak są takie dróżki jak wtedy szłyśmy wzdłuż Wisły. 
Tutaj nie było tych zdjęć. To musiało być jeszcze gdzieś wcześniej jak szłyśmy samym 
brzegiem po prostu. 

Internals\\Ola - § 8 references coded [ 6.20% Coverage] 

Reference 1 - 0.28% Coverage 

Dzisiaj mi się podobały te miejsca, gdzie były właśnie te leżaki, to było fajne, to było bardzo 
fajne.  

Reference 2 - 0.15% Coverage 

cała ta plaża, jakieś tam ognisko, tak, to mi się podbało 

Reference 3 - 0.12% Coverage 

o mi się w ogóle ten kosz na śmieci podobał. 

Reference 4 - 0.63% Coverage 

To jest Jeziorko Czerniakowskie czyli jest ta ścieżka cała dookoła, kosz i te takie właśnie jakby 
ławki, na których można odpocząć sobie, znaczy taka ławka jest mało wygodna, ale 
faktycznie ona... I jest kawałek informacji... 

Reference 5 - 2.32% Coverage 

Takie siedziska, tak bo to... one tutaj mają... eee natomiast w niektórych miejscach są takie, 
że nawet oprzeć się da, także to tutaj mi się bardzo podobało. Tu jest chyba zejście dla 
wędkarzy, też fajne. Tu jest widok na zatoczkę Jeziorka Czerniakowskiego, bardzo fajne. No i 
właśnie te siedziska, ogniska. No tak siedziska. To jest od szmielu (?). Też fajne, właśnie to mi 
się spodobało.  
Zestawienie moich kominów, które widziałam całe życie, jak się budziłam, siekierek no i 
właśnie tutaj jeziorka czerniakowskiego, ono tutaj zakręca, jest końcówka jego. Kosz, który 
żyje. 
Który żyje? To jest ważne dla ciebie? 
Tak, to życie i te altanki.  
Altanki też są z żywej wikliny. 
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Tak, też są z żywej wikliny, też żyją, też bardzo fajnie muszą na wiosnę wyglądać i w lato. No 
a to jest widok na moje osiedle, moje jeziorko czerniakowskie, moje tereny. 

Reference 6 - 1.01% Coverage 

taki sobie bardziej krąg od szamba, ale ok. I właśnie tu jest fajne... Znaczy ja tych leżaków 
nigdzie nie widziałam wcześniej, no ale to może dlatego, że rzadko kiedy bywam nad Wisłą, 
natomiast właśnie to, że... no tak. Tutaj w ten sposób zagospodarowanie dla mnie jest ok. 
Może niekoniecznie to i niekoniecznie aż tyle betonu, ale pewnie wynika to z potrzeby 
trwałości. 

Reference 7 - 1.38% Coverage 

Tak, tak, no chociażby tak jak mówię, te leżaki, które są tym drewnem... One już trochę 
inaczej... sprawiają wrażenie jakby troszkę innych, więc można by było coś z tym zrobić i by 
było ok. Natomiast... To jest jest to tak. Bo to ani nie jest przesadzone, nie jest tego... może 
jakby przyszło dużo osób to faktycznie dwa stoliki, bo to jest jeden po drugiej stronie, były z 
tego co pamiętam drugi, to może to by było mało, ale nie jest tam naćkane wszystkiego, że 
jakoś tak nie jest to przesadzone, jest fajnie. 

Reference 8 - 0.30% Coverage 

Tam trzeba by tylko zmienić to, żeby postawić kosze na... i te, woreczki dla psów. To by się 
przydało na pewno. 

Internals\\Aleksandra Wiktorko Potoki - § 5 references coded [ 2.37% Coverage] 

Reference 1 - 0.66% Coverage 

Proporcji nie potrafię, ale załóżmy 70% natury i drobne elementy właśnie tu gdzie się jakiś 
maleńki placyk urządzony dla dzieciaków, jakieś ławki, żeby ścieżka była w miarę 
cywilizowana najchętniej, ale to oczywiście nie musi być absolutnie żaden beton, tylko żeby 
dało się przejść suchą stopą. 

Reference 2 - 0.17% Coverage 

ja osobiście wolę mieć jakąś tam ścieżkę, żeby też po chaszczach nie biegać. 

Reference 3 - 0.37% Coverage 

To, że wygląda naturalnie, ale da się swobodnie po niej przejść, bo to jest chyba mineralna 
ścieżka. Że jest lekko utwardzona, a z drugiej strony nie jest inwazyjna. 

Reference 4 - 0.21% Coverage 

Ale w bardzo wyważony sposób zostało to zrobione, że ta ścieżka nie jest inwazyjna, ale jest. 

Reference 5 - 0.97% Coverage 

I wtedy puścić jakąś taką naturalną ścieżkę przez to, no bo to by mogło pomóc też w 
eksploracji tego terenu, bo tak to w pewne miejsca nie możemy wejść, może to jest fajne, 
może nie, ale ja bym chciała. No ale z drugiej strony przeskakiwać przez coś co ma półtora 
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metra czy nawet dwa wysokości, no to już mniej chętnie. I tutaj właśnie też tak jeszcze 
nawiążę na chwileczkę bardzo mi się podoba przy Potoku Służewieckim, to że są pomosty 
zrobione. 

Internals\\Daria - § 5 references coded [ 5.73% Coverage] 

Reference 1 - 1.14% Coverage 

Czyli taka, że mi się but nie grzęźnie w błocie, a byłby to drobny chociażby, to może być 
szerokości nie wiem, chociaż tylko 50 centymetrów ale żeby to był żwirek jakiś, kamyczki, że 
się nie poślizgnę, nie ugrzęznę. Nie musi być światła, śmietników, ławek nic takiego. Tylko ta 
ścieżka. Może jeśli są przedepty jakieś to by się przydało nie wiem na przykład wykosić 
trochę bardziej, przejechać jakąś kosiarką. Żeby takie trakty były na przykład wykoszone. 

Reference 2 - 0.95% Coverage 

niby to są bardzo nowoczesne formy ale one jakoś tak nie raziły. Może dlatego, że jak leżaki 
właśnie wyglądały albo takie klocki jak kamienie i tutaj zrobiłam to zdjęcie po prostu dla 
samego zadowolenia z tego, że cały teren jest bardzo naturalistyczny ale jeśli ktoś nie chce 
tam włazić i grzęznąć to tutaj ma takie miejsce. I właśnie ta ścieżka na początku była też 
bardzo dobra. 

Reference 3 - 0.29% Coverage 

Bo ona właśnie była taka niby naturalna ale szeroka i właśnie wysypana jakimś żwirkiem 
chyba troszkę coś takiego. 

Reference 4 - 2.07% Coverage 

w jakimś głównym ciągu tych spacerów ludzi polepszyć trochę właśnie tą ścieżkę. Albo żeby 
ktoś przynajmniej, bo nie wiem jak będzie w okresie letnim, je przeszedł i jakoś kosiarką taką 
trochę wykosił, żeby można było na prawdę przejść przez ten teren, nie tylko wałem i tylko 
dojść na brzeg bo też się nie przejdzie po całości brzegiem, po prostu są rzeka się wcina i 
trzeba się wrócić do wału. Więc jeśli chodzi o te małe jak Dolne to nic nie trzeba tam robić 
moim zdaniem bo one są za małe żeby tam coś wprowadzać. A jeśli chodzi o duże no to 
trochę by trzeba było myślę, że tak. A może sama nie wiem, może nie. Nie wiem jak to 
będzie latem. W tym momencie uważam, że da się tam wejść ale jeśli wejdą pokrzywy, 
zaczną rosnąć takie rzeczy to już nie będzie się tam dało. A może to jest właśnie dobrze, że 
zimą tam się da wejść a nie latem, no nie wiem. 

Reference 5 - 1.28% Coverage 

Znaczy dobrze, bo dobrze kiedy są nieużytki które chociaż troszkę są przystępniejsze, wtedy 
ktoś tam biegał, ktoś jechał rowerem, ktoś szedł z wózkiem z dzieckiem, a jeśli jest no to 
właśnie dzięki temu, że jest taka różnorodność no to można sobie wybrać. Ale problem jest 
taki, że ludzie w Warszawie znają tylko trzy jakieś parki. Znaczy wiedzą, że jak na spacer to iść 
nad Wisłę albo Pola Mokotowskie, albo Skarszewski, tam na Woli ten park Moczydło i tyle. A 
jest tyle właśnie miejsc naprawdę niewielu ludzi. 
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Internals\\Paweł - § 1 reference coded [ 0.46% Coverage] 

Reference 1 - 0.46% Coverage 

P: Wisła Żoliborz. 
O: Chyba tak. I tam chyba była zrobiona właśnie taka ścieżka, która wiła się wzdłuż brzegu. I 
to było takie utwardzenie, które było bardzo fajne. 
P: I to Ci się podobało, tak? 
O: Tak. 
 

8. Nieużytki nie powinny być zmieniane 

Internals\\Ola- § 3 references coded [ 3.83% Coverage] 

Reference 1 - 2.21% Coverage 

Znaczy ja myślę niestety, że przede wszystkim z tego co zostało, to się niewiele już da zrobić, 
więc by trzeba było to wszystko zlikwidować, te wszystkie pozostałości po pomieszczeniach, 
bo basenach i i... no i coś zrobić, to znaczy albo zrobić jakiś teren właśnie do jakiś tam... no... 
coś na kształt pewnie Pól Mokotowskich, które są obok, czyli... czyli... eee, no jakiś tam 
nazwijmy to park, znaczy no park, tak, no jakieś tam miejsca zielone z jakimiś miejscami do... 
czy jakieś siłownie. No coś takiego, żeby w jakiś sposób można było z tego korzystać, ale na 
pewno, na pewno by to co jest w tej chwili, wszystko by trzeba było całkowicie zlikwidować.  
A z wiślanego terenu byś parku nie zrobiła? 
Nie. Parku takiego, parku z alejkami, takiego bardzo stricte nie. Z nasadzeniami... 

Reference 2 - 0.69% Coverage 

No do tych, które tam są, no ja jakby tam, te graby, które kiedyś ktoś posadził, to jakby 
wykorzystać to co jest, zrobić z tego bazę.  
To mnie interesowało. 
Zrobić z tego bazę i jakby mówię o zlikwidowaniu tych betonowych pozostałości i tych 
pomieszczeń. 

Reference 3 - 0.92% Coverage 

na tej strzeżonej plaży czyli koło psiego nieużytku, no ale nie, to dobrze, że się nic nie 
zmieniło, bo to taki właśnie... tam nie trzeba nic zmieniać. Tam nie ma tak, że tam jest... że 
jak się nic nie zmieni, nie wejdzie człowiek to się nie wiem, nie wiadomo co tam wydarzy. 
Także tam... to jest otwarty teren i tam nic nie trzeba zmieniać.  

Internals\\Paweł - § 1 reference coded [ 2.05% Coverage] 

Reference 1 - 2.05% Coverage 

Właśnie chyba mam takie wrażenie, że największą wartością tych terenów jest to, że one nie 
są zmienione, nie ma tam bardzo wyraźnej ingerencji człowieka. Tylko jest kwestia 
dostępności tych terenów. Wydaje mi się, że gdyby może były trochę bardziej dostępne, to 
by też były bardziej uczęszczane. I na pewno sam bym też, w ramach tego spaceru, dłużej się 
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zagłębiał i dłużej spacerował po tych miejscach bliżej Wisły, gdyby po prostu one były trochę 
bardziej dostępne i gdyby było tam trochę mniej błota, trochę mniej ślisko i trochę mniej się 
człowiek zapadał. Więc tak naprawdę to, jeżeli miałbym cokolwiek w tym terenie zmienić, 
miałbym taką moc, to chyba tylko to żeby właśnie trochę bardziej udostępnić dla innych 
ludzi. Chociaż z drugiej strony też myślę sobie, że może taka niedostępność też jest jakąś 
wartością. No bo byliśmy tak naprawdę w wielu momentach sami w tych miejscach. 
 
 

9. Tereny otwarte i zadrzewione - preferencje 

Internals\\Agnieszka - § 2 references coded [ 0.70% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

Przestrzeń tak. To jest to, że w mieście dla mnie jest męcząco za ciasno. 

Reference 2 - 0.57% Coverage 

o prostu nic tak. I ten wiatr jakoś i dla mnie pole to jest właśnie taki, taka ona ma inną jakość 
niż morze, absolutnie inną. Natomiast też takie daje mi takie poczucie uspokojenia, jakiegoś 
takiego oddechu tez. Takiego poczucia, że nie wszystko jest zabudowane, nie takie 
stłamszone, stłuczone. 

Internals\\Ola - § 2 references coded [ 1.82% Coverage] 

Reference 1 - 1.10% Coverage 

Zależy. Jeżeli jestem sama, albo z dzieckiem, no to wolę otwarte. Czuję się bezpieczniej. 
Jeżeli nie jestem sama, czyli na przykład tak jak my chodzimy, już taką grupą, to tereny 
chociażby takie jak ta Wisła, gdzie szliśmy tą ścieżką, gdzie no... otwartym terenem raczej nie 
była, też jest ok. To wtedy jakby jestem w grupie więc jakoś też czuję się bezpieczniej i wtedy 
jest... taki teren jest fajny. 

Reference 2 - 0.72% Coverage 

Nie nie nie, znaczy pewnie jakby mówię, sama to niekoniecznie, to wtedy wolę te otwarte 
tereny, gdzie jestem w stanie ogarnąć wzrokiem i wtedy wiem, że idę i na jakiejś odległości 
nic nie ma. Natomiast w grupie nie. Nie boję się. Nie przeszkadza mi to, nie boję się.  

Internals\\Aleksandra - § 2 references coded [ 1.08% Coverage] 

Reference 1 - 0.63% Coverage 

Przestrzeń. Tu mi sie akurat podobało, że jest rozległa, obecnie jeszcze, niezabudowana ani 
nie zagospodarowana przestrzeń, która najprawdopodobniej - nie wiem jak to wygląda w 
sezonie, natomiast teraz to jest jednak właśnie taki potencjał. Że jest ta natura i jest dużo 
miejsca. 

Reference 2 - 0.45% Coverage 
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Po prostu mnie to zainteresowało, co to może być za ptak, który taką budkę zasiedla. Tu 
podobał mi się otwarty krajobraz, widok na Wisłę i też po prostu rozległy widok i to położone 
drzewo mi się podobało. 

Internals\\Daria - § 1 reference coded [ 1.32% Coverage] 

Reference 1 - 1.32% Coverage 

Znaczy tam gdzie jest otwarta Wisła to też nie tyle, że jeśli oglądam dużą przestrzeń taką jak 
Wisła no bo to lubię oglądać ją z takiego jakiegoś wnętrza. Lubię jak to się przenika, nie lubię 
na przykład całkowicie takich otwartych, otwartych przestrzeni. Wolę mieć za plecami na 
przykład właśnie albo gdzieś otoczona wolę być wtedy jakąś strukturą, na przykład roślin. 
Czyli lubię te momenty kiedy właśnie tak jak takie tam były te zdjęcia kiedy widać pewne 
kulisy czyli w tą otwartą przestrzeń się widok wkrada, wkrada się. 

Internals\\Paweł - § 2 references coded [ 1.86% Coverage] 

Reference 1 - 1.04% Coverage 

Nie wiem czy mam jakieś preferencje dotyczące tego czy ma być otwarte czy raczej takie 
właśnie zaciszne. Na tych zdjęciach widać z jednej strony właśnie otwarte przestrzenie. Ale z 
drugiej strony jest to tez takie miejsce, które daje wrażenie takiego bycia sam na sam z 
naturą i takiej zaciszności. Generalnie większość tych nieużytków to raczej miejsca zaciszne, 
bo ludzie się w nie, nie zapuszczają jakoś szczególnie, może za paroma wyjątkami. 

Reference 2 - 0.82% Coverage 

z jednej strony podobają mi się takie miejsca, w których z każdej właściwie strony jestem 
otoczony zielenią, a z drugiej strony są też zdjęcia, na których widać widok na Wisłę, taki 
dość otwarty. Gdzieś tam nawet te drzewa, które są przerzedzone nad brzegiem ukazują mi 
tę Wisłę w takiej szerokiej panoramie. I to też było przyjemne patrzenie na coś takiego. 
 
 

10. Preferowanie nieużytków 

Internals\\Agnieszka - § 3 references coded [ 1.31% Coverage] 

Reference 1 - 0.59% Coverage 

Po prostu lubię przestrzeń, lubię przestrzeń natury. Mnie to wycisza, uspakaja mimo, że ja 
nie jestem sfrustrowana, nie jestem przepracowana, nie jestem przemęczona to ta 
przestrzeń mi służy, ja się w niej dobrze czuję po prostu. Wolę ją nawet tego, tą formę 
nieużytku w zielonych czy lasu niż jednak w parku. 

Reference 2 - 0.25% Coverage 

Blisko mam zarówno park, mniej więcej w tej samej odległości mam i park i las. I jak mam do 
wyboru zawsze pójdę do lasu. To jest ciekawe. 

Reference 3 - 0.47% Coverage 
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Natomiast w lesie jak ja sama jadę to jakby no nie wiem, no może jestem samotnikiem 
jakimś, nie wiem taki samolubkiem, nie wiem jak to nazwać. Lubiącą osobą właśnie taki nie 
wiem, no taką ciszę, spokój. Nie mam pojęcia tak do końca ale wybieram las. 

Internals\\Ola- § 1 reference coded [ 0.91% Coverage] 

Reference 1 - 0.91% Coverage 

chyba z nieużytków… Znaczy... Nie z takich nieużytków typowo dzikich, gdzie nie można 
wejść, ale też nie parki, gdzie jest bardzo wszystko narzucone, ja w ogóle nie lubię takiego 
wszystkiego pod linijkę, tak zwanych francuskich ogrodów, czyli wszystko pod linijkę, i jakby 
narzucone miejsca gdzie mogę wejść, a gdzie nie mogę 

Internals\\Aleksandra - § 1 reference coded [ 0.16% Coverage] 

Reference 1 - 0.16% Coverage 

bardziej ku tym nieużytkom bym się chyba skłaniała jednak, troszeczkę. 

Internals\\Daria- § 2 references coded [ 1.64% Coverage] 

Reference 2 - 0.44% Coverage 

Bo to jest tak, że to w zależności może właśnie od pogody czyli jeśli mam ochotę spacerować 
i jest pogoda ładna to wolę bardziej naturalne tereny jak na przykład tutaj rezerwat 

Internals\\Paweł - § 3 references coded [ 1.67% Coverage] 

Reference 1 - 0.90% Coverage 

to zdecydowanie na pierwszym miejscu są nieużytki jeżeli chodzi o takie wrażenia czysto 
estetyczne. Na drugim miejscu pewnie byłyby parki a na samym końcu ta zieleń osiedlowa. 
No bo ona jest jednak bardzo mocno ukształtowana przez człowieka. No i w zasadzie tak 
naprawdę obcujemy z tą zielenią, ale z drugiej strony nie obcujemy. No bo zazwyczaj są to 
jakieś krzewy niskie, czy trawniki. 

Reference 2 - 0.21% Coverage 

Natomiast jeżeli ma się ochotę pospacerować, to zdecydowanie wybrałbym chyba nieużytki. 

Reference 3 - 0.56% Coverage 

bo oczywiście nie wszystkie te nieużytki były tak fajne. I były takie miejsca, do których 
pewnie drugi raz bym z własnej woli nie wrócił. Natomiast jeżeli chodzi o takie nieużytki nad 
Wisłą, kontra park, to zdecydowanie nieużytki nad Wisłą. 
 

11. Różnorodność (form i barw) 

Internals\\Aleksandra - § 4 references coded [ 2.43% Coverage] 

Reference 1 - 0.99% Coverage 



85 | S t r o n a  

 

 

Bo ciągnie mnie do natury jednak. Lubię wodę, lubię patrzeć na wodę i w tym momencie też 
w niektórych parkach np. na polu mokotowskim – lubię ten zbiornik, który jest no średnio 
utrzymany w tej chwili, ale lubię przy nim przebywać. Lubię potok służewiecki, lubię np. 
spacerować w otoczeniu wody, tereny nadwiślańskie. Jest teraz na Wyścigach zbiornik 
retencyjny, który został parę lat temu odtworzony i też tam na przykład bardzo lubię chodzić. 

Reference 2 - 0.45% Coverage 

Kolory. Akurat podobało mi się zestawienie tych zimowych barw, lubię. Lubię na przykład 
szarość. Ludzie na przykład mówią o Jezu, jaka brzydka pogoda, jak szaro, a ja tysiąc odcieni 
szarości po prostu. 

Reference 3 - 0.39% Coverage 

A tutaj właśnie kocham wodę, więc te kamienie wchodzące do wody i ruch wody mi się 
bardzo podoba, zresztą dużo tu jest zdjęć właśnie w klimat woda i coś się odbija, coś się 
rusza. 

Reference 4 - 0.60% Coverage 

I tutaj też właśnie podobały mi się drzewa położone nad, tworzące taki trochę tunel, właśnie 
to, że ta ścieżka jest lekko ucywilizowana, czyli że nawet są gdzieś tam jakieś krawężniki, że 
nie stanie się tu dużo jak spadnie deszcz, no chyba że zaleje. I działalność bobrów.  

Internals\\Daria - § 4 references coded [ 3.15% Coverage] 

Reference 1 - 0.45% Coverage 

Tak. Czyli po prostu to dla mnie jakby woda warunkuje, że mi się tam podoba i dlatego też 
przez to, że tutaj w trakcie badań nieużytków zobaczyliśmy tereny nad Wisły takie ciekawe. 

Reference 2 - 1.67% Coverage 

No tutaj jest po prostu dźwięk miasta absolutnie niweluje tu, że jest ta woda bo nie ma tych 
dźwięków które zazwyczaj są na przykład w miejscu naturalnym gdzie jest woda. Więc nawet 
jeśli się próbuje czasem udawać tak jak w Żelazowej Woli, że jest ten ciek i powiedzmy jakiś 
tam no to lepiej to udaje niż tutaj, chociaż tu jest prawdziwe tak potok i tutaj jest taki [jedno 
słowo nie doczytane 00:07:09] Lubię tamtędy jeśli jadę rowerem to wybiorę tak żeby jechać 
przez ten teren niż przez nie wiem, innymi ulicami. Wolę już wzdłuż dolinki jakoś przejechać 
po tych mostkach. Wolę nawet więcej objechać i tamtędy jechać rowerem ale żeby tak 
specjalnie tam iść to nie bardzo. 

Reference 3 - 0.72% Coverage 

Tutaj sama forma tej zjeżdżalni. Jakoś tak to było niesamowite, mówię te opuszczone takie 
miejsce gdy śnieg na tym leżał. Znaczy nie traktowałam tego jak zjeżdżalnie tylko mi się to 
podobało jako tak jakby jakaś nie wiem, gdyby to miało intensywny kolor jak jakaś rzeźba 
taka po prostu. 

Reference 4 - 0.32% Coverage 
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No różna taka faktura, kontrast. Ten mech zielony raczej na wszystkich zdjęciach się pojawia 
no bo on jedyny był tak widoczny. 

Internals\\Paweł j - § 1 reference coded [ 0.92% Coverage] 

Reference 1 - 0.92% Coverage 

Ale no właśnie to jest też kwestia tego jak te gatunki są poprowadzone bądź nie 
poprowadzone. No tutaj ewidentnie albo to nie jest w ogóle koszone, albo skoszone raz na 
jakiś bardzo długi czas. 
P: Czyli to koszenie ma tu znaczenie, tak? 
O: Tak. Powiem tak. Gdybym miał działkę swoją i miałbym ją zagospodarować, to pewnie 
bym ją wysiał trawami i zostawił na pół roku bez koszenia albo na rok bez koszenia. 
 

12. Wartość nieużytków 

Internals\\Ola- § 2 references coded [ 0.76% Coverage] 

Reference 1 - 0.56% Coverage 

jest dziko. Co mi się tu podoba... generalnie to... Kanałek bo kanałek, może niezbyt czysta 
woda, ale jednak gdzieś tam kawałek wody, kawałek mmm... no dziczy. To mi się w ogóle ten 
kosz na śmieci podobał.  

Reference 1 - 1.34% Coverage 

No tu ten, działalność bobrów, chyba bobrów. Znaczy no na pewno bobrów. 
A to jest tu ładne? Czy to jest interesujące? Jakie to jest? 
Fajne, tego się nie widzi na co dzień. To trzeba iść tam, gdzie one są, żeby zobaczyć co one 
robią, no bo to my do nich idziemy, a niestety... znaczy stety niestety, nie zwierzęta do nas, 
tylko my włazimy im coraz bliżej, coraz więcej jest nas w ich miejscach i... no i właśnie można 
zobaczyć jak... no i właśnie się dzisiaj zastanawiałam czy jedzą drewno czy nie.  

Reference 2 - 0.54% Coverage 

Które sobie przyszły na jedzenie, widać, że są tam karmione i że tam ludzie przychodzą 
karmić te kaczki, bo są nauczone, ale fajnie też to wyglądało jak sobie tutaj przyszły, siedziały 
i czekały. 

Reference 3 - 0.06% Coverage 

Bardzo ładne drzewo. 

Reference 4 - 0.33% Coverage 

Czemu interesujące są czy ładne kormorany? 
No bo nie są zbyt często spotykane, to rzadko można coś takiego zobaczyć.  

Internals\\Aleksandra - § 3 references coded [ 2.44% Coverage] 

Reference 1 - 0.40% Coverage 
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Z tych bardziej dzikich, bo uważam, że nawet spacerując z dzieckiem, jest to dla niego 
wartość, że można mu pokazać nie wiem, ptaka, albo np. odgłos jakiegoś ptaka i on się 
wtedy uczy. 

Reference 3 - 0.66% Coverage 

No dla mnie wartością jest ta zieleń w sumie w dużej mierze. Wartością jest zieleń, różna 
zieleń, czyli zieleń wysoka i zieleń niska i nawet jak ona jest nieurządzona, no to przyjemnie 
się spaceruje na przykład wśród szumiących nawłoci. No oczywiście niekoniecznie 
przedzierając się przez środek. 

Internals\\Daria - § 3 references coded [ 1.96% Coverage] 

Reference 1 - 0.59% Coverage 

O: Teraz po prostu musiałabym sobie prze, a no nie! Jeszcze mi się podobał i ten przy 
Sanktuarium, tam bobry chyba były i w ogóle nam wyleciały bażanty. Tak się przestraszyłam. 
O: Ale to było świetne, chociaż tam mieliśmy z psem przygodę. 

Reference 2 - 0.71% Coverage 

Był tez inne, na innych terenach czyli często mają, są puste w środku, można tam zajrzeć, są 
te huby. A też po prostu przez wiedzę, też wiem, że one są bardzo cenne. No bo tam są 
owady i organizmy których nie ma na zdrowych drzewach wtedy więc to wzbogaca jakoś tak 
wtedy to środowisko więc. 

Reference 3 - 0.65% Coverage 

Czyli jakieś ptactwo i tak dalej, że nawet nie koniecznie widoczne ale słuchając to są dźwięki 
które po prostu wcześniej nie słyszałam. Więc one są cenne przez to, że właśnie nie są znane 
albo niewiele osób tam chodzi więc nie powinny moim zdaniem być urządzane. 

Internals\\Paweł - § 6 references coded [ 4.58% Coverage] 

Reference 1 - 0.77% Coverage 

Drzewa czyli po prostu to, że były takie miejsca, gdzie niezależnie od tego w którą stronę się 
spojrzało to gdzieś tam ta natura była obecna. Nawet jeżeli się spojrzało do góry. A też sobie 
wyobraziłem właśnie w momencie kiedy przyjdzie wiosna i to się wszystko zazieleni to też 
będzie tworzyło taki fajny parasol gdzieś tam nad głową. 

Reference 2 - 0.25% Coverage 

chyba właśnie tam miałem wrażenie jakby bardzo dużo ptaków w tym było, bo coś tam się 
trochę szamotało gdzieś 

Reference 3 - 0.72% Coverage 

Bo w zasadzie nie widziałem nigdy łabędzia zimą, który by się poruszał w takim miejscu, więc 
to było dla mnie ciekawe po prostu. Ale też myślę, że kwestia tego, że tak naprawdę te 
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zwierzęta gdzieś tam też są nawet zimą w mieście obecne i to bardzo blisko tak naprawdę 
takich przemysłowych terenów. To też było fajne. 

Reference 4 - 0.23% Coverage 

Nie, po prostu kwestia tego że gdzieś tam te zwierzęta pomimo tego, że była zima, było 
chłodno, to są 

Reference 5 - 0.95% Coverage 

To, że daje możliwość kontaktu z przyrodą, która nie została przez człowieka ujarzmiona i 
która nie została ukształtowana ręką ludzką. I chyba to. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem, 
się wychowałem w miejscu, gdzie do kontaktu z taką właśnie przyrodą nie trzeba było gdzieś 
bardzo daleko się wybierać, bo wystarczyło wyjechać za miasto. A nawet w mieście mamy 
rezerwat. Więc wydaję mi się, że chyba właśnie to 

Reference 6 - 1.67% Coverage 

z jednej strony mówimy o tym, że w Warszawie jest problem z zanieczyszczeniem powietrza, 
że jest smog a z drugiej strony jeden z nieużytków, na który pojechaliśmy tam u zbiegu 
Sikorskiego i Alei Wilanowskiej, jest już zabudowywany przez deweloperów. I to mnie 
strasznie denerwuje. Bo z jednej strony mamy takie miejsca, które już pomijając fakt, że 
korytarze przewietrzające miasto zostały zabudowane, te kliny napowietrzające, to jeszcze te 
wszystkie miejsca, które gdzieś tam pełnią rolę takiego płuca, może miasta, są karczowane i 
są oddawane pod zabudowę bloków. Ja rozumiem, że z jednej strony ludzie gdzieś muszą 
mieszkać, no ale z drugiej strony może warto by było sobie nie urządzać komory gazowej w 
mieście. 
 

13. Wielkość terenu nieużytku 

Internals\\Agnieszka - § 1 reference coded [ 0.44% Coverage] 

Reference 1 - 0.44% Coverage 

Jakie to by musiało być żeby.. żeby to nie było parkiem to pewnie już na przykład zniechęca 
do tego żeby było parkiem to jest rozległość. Na przykład jak to miało tam ze 3, 4 kilometry 
ta przestrzeń wzdłuż Wisły to to nie będzie parkiem. 

Internals\\Ola - § 1 reference coded [ 1.46% Coverage] 

Reference 1 - 1.46% Coverage 

To znaczy tak. No bo zależy co ja tam chcę zrobić. Bo jeżeli chcę iść na spacer, to fajnie, żeby 
tam kawałek było i... albo nie wiem, jak chcę pójść sobie... ee... z psem, którego nie mam 
[śmiech] na spacer, to też fajnie żeby tam kawałek tego terenu było, natomiast jeżeli tylko 
sobie chcę nie wiem, wziąć kawałek kocyka, pójść usiąść, no to nie musi to być wielki teren. 
Tak, także to zależy... zależy co... co sobie ono myśli tak, czyli... no to zależy. To zależy w jaki 
sposób tam tak, chciałabym być, spędzić czas. Natomiast na pewno... 
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Internals\\Daria - § 1 reference coded [ 0.72% Coverage] 

Reference 1 - 0.72% Coverage 

jak się nazywa ten, tam gdzie te morsy pływają? Akurat byłam jak morsy pływały Glinianka to 
może była? Niby podobne wielkościowo do Dolnej i też to są Szuwary i tak dalej, ale na 
Dolnej zdecydowanie bardziej mi się podoba. Więc nie, tutaj wielkość nie ma znaczenia. W 
ogóle nie ma znaczenia. 

Internals\\Paweł - § 1 reference coded [ 1.69% Coverage] 

Reference 1 - 1.69% Coverage 

im mniejszy nieużytek tym szybciej się go pokonuje. Więc pewnie gdyby wybrać jakąś 
przestrzeń na krótki spacer, to byłby to mniejsza. Natomiast tak jak mieliśmy czas w niedzielę 
żeby się wybrać na dłuższy spacer, tak jak ten który trwał ponad godzinę, to zdecydowanie te 
bardzo rozległe miejsca są ciekawsze, no bo po prostu ta przestrzeń się też zmienia, nie ma 
takiej powtarzalności, zwłaszcza jeżeli się wejdzie gdzieś tam w głąb. No bo tak jak widać na 
tych zdjęciach, gdy się idzie cały czas tą ścieżką utwardzoną, no to w pewnym momencie tak 
naprawdę dostajemy szereg takich samych widoków. Natomiast tak, no ma to jakieś tam 
znaczenie. Bo na pewno jest łatwiej ogarnąć w krótszym czasie mniejsza przestrzeń, mniejszy 
teren. 
 

14. Bezpieczeństwo 

Internals\\Agnieszka - § 3 references coded [ 1.05% Coverage] 

Reference 1 - 0.14% Coverage 

No do lasu się nie idzie w nocy, więc jakby parki są dla mnie taką przyjazną.. 

Reference 2 - 0.28% Coverage 

No widzisz, no takie mam przekonanie, że jest to niezbyt przyjemny, przyjazny, bezpieczny 
teren. W dzień bardzo chętnie, nawet jak jest zupełnie 

Reference 3 - 0.62% Coverage 

Jaka przestrzeń dla mnie bezpieczna? No na przykład park jest dla mnie bezpieczny tak, są 
latarnie, jest blisko ulica, no przechodzą ludzie. W jakiś sposób, nie wiem na jakiej podstawie 
to jest takie racjonalne dla mnie. Bo czego ja się boję w lesie jak nikogo nie ma? No boję się 
niby napaści, niby ludzi tak no ale nikogo nie ma. 

Internals\\Ola - § 2 references coded [ 1.82% Coverage] 

Reference 1 - 1.10% Coverage 

Zależy. Jeżeli jestem sama, albo z dzieckiem, no to wolę otwarte. Czuję się bezpieczniej. 
Jeżeli nie jestem sama, czyli na przykład tak jak my chodzimy, już taką grupą, to tereny 
chociażby takie jak ta Wisła, gdzie szliśmy tą ścieżką, gdzie no... otwartym terenem raczej nie 
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była, też jest ok. To wtedy jakby jestem w grupie więc jakoś też czuję się bezpieczniej i wtedy 
jest... taki teren jest fajny. 

Reference 2 - 0.72% Coverage 

Nie nie nie, znaczy pewnie jakby mówię, sama to niekoniecznie, to wtedy wolę te otwarte 
tereny, gdzie jestem w stanie ogarnąć wzrokiem i wtedy wiem, że idę i na jakiejś odległości 
nic nie ma. Natomiast w grupie nie. Nie boję się. Nie przeszkadza mi to, nie boję się.  

Internals\\Aleksandra - § 2 references coded [ 3.01% Coverage] 

Reference 1 - 1.01% Coverage 

No jednak mimo wieku obawiam się troszeczkę, bo nie czuję się komfortowo kiedy idę sama, 
a obok są te krzaczory, a ponieważ lubię te naturalne tereny to są krzewy, są drzewa i po 
prostu kiedy jest dzika ciemność, bez oświetlenia, no to jak idę z jakąś inną osobą czuję się 
bardzo dobrze, natomiast jak idę sama no to tak mniej chętnie. Oczywiście do Królikarni 
pójdę, do Parku Dreszera pójdę, ale jak już jest taki krzaczor jak pod skarpą, no to już mniej 
chętnie. 

Reference 2 - 2.00% Coverage 

wiem, że wieczorem czułabym się trochę bardziej komfortowo gdybym miała co jakiś czas 
jakieś oświetlenie, ale wiem, ze to jest działanie psychologiczne, bo jakby było oświetlenie, 
to wiem że i więcej ludzi by tam siadało, co też potencjalnie jest bardziej niebezpieczne 
prawda, bo też wiadomo, że jak teren jest dzikszy to mniej ludzi tam tak naprawdę siedzi i to 
jest bardziej moja świadomość, że ja się boję bo jest ciemno, bo jest krzaczor, bo nie wiem 
czy jakiś tam nie wiem, pan nie siedzi i zaraz nie zacznie zaczepiać, ale z drugiej strony jak się 
już wprowadzi światło, no to grupki ludzi zaczną przychodzić, będzie im też przyjemniej, będą 
widzieli jak puszkę otwierają czy coś takiego, no więc trudno mi powiedzieć, natomiast 
monitoring uważam, że absolutnie nie, nie ma takiej potrzeby, bo i tak tak naprawdę jak coś 
się stanie to już się stanie i jedynie ewentualnie potem można łapać sprawcę. 

Internals\\Daria - § 1 reference coded [ 0.23% Coverage] 

Reference 1 - 0.23% Coverage 

Są miejsca, że się człowiek po prostu trochę boi. Bo były takie sytuacje, aha to na Młocinach. 

Internals\\Paweł - § 1 reference coded [ 0.37% Coverage] 

Reference 1 - 0.37% Coverage 

gdyby nie to, że usłyszeliśmy psy i doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie jest tam jakieś 
obozowisko osób bezdomnych. Trochę się obawialiśmy wchodzić tam. 
 

15. Czego brakuje w nieużytkach 

Internals\\Agnieszka - § 4 references coded [ 3.70% Coverage] 

Reference 1 - 1.22% Coverage 
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Na tych nieużytkach na których byłyśmy dla mnie no czyszczenia terenu tak. Jakby 
rozumiem, że to jest pozostałość po długich latach takiej bezpańskości tak. Czyli kto tylko 
chciał i mógł to co tylko chciał to sobie tam wywalił, to jest jedno. To tego tak jakby 
czyszczenia brakuje. Brakuje koszy. Tam przy Wiśle akurat było, tam po drodze od czasu do 
czasu były te kosze. Ja lubię chodzić, ja lubię chodzić mi nie przeszkadza brak ławek. Ale jak 
sobie pomyślę, że jednak z małym dzieckiem ktoś idzie albo starsza osoba chciałaby jednak 
to jednak jakby jakieś takie siedziska, coś do właśnie ławeczka do przysiądnięcia jednak była 
dla ludzi. 

Reference 2 - 0.26% Coverage 

jak wygram jakieś pieniądze duże to marzę o tym żeby zrobić park plac zabaw dla 
nastolatków powyżej 18 roku życia i dla dorosłych osób. 

Reference 3 - 1.53% Coverage 

Tak samo przeganiani są nastolatkowie z tego placu zabaw tak i ja uważam, że ta przestrzeń, 
no są skate parki tak ale nie każdy musi chcieć uprawiać sport. Natomiast ja do tej pory 
uwielbiam się bujać na huśtawce. Mam hamak w domu. Dlaczego nie ma huśtawek dla 
dorosłych? Ja nie widzę problemu w tym żeby proste huśtawki w postaci dwóch lin czy 
dwóch łańcuchów i drewnianej deseczki były, pamiętam to z Chorwacji no po prostu była 
knajpa dla dorosłych nad Adriatykiem i były dwie ogromne huśtawki. I uważam, że to jest 
koszt minimalny, a przyjemność bardzo duża. Też taka przyjemność bycia w terenie. Wtedy 
była pełnia akurat, to po prostu wiesz bujasz się i nie wiem no masz frajdę, no masz taką 
przyjemność. Może dlatego dla mnie plac zabaw nie jest atrakcją bo ja siedzę na ławce, a 
moje dziecko się bawi tak. 

Reference 4 - 0.69% Coverage 

Może trochę więcej gdzieś tam po drodze właśnie śmietników. Słyszałam, że w sezonie 
letnim jednak więcej ludzi tam odwiedza to miejsce. Może jakieś kameralne ławeczki właśnie 
dla tych starszych osób które przyjdą w wnukami czy tam nie wiem, po prostu posiedzieć 
sobie tam w zaciszu, a nie koniecznie tylko aktywnie na rowerze czy spacerując chcą spędzić 
czas. 

Internals\\Ola - § 2 references coded [ 0.31% Coverage] 

Reference 1 - 0.03% Coverage 

Czystości 

Reference 2 - 0.28% Coverage 

Tak, bo nieużytek to jest właśnie, toaleta dla zwierząt i generalnie tak, śmietnik dla 
dorosłych.  

Internals\\Aleksandra - § 1 reference coded [ 0.96% Coverage] 

Reference 1 - 0.96% Coverage 
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Jak dla mnie to ucywilizować niektóre przejścia, ale z głową. Czyli tutaj właśnie przykładem 
jest ta Wisła. Powtarzam się, natomiast ot jest dla mnie coś takiego, co naprawdę warto 
zrobić, czyli na przykład też jak czasami te nieużytki mają zróżnicowaną strukturę jeśli chodzi 
o zieleń prawda, jest niska zieleń, wyższa, to są takie miejsca na przykład, gdzie są wysokie 
trawy i fajnie byłoby móc poczuć, że się wśród tych traw idzie. 

Internals\\Daria - § 1 reference coded [ 0.10% Coverage] 

Reference 1 - 0.10% Coverage 

Utwardzonej drogi, ścieżki chociażby. 
 

16. Dostępność 

Internals\\Agnieszka - § 2 references coded [ 0.78% Coverage] 

Reference 1 - 0.67% Coverage 

No taka ogólna dostępność, że kiedy chcę mogę pójść tak, ze nie muszę za to zapłacić. Nie 
muszę od 10 do 18 tak jak na przykład park dla mnie ten Botaniczny w Powsinie za krótko 
czynny latem. W lato to ja jestem jeszcze w fazie absolutnej jakby korzystania, mi karzą już 
wyjść tak. No i to, to dla mnie jest takie trochę bu. Więc ta dostępność to jest jedna rzecz. 

Reference 2 - 0.11% Coverage 

No to, ze to jest za darmo. Tak nie muszę kupić biletu na to. 

Internals\\Ola - § 2 references coded [ 0.74% Coverage] 

Reference 1 - 0.17% Coverage 

Nie z takich nieużytków typowo dzikich, gdzie nie można wejść 

Reference 2 - 0.57% Coverage 

Tak, i to to ok, nie wiem jak by to było jakby się tam rowerem jechało, pewnie... nie wiem, 
musiałabym się przejechać, ale to tak, to było fajne. Taka ścieżka tak, wystarczająca, dosyć 
wygodnie tam się szło.  

Internals\\Aleksandra - § 2 references coded [ 1.83% Coverage] 

Reference 1 - 0.96% Coverage 

No nie lubię jak... na przykład nie korzystam z terenu jak trudno się do niego dostać i tu 
niestety jest taka sytuacja, ale to obecnie, nie wiem jak było wcześniej, natomiast teraz teren 
jest zabudowywany, widać że większość będzie przeznaczona pod zabudowę dookoła i po 
prostu w tej chwili ja w ogóle tego terenu nie czuję, nie zdążyłam go poczuć, bo go nie widzę. 
Nie mogę do niego się dostać, bo wszędzie są te ogrodzenia, budowy, hałdy. 

Reference 2 - 0.87% Coverage 
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Że jest ta naturalna zieleń, te trzciny i ja sobie idę takim drewnianym po prostu naturalnym 
podestem, on jest oczywiście wprowadzony sztucznie, ale mogę iść wśród trzcin. I tutaj 
myślę, że też jest taki potencjał, bo w wielu miejscach, które obecnie nie są dostępne można  
by było coś takiego, natomiast wiele nie trzeba. Ważna jest ta natura, ważne są te drzewa, te 
łąki i właśnie odgłosy.  

Internals\\Paweł - § 5 references coded [ 7.45% Coverage] 

Reference 1 - 1.97% Coverage 

tak naprawdę takim podstawowym kryterium na które zwracam uwagą to jest czy po prostu 
do tego miejsca da się wejść. Jeżeli jest w jakikolwiek sposób wytyczona ścieżka, która jest 
minimalnie chociaż utwardzona tak, że da się po niej po prostu przejść nie tonąc po kolana w 
błocie, no to już jest to miejsce, do którego mogę zajrzeć i po którym po prostu spaceruje mi 
się przyjemnie. To jest jakby podstawowe kryterium. Nie musi być to wyasfaltowana droga, 
może być to po prostu wysypana żwirem, czymkolwiek. Natomiast były takie miejsca w tych 
nieużytkach gdzie rzeczywiście myślę że bym się wybrał na spacer gdyby była chociaż 
minimalnie utwardzona ta ścieżka, którą gdzieś tam się poruszaliśmy. No bo były takie 
miejsca, zwłaszcza nad Wisłą, gdzie w tym okresie takim zimowym, człowiek no po kostki w 
błocie tonął. Więc to nie było najprzyjemniejsze. 

Reference 2 - 0.73% Coverage 

Bo jeżeli to nawet jest kwestia tego, że coś tam trochę zarośnie i trzeba się będzie przedrzeć 
przez jakieś krzaki to to nie jest większy problem. Największym problemem jest to, ze po 
prostu można albo utonąć w błocie albo gdzieś tam się poślizgnąć i się przewrócić. I to nie 
jest najfajniejsza rzecz w tym wszystkim. 

Reference 3 - 1.70% Coverage 

No i myślę, że zdecydowanie łatwiej by się do takich miejsc docierało, gdyby właśnie była 
jakaś wskazana ścieżka, na którą można zejść z takiej. Tak jak rozmawialiśmy o tym terenie 
najbardziej na północ nad Wisłą, to tam wzdłuż tego brzegu Wisły jest wytyczona ścieżka tak 
wyasfaltowana, chyba nawet o ile dobrze pamiętam, ścieżka rowerowa i chodnik. Natomiast 
w momencie kiedy się zejdzie z tej ścieżki to trafia się do zupełnie innej przestrzeni. I fajnie 
by było gdyby nawet były zrobione takie po prostu wejścia do tego. Nawet jeżeli to nie jest 
wytyczona jakaś bardzo mocno ścieżka dalej, to żeby chociaż była możliwość wejścia do tego 
terenu i żeby już każdy sobie gdzieś tam poszedł swoją ścieżką, swoją drogą. To by było też 
fajne. 

Reference 4 - 1.53% Coverage 

z jednej strony ścieżka, która była paskudna, bo. 
P: Opowiedz co to znaczy, że paskudna? 
O: To znaczy paskudna była dlatego, że jak weszliśmy to dobrze, że byliśmy w wyższych 
butach, bo mnie więcej 5 centymetrów się zapadaliśmy w błoto. Więc chodzenie może nie 
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należało do najłatwiejszych i do najprzyjemniejszych w tym sensie, że po prostu wymagało 
dość dużo wysiłku. Natomiast weszliśmy i szliśmy. 
P: To co Was tam wciągnęło. Przecież nikt się nie upierał żebyście wchodzili tam gdzie jest 
niewygodnie i źle. 
O: Ale właśnie chodzi o to, że czasami warto wejść nawet jeżeli jest trochę trudniej. 
P: Dlaczego? 
O: Dlatego, że po prostu te widoki wynagradzają to. 

Reference 5 - 1.54% Coverage 

Gdyby to się w przestrzeni parku wydarzyło, to pewnie za chwilę by zostało usunięte z wielu 
różnych względów, chociażby z tego powodu, że matka z wózkiem by nie była w stanie 
przejść. Natomiast tutaj to zostało zostawione. No i właśnie i z jednej strony pewnie osoba, 
która by nie była w stanie pokonać tego by musiała zawrócić a z drugiej strony to też stanowi 
jakąś wartość tej przestrzeni właśnie, że z jednej strony jest może trochę niedostępna, ale 
też że jest pozostawiona sama sobie, że tak jak upadło to tak leży, tak zostaje. Właśnie 
trochę jak w puszczy, że upadnie drzewo to ono sobie leży do momentu aż zgnije, 
spróchnieje i samo się usunie z drogi. To było fajne. 
 
 

17. Oświetlenie 

Internals\\Agnieszka - § 1 reference coded [ 0.23% Coverage] 

Reference 1 - 0.23% Coverage 

Czyli park jest dla mnie przyjemny, jakiś zieleniec, skwerek, plac zabaw. Tam gdzie jednak 
jest jakieś oświetlenie. 

Internals\\Ola- § 2 references coded [ 2.11% Coverage] 

Reference 1 - 1.64% Coverage 

Myślę, że tak. Myślę, że mogłoby być, zwłaszcza że... pewnie nie wszędzie, jak gdzieś jakieś 
miejsce na przykład na ogniska czy jakieś takie wiaty to może niepotrzebne jest, każdy, kto 
sobie przychodzi... żeby sobie w jakiś sposób tam spędzić wieczór to mógłby sobie sam 
pomyśleć o tym czy chce oświetlenie czy nie, ale tak, na pewno też by było bezpieczniej, 
chociażby na jakichś terenach... nad Wisłą, może psychicznie by było bezpieczniej ale no... 
tak. Milej, milej by było na pewno. Tak jak dzisiaj wracałyśmy właśnie na Tarchominie, myślę, 
że jakby było tam oświetlenie, byłoby milej.  

Reference 2 - 0.47% Coverage 

altanka z tyłu, z... nawet oświetleniem, tylko nie wiem czy to oświetlenie działa, tam kiedyś 
było oświetlenie, bo w ogóle tutaj na tym psim nieużytku częściowo jest ee... 

Internals\\Aleksandra - § 2 references coded [ 1.09% Coverage] 

Reference 1 - 0.43% Coverage 
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Monitoring myślę, że żadnego, oświetlenie… no kurczę w prawdę mówiąc trochę ma, tylko 
że z drugiej strony jakby oświetlić naturalny teren czy taki półnaturalny no to on trochę 
straci, prawda? 

Reference 2 - 0.66% Coverage 

Nie, nie, aż tak mi nie psuje, zwłaszcza że umówmy się, że są projektanci, którzy ładnie 
dobierają, natomiast ważne tutaj jest żeby to nie były wysokie latarnie, bo one płoszą ptaki. 
Że jest ten aspekt, że jak jest wyżej to jakieś klosze trzeba stosować, jak najbardziej 
dyskretne, niskie punkty tak. 
 

18. Sposób użytkowania 

Internals\\Agnieszka - § 11 references coded [ 7.20% Coverage] 

Reference 1 - 0.51% Coverage 

Tereny zielone to są no w związku z tym, że mam czwórkę dzieci to były wszelkiej maści place 
zabaw. Parki, place zabaw najpierw na Mokotowie gdzie mieszkaliśmy 8 lat, później na 
Kabatach już na Ursynowie. Gdzie tylko się pojawił kolejny plac zabaw z parkiem tam 
byliśmy. 

Reference 2 - 0.43% Coverage 

Zieleń osiedlowa. No to zieleń osiedlowa no to jest takie małe patio wewnątrz naszego 
bloku. No obecnie korzystam wizualnie tak, ja wyglądam przez okno w kuchni. Po prostu 
wyglądam na nie i je widzę. To jest moje korzystanie. 

Reference 3 - 0.19% Coverage 

Nie wychodzę już na to patio. Na to patio wychodziliśmy jak dzieci były małe, żeby się z nimi 
bawić. 

Reference 4 - 0.22% Coverage 

To jest przyjemne gdzie ja, że ja mogę tam usiąść i poczytać książkę w parku tak, że ja mogę, 
dzieci się mogą pobawić. 

Reference 5 - 0.24% Coverage 

One się nudzą na przykład w lesie tak. Ja muszę wziąć jakąś grę albo piłkę albo coś. Muszę 
jakby im zorganizować trochę ten czas. 

Reference 6 - 0.79% Coverage 

Jeżeli mam przekonać dzieci to wiem, że one wolą iść do parku. Jest bliżej, mogą jechać na 
hulajnodze, wiedzą że to nie jest daleko, że możemy wrócić, tam jest niedaleko sklep, 
możemy kupić lody. Tak jakby, że są jakieś takie atrakcje. Mogą się pobawić na jakiś tam 
bujawkach, na drabinkach, zjechać ze zjeżdżalni. Więc one są chętniejsze tam pójść. Tak 
jakby w lesie dla nich nie ma co robić tak, a dla mnie jest jakby. 



96 | S t r o n a  

 

 

Reference 7 - 1.83% Coverage 

Ja czuję takie rozgoryczenie sobą jako człowiekiem tak, sobą jako tym gatunkiem który no 
tak durnie tym, tak dewastuje to w jakiś sposób, tak jakby nie doceniał tak. To to mnie 
najbardziej boli i bezmyślność tez taka tych wycinek, łamania, takiego niszczenia. Ale też 
pomyślałam kurczę jak moje dzieci były małe i ja nie miałam też takiej wrażliwości aż. To 
żeby ułamać gałąź żeby dziecko szło i się bawiło to nie był aż taki straszny dla mnie problem. 
Ja nie pozwalałam dziecku żeby zrywało co kawałek gałąź kolejną i tak dalej ale jak szliśmy 
gdzieś to chętniej oczywiście podejmowaliśmy gałęzie które były porzucone czy coś takiego 
natomiast pamiętam, że jak szliśmy czy na grzyby czy coś dla mojego taty to nic było takiego 
jakby uciąć nowy patyk do zbierania grzybów i mnie to w ogóle nie bulwersowało. A w tej 
chwili no nie mam takiej zgody, tak jakby ale po co. Jest tyle patyków, jest tyle ułamanych już 
gałęzi. No to weźmy tą która już i tak nie żyje tak jakby. 

Reference 8 - 0.32% Coverage 

Ja brzozy, pnia brzozy z żadnym innym drzewem nie pomylę raczej. Tak jakby ona jest 
rozróżnialna dla mnie bardzo wyraźnie. No i uwielbiam koźlaki zbierać wśród brzóz. 

Reference 9 - 0.68% Coverage 

Ja bardzo lubię domki piknikowe mimo, że one różnią się tam w tym krajobrazie komponują. 
Ja wiem o tym, ja wiem o tym. Ale ponieważ jestem matką czwórki dzieci i męża który potrafi 
po wyjściu z domu na najbliższej stacji metra Kabaty czyli dochodzimy 7 minut, siadamy na 
ławce na peronie i mój mąż mówi, ale czy wzięłaś coś do jedzenia, bo ja już jestem głodny. 

Reference 10 - 1.01% Coverage 

Chociaż wolimy na trawie generalnie, ale ten domek piknikowy też jak jest upał, a ma daszek 
też może być, no rozumiem może być atrakcyjny. A tu pięknie dlatego, że właśnie kawałek 
pola takiego widać żywej ziemi i takiej żółto- brązowo- piaszczystej. Tu górka Kazurka z 
daleka urokliwa, prosta ale widać, że jest. A tutaj mi się bardzo podobało to z czego moi 
synowie nie korzystali no bo nie jeździli na bmx-ach akurat, ale właśnie ten dziki tor który 
tutaj sobie ktoś zrobił i to bardzo mi się tez jakoś podoba. To też ten tor cały czas. 

Reference 11 - 0.98% Coverage 

jakbyśmy takie proste rzeczy troszkę tak przemycali, troszkę tak jakby uświadamiali tak. Tak 
dali tym dzieciom pomacać to, żeby one też nabierały takiego, takiej chęci po prostu tak. Nie 
tylko patrzenia w ekran ale też właśnie przyglądania się pniom, roślinom, uczestniczenia 
właśnie w tym sprzątaniu ziemi czy też w drobnych rzeczach. Nawet takiej przyjemności 
cieszenia się, doceniania tej przestrzeni zielonej tak. Nie obojętności na to tylko doceniania, 
zauważania jej jakby cieszenia się tym. Tyle. 

Internals\\Aleksandra - § 8 references coded [ 3.55% Coverage] 

Reference 1 - 0.08% Coverage 

tamtędy wracaliśmy ze szkoły 
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Reference 2 - 0.28% Coverage 

jakieś spacery czy weekendy czy jakieś właśnie gdzieś tam chodziliśmy ze znajomymi, to 
własnie tam 

Reference 3 - 0.12% Coverage 

fajnie wejść czasami sobie usiąść na trawie 

Reference 4 - 0.58% Coverage 

właśnie boisko, gdzie przynajmniej kiedyś, nie wiem jak to teraz, trenowali koledzy moi z 
podstawówki w piłkę nożną, czasami chodziliśmy im kibicować, no a to był... delta się to 
nazywało. Na deltę się szło.  

Reference 5 - 0.93% Coverage 

Wiesz co, to chyba taka forma relaksu, nie myślę o tym, co się dzieje, jakby o codzienności, 
tylko tak sobie... takie obcowanie, z może... szumnie powiedziane, obcowanie z naturą. 
Generalnie chodzi o to, że jakby obserwuję to co widzę, a nie zastanawiam się co będzie 
jutro, w jakim jestem momencie życia, czy nie wiem, co tam w domu, tak? 

Reference 6 - 0.46% Coverage 

miejsce, gdzie pewnie na wiosnę, jak to wszystko jest całe zielone, to fajnie  się pod tym 
skryć i sobie usiąść,  nie wiem chwilę posiedzieć, albo grilla zrobić czy coś. 

Reference 7 - 0.24% Coverage 

o zależy, to zależy... no generalnie to wiadomo, no najczęściej to się chodzi na spacer, 

Reference 8 - 0.86% Coverage 

Jeżeli jest duży, no to sobie pójdę na fajny spacer. Jeżeli jest mniejszy, a akurat nie wiem, 
tam pójdę to sobie wezmę tam kocyk i sobie usiądę, pójdę w inne miejsce, gdzieś tam na 
przykład nad Jeziorko Czerniakowskie na dziką plażę, właśnie tam, gdzie nie... znaczy już 
teraz nie ma dzikich plaż, ale kiedyś były.  

Internals\\Aleksandra - § 6 references coded [ 2.02% Coverage] 

Reference 1 - 0.11% Coverage 

czy spaceruję sama lub z koleżanką tudzież z mężem 

Reference 2 - 0.11% Coverage 

muszę po prostu z dzieckiem bywać na placu zabaw 

Reference 3 - 0.57% Coverage 

Ważne jest żeby były takie przystanki, gdzie faktycznie można to dziecko na chwilę wpuścić, 
żeby się czymś zajęło, czyli żeby jednak były w okolicy jakieś tereny wyposażone, żeby była 
ławka czy jakaś drabinka, żeby był sklep niedaleko też jest dosyć ważne 
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Reference 4 - 0.65% Coverage 

jako że ja osobiście akurat lubię spacerować, to też ważne jest żeby był możliwy spacer 
wzdłuż, czyli właśnie taki ciąg, nie że idę na chwilę na 5 minut na jakiś mały teren, tylko tak 
jak Dolina Służewiecka czy spacer przez las, żeby można było spacerować przez 2-3 godziny, 
akurat ja tak lubię. 

Reference 5 - 0.16% Coverage 

polany wypoczynkowe, nawet jakaś łąka gdzie można sobie z kocem usiąść. 

Reference 6 - 0.42% Coverage 

A tutaj jest bardzo ładnie. Tutaj mi się podobała grupa tych dużych drzew i podobało mi się, 
że tu jest miejsce na ognisko chyba. Można sobie usiąść i zapalić ognisko. To już się zaczyna 
plaża. 

Internals\\Daria - § 5 references coded [ 2.58% Coverage] 

Reference 1 - 0.20% Coverage 

jeśli mam ochotę spacerować i jest pogoda ładna to wolę bardziej naturalne tereny 

Reference 2 - 0.25% Coverage 

Wolę nawet więcej objechać i tamtędy jechać rowerem ale żeby tak specjalnie tam iść to nie 
bardzo. 

Reference 3 - 0.30% Coverage 

jeśli już celowo gdzieś się wybieram to raczej z kimś więc to jest jako spotkanie, miejsce 
spotkania po prostu i rozmów 

Reference 4 - 0.62% Coverage 

Trzeba tam naprawdę z jakiegoś powodu chcieć jechać. Przecież tam jest mnóstwo psów. 
Trzeba patrzeć pod nogi. No i może gdyby tam w tym czasie jacyś ludzie po tych górkach 
rowerami czy jakimiś crossami jeździli to bym poszła żeby na to popatrzeć. 

Reference 5 - 1.22% Coverage 

Ale mi się podobało to, że się szło i trzeba było na przykład przez jakiś pień przestąpić. To też 
powodowało, że to już były rzeczy które powodowały, że tylko wybrane osoby tam pójdą. Bo 
wiedzą, że trzeba będzie przełazić przez coś i tak dalej. Czyli na przykład rowerzystów nie ma. 
P: Yhm i to by było fajne właśnie czy nie fajne? 
O: Byłoby fajne ponieważ jeśli by tutaj weszli jeszcze rowerzyści no to by się nie dało tak w 
spokoju spacerować. A spotykam ludzi, którzy stali i kontemplowali. 

Internals\\Paweł - § 2 references coded [ 0.56% Coverage] 

Reference 1 - 0.31% Coverage 
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Głównie spacery. I tak naprawdę takim podstawowym kryterium na które zwracam uwagą to 
jest czy po prostu do tego miejsca da się wejść. 

Reference 2 - 0.25% Coverage 

I pewnie to by było takie miejsce, gdzie można by było sobie spokojnie koc rozłożyć i nawet 
chwilę posiedzieć 
 
Podsumowanie wątków poruszanych w wywiadach: 
 
Ad. 1 Bliskość miejsca zamieszkania i jej wpływ na wybór terenu zieleni do spacerów i innych 
form rekreacji. 
Respondenci deklarowali, że bliskie położenie terenu zieleni ma istotne znaczenie przy 
wyborze miejsca codziennej rekreacji (4 na 5 wywiadów), natomiast 2 na 4 osoby preferują 
nieużytek, nawet jeśli jest dalej od miejsca zamieszkania niż inny rodzaj zieleni (park, zieleń 
osiedlowa). 
  

Ad 2. częstotliwość użytkowania: 
o częstotliwości użytkowania mówiło 4 na 5 respondentów, dwie osoby użytkujące tereny 
zieleni , w tym nieużytki, codziennie, dwie rzadziej - raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie; 
  

Ad. 3 Daleki widok 
Tylko dwie osoby na pięcioro respondentów mówią o rozległości widoku jako o wartości 
nieużytków. 
  

Ad 4. Estetyka nieużytku 
Kwestie estetyki nieużytków poruszali wszyscy pytani. Mówiąc o estetyce poruszali często 
kwestie związane z innymi wartościami, choćby etycznymi, tak jakby sama wartość 
estetyczna nie występowała prawie nigdy w oderwaniu od racjonalizowanej przez nich 
wartości przyrodniczej. Mieli kłopot z używaniem słowa piękno i werbalizowaniem przeżycia 
estetycznego. 
Respondenci używali dla estetyki nieużytków następujących określeń: 

● dzikość; 
● prostota; 
● prawdziwość; 
● poczucie wolności; 
● swoboda użytkowania; 
● chaos, który nie przeszkadza, bo jest dziełem przyrody; 
● kontrast pomiędzy tym co ludzkie i tym co przynależy do natury; odmiana od scenerii 

z którą stykamy się na co dzień; 
● majestat drzew; 
● piękno struktury konarów, faktury kory na wyciągnięcie ręki; 
● naturalność form drzew bez ingerencji człowieka; 
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● piękno śpiewu ptaków; 
● piękno meandrującej ścieżki; 
● piękno zachodu słońca nad Wisłą; 

Użytkownicy wskazywali również na brzydotę, którą powodują zwałki śmieci, psie (i ludzkie) 
odchody, beton, pozostałości po infrastrukturze. 
  

Ad. 5. Estetyka parku 
wszyscy respondenci wypowiadali się na temat estetyki zieleni parkowej. Zwracali uwagę na 
konieczność pielęgnacji, podkreślając jednocześnie że zbyt mocna ingerencja nie jest 
estetyczna. Według jednego respondenta obecność ścieżek parkowych zachęca do 
przekroczenia granicy pomiędzy zabudową a parkiem. Jedna osoba zwróciła uwagę na 
piękno parkowych drzew, inna - kwiatów uprawianych na parkowych rabatach. Park jest 
również postrzegany jako “pośrednik” pomiędzy zielenią osiedlową a nieużytkiem. 
Preferowanym przez 1 osobę sposobem użytkowania jest piknikowanie na trawie w pobliżu 
wody. 
  

Ad. 6. Estetyka zieleni osiedlowej 
Na temat estetyki zieleni osiedlowej wypowiadali się wszyscy respondenci. Pojawiły się 
wypowiedzi świadczące o tym że jest ona traktowana jako pewien standard, przynależny 
terenom zamieszkiwanym i że powinna być zadbana. Jeden z respondentów doceniał jej 
obecność, jednak zwrócił uwagę, na monotonię zieleni osiedlowej w porównaniu z 
nieużytkiem. z kolei inna osoba mówiła o nadmiernej liczbie gatunków roślin widocznych z 
okna.  Jedna osoba mówiła też o infrastrukturze osiedlowej, która jest konieczna, a nie 
wpływa pozytywnie na estetykę. W zieleni osiedlowej również doceniono  ogrody społeczne i 
przedogródki pod oknami, obecność drzew i rabat z kwiatami, i ziołami oraz placów zabaw i 
siłowni na wolnym powietrzu. Zwracano uwagę na złe zaplanowanie terenów zieleni 
osiedlowej, lub wręcz brak projektu. 
  

Ad 7. Mikrointerwencje projektowe poprawiają estetykę nieużytku 
Wszyscy pytani akceptowali mikrointerwencje projektowe na terenie nieużytków, będąc 
zgodnymi co do tego, że podobają im się nie tylko jako elementy estetyzujące ale poprawiają 
komfort użytkowania. preferują mineralna nawierzchnię z terenu Wisła Żoliborz i meble z 
naturalnych materiałów (drewniane siedziska, zabawki na placu zabaw i tablice 
informacyjne, wiklinowe kosze na śmieci), choć doceniają również “wandaloodporność” 
betonowych i metalowych elementów. 
  

Ad. 8. Nieużytki nie powinny być zmienione 
Dwoje pytanych mówiło o tym, że nieużytki powinny pozostać bez ingerencji człowieka. 
Zwracają jednak uwagę na usunięcie śmieci i zdegradowanej infrastruktury, co ma 
spowodować zwiększenie dostępności tych terenów. 
  

Ad 9. Tereny otwarte i zadrzewione 
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wszyscy pięcioro pytani zwracają uwagę na rozległość otwartej przestrzeni jako 
preferowaną, choć dwie z nich doceniają też zaciszność terenów zadrzewionych. 
  

Ad. 10. preferowanie nieużytków 
wszyscy pytani preferują piękno nieużytków ponad estetykę innych rodzajów zieleni. 
  

Ad. 11 Różnorodność form i barw 
na temat różnorodności form i barw wypowiadały się trzy osoby. Dwie mówiły o wodzie jako 
elemencie przyciągającym i estetyzującym, jedna o kolorach i kształtach drzew (również 
powalonych przez bobry), jedna o interesującej estetyce form rzeźbiarskich porzuconych 
elementów basenów rekreacyjnych na Skrze i jedna o różnorodności biologicznej muraw 
wynikającej z ekstensywności uprawy lub wręcz jej zaniechaniu. 
  

Ad. 12. wartość nieużytków 
Dla wszystkich czworga wypowiadających się na ten temat respondentów wartość 
nieużytków tkwi w ich “dzikości”, obecności zwierząt i możliwości kontaktu z nimi,w ogóle 
możliwości kontaktu z przyrodą. jedna osoba zwróciła uwagę na rolę nieużytków w walce ze 
smogiem. 
  

Ad. 13. wielkość nieużytku 
Preferowana wielkość nieużytku zależy według pytanych od czasu, jaki chce się przeznaczyć 
na ich eksplorację. Do długich, ponad godzinnych  spacerów nadają się duże tereny (takie jak 
nad Wisłą), do piknikowania wystarczy mały. 
  

Ad. 14. Bezpieczeństwo 
Wszyscy pytani (5 osób) wskazują tereny zadrzewione i z wysokimi krzewami jako mniej 
bezpieczne lub wręcz niebezpieczne. Do samotnych spacerów preferują tereny otwarte. 
Jedna osoba zadeklarowała obawę przed bezdomnymi. 
  

Ad. 15. Czego brakuje w nieużytkach 
Cztery pytane osoby mówiły kolejno o braku ławek, miejsc do zabawy i urządzeń (np. 
huśtawek) dla dorosłych, ścieżek, nawet utwardzonych wiodących w niedostępne miejsca. 
Dwie z nich mówiły też o konieczności sprzątania, nieśmiecenia i braku koszy na śmieci. 
  

Ad. 16. dostępność 
Na temat dostępności wypowiadały się cztery z pięciu pytanych osób. Jedna zwróciła uwagę 
na to, że dostępność kojarzy jej się z brakiem opłaty, pozostałe mówiły o możliwości 
wygodnej eksploracji, to znaczy obecności wygodnych ścieżek, chociaż jak jedna z nich 
powiedziała, niedostępność również stanowi jakąś wartość. 
  

Ad. 17 oświetlenie 
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Wszystkie wypowiadające się na temat oświetlenia osoby (3 na 5) preferują oświetlenie jako 
zwiększające pozytywny odbiór przestrzeni i sprawiające że jest bezpieczniejsza i można ją 
użytkować po zmroku. Jedna z nich zwraca uwagę, że źródła światła trzeba dobrać tak, by nie 
płoszyły ptaków i były jak najbardziej dyskretne. 
  

Ad 18. Sposób użytkowania 
Respondenci wymieniali następujące 
sposoby użytkowania terenów zieleni: 

● zabawa z dzieckiem na placu zabaw; 
● podziwianie widoku; 
● czytanie; 
● gra w piłkę; 
● edukowanie się/dziecka na tematy przyrodnicze; 
● spacery. 

Dla nieużytków natomiast rezerwowali następujące aktywności: 
● ogólnie pojmowane obcowanie z naturą; 
● piknikowanie/grillowanie. 

 
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. 
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XIII (2.17) Inwentaryzacja oznak terytorialności Beata J. Gawryszewska, Maciej Łepkowski, 
Martyna Cziszewska, Ryszard Nejman, Agata Jojczyk, Anna Wilczyńska 
 
W ramach zadania 2.17 Opracowano autorską metodę inwentaryzacji oznak terytorialności i 
śladów użytkowania obejmującą technikę pozyskiwania danych w terenie, (dane były 
fotografowane i mapowane za pomocą odbiornika GPS), formularz inwentaryzacji w postaci 
tabeli macierzowej oraz karty obiektu. Karta została zweryfikowana dla wybranych spośród 
badanych obszarów 12 nieużytków. 

 
2.17.1. Metody inwentaryzacji oznak terytorialności i śladów użytkowania dla 
nieużytków warszawskich  

Oznaki terytorialności (territorial markers) i ślady użytkowania (Physical Trace Measures) 
(Webb, Campbell, Schwarz  & Sechrest 2000) są to pozostawione przez użytkowników w 
terenie ślady zagospodarowania, dekoracje lub nawet akty wandalizmu, świadczące o trwałym 
lub czasowym zawłaszczeniu terenu, czytelnym dla innych użytkowników. Pierwszymi 
opisywanymi oznakami terytorialności były graffiti (Ley, Cybriwsky 1974), ale mogą nimi być 
kwitnące rośliny, karmniki dla ptaków i miski dla kotów, suszące się pranie i pozostawione w 
przestrzeni przedmioty codziennego użytku. Oznaki terytorialności mogą przybrać różne 
kształty, ale dla każdego, nawet niewprawnego badacza, są jednoznacznymi oznakami 
zainteresowania miejscem i utożsamiania się z nim. Są opisywane jako budowle i przedmioty 
codziennego użytku (może to być zarówno ogrodzenie jak i ręcznik na plaży), które informują 
innych o posiadanym terytorium (Bell i in. 2004 s. 354). Dalej dzielą je na znaki obrony - bariery 
budowane dla odstraszania intruzów, znaki zawłaszczania - oznaczenia wskazujące że są osoby 
które użytkują miejsce i dbają o nie oraz znaki nieucywilizowania - śmiecenie i dewastowanie 
środowiska (s. 444).  Beata Gawryszewska (2009) i Edyta Winiarska (2013)  badały podwórka 
osiedli mieszkaniowych, gdzie zidentyfikowały domeny terytorialne, których granice 
zasygnalizowane były za pomocą takich właśnie oznak. Gawryszewska (2017), zwróciła 
również uwagę na tereny niezagospodarowane nieużytków, towarzyszące zamieszkiwaniu 
gdzie odnalazła prowizoryczne budowle, pozostałości po biesiadach, siedliska bezdomnych z 
“wnętrzami” dedykowanymi różnym rodzajem użytkowania (“sypialnie”, “pokoje dzienne”, 
“kuchnie”, “toalety”).  
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Na potrzeby naszego badania, znaki zastane na terenie nieużytków zostały 
pogrupowane według ich funkcji zawłaszczania  terenu na oznaki terytorialności (np. graffiti, 
wlepki, prowizoryczne meble), i ślady użytkowania (ścieżki-przedepty, porzucone śmieci,  
paleniska) (patrz. 2.17.2). 

Oznaki terytorialności można badać metodą obserwacji nieuczestniczącej i 
dokumentować za pomocą fotografii i opisu lub mapować , nanosząc na skalowany rysunek 
symbole oznaczające poszczególne grupy znaków (Gawryszewska 2009, Winiarska 2013). W 
badaniu przeprowadzonym na potrzeby niniejszego projektu te metody zostały połączone. 
Mapowanie wykonywano z użyciem aplikacji MyTracks, która rejestruje przebytą trasę oraz 
zapisuje za pomocą sygnału GPS. zainstalowana na smartfonie pozwala na wygodne 
przemieszczanie się z nadajnikiem, który stanowi telefon i jednoczesne wykonywanie 
fotografii, które również są lokalizowane za pomocą sygnału GPS. Następnie badacz 
interpretuje zdjęcia, przyporządkowując zaobserwowanym w terenie oznakom terytorialności 
symbole i nanosi je na mapę z informacją o formach pokrycia terenu i zinwentaryzowanych 
wcześniej płatach zbiorowisk roślinności rzeczywistej szukając korelacji.  
 
 
 
2.17.2. Mapa oznak terytorialności, koncepcja mapy   
Na podstawie obserwacji wybranych terenów nieużytków wyróżnione zostały następujące 
sposoby użytkowania terenu, po których użytkownicy zostawiają ślady użytkowania i oznaki 
terytorialności: 
- spacery; 
- spacery z psem; 
- palenie ognisk; 
- nocowanie; 
- mieszkanie (bezdomni); 
- załatwianie potrzeb fizjologicznych; 
- konsumpcja alkoholu, ew. innych używek; 
- spotkania towarzyskie, celebracje; 
- grillowanie; 
- budowanie szałasu; 
- podchody; 
- biegi terenowe; 
- topienie marzanny; 
- kontemplacja natury; 
- malowanie graffiti, tagowanie, naklejanie naklejek; 
- strzelanie do celu; 
- zwałka gruzu; 
- wywóz śmieci; 
- wyczesywanie psów; 
- wędkowanie; 
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- bieganie/sport; 
- jazda rekreacyjna na motorach/quadach; 
- jazda na rowerach. 
  
W opracowanej na potrzeby badania mapie oznak terytorialności użyto symboli, określających 
oznaki terytorialności i ślady użytkowania, które dzielą  powyższe aktywności na 8 grup: 
ogrodzenia, graffiti, siedliska bezdomnych, prowizoryczne meble i budowle, przedepty, 
paleniska, dewastacje, zniszczenia oraz śmieci. 
 

 
Legenda mapy oznak terytorialności nieużytków warszawskich 

 
Znaki przyporządkowane do poszczególnych grup i symboli: 

1. ogrodzenia - to wszelkiego rodzaju zastane i zaadaptowane lub zbudowane przez 
użytkowników przegrody i materialne granice izolujące miejsca, towarzyszą zwykle 
siedliskom bezdomnych; 

2. graffiti - murale, tagi, wlepki, napisy i tym podobne znaki na zastanych w terenie 
płaszczyznach; 

3. siedliska bezdomnych - prowizoryczne domostwa, namioty, jurty, sząłasy i inne 
schronienia zbudowane na terenie przez osoby bezdomne; 

4. prowizoryczne meble i budowle - siedziska wykonane z dostępnych w terenie 
materiałów, prowizoryczne zadaszenia, pomosty, domki dla zwierząt i podobne 
oddolnie zaprojektowane, wykonane i umieszczone w terenie przedmioty; 

5. przedepty - nieformalne ścieżki wytrasowane przez pieszych i rowerzystów; 
6. paleniska - miejsca po palonych w terenie ogniskach; 
7. dewastacje, zniszczenia - ślady celowego niszczenia infrastruktury (ławek, 

nawierzchni, lamp etc.) lub ich zużycia wskutek użytkowania; 
8. śmieci - wyrzucone śmieci - pozostałości po biesiadach lub wysypiska śmieci z 

pobliskich terenów. 
 
Poniżej przedstawiona została przykładowa mapa prezentująca teren “4-Pole Mokotowskie”. 
Kolorowe plamy oznaczają płaty zbiorowisk roślinności rzeczywistej, z którymi w dalszej 
części projektu będą skorelowane sposoby użytkowania. 
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Przykładowa mapa prezentująca teren “4-Pole Mokotowskie” (rys. Martyna Cziszewska) 

 
2.17.3. Formularz inwentaryzacji oznak terytorialności dla nieużytków warszawskich  
 
Zaobserwowane oznaki terytorialności i ślady użytkowania zostały porównane z formami 
pokrycia terenu w celu określenia typów pokrycia terenu sprzyjających konkretnym sposobom 
użytkowania (formy pokrycia terenu zostały opisanych w rozdziale 2.15.2. zawierającym 
raport z przeprowadzonego sondażu): 
1. Otwarte trawiaste koszone  
2. Otwarte trawiaste niekoszone  
3. Łany  
4. Niskie gęstwiny  
5. “Sawanny”  
6. Luźno zadrzewione  
7. Leśne jasne  
8. Leśne gęste  
9. “Puszcze”  
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oraz dodatkowo na cele pogłębionej analizy form pokrycia terenu: 
10. Roślinność przy zbiornikach wodnych 
Zostały również wzięte pod uwagę  nie-roślinne obiekty obecne na terenie i uwarunkowania 
terenu nieużytków:  
10. Drogi i ścieżki utwardzone  
11. Drogi i ścieżki utwardzone 
12. Ruiny zabudowań i ogrodzeń 
13. Wzniesienia i doliny /ukształtowanie terenu   
14. Tory kolejowe 
15. woda 
16. piasek / murawa lub inne pokrycie terenu przy linii brzegowej wody 
Porównaniu temu służy opracowany i przedstawiony poniżej formularz, który stanowi część 
opisanej w rozdziałach poniżej karty nieużytku. 
 

 
 
 
2.17.3.1 Mapy inwentaryzacji oznak terytorialności i formularze dla wybranych 12 
nieużytków.   
Na podstawie przyjętych wyżej ustaleń zostały opracowane mapy oznak terytorialności dla 
pierwszych 12 z 25 badanych nieużytków. Pozostałe 13 map będzie przedstawione  w 
kolejnym raporcie (II kw. 2018) 
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1. Teren nr 2 - Lasek Bemowski
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2. Teren nr 3 - Glinianka Sznajdra 
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3. Teren nr 4 - Pole Mokotowskie 

 
 
 



113 | S t r o n a  

 

 

 
 
 
 
 



114 | S t r o n a  

 

 

 
 
 
4. Teren nr 7 - Siekierki Staw 
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5. Teren nr 10 - Sadyba “Psi nieużytek” 
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6. Teren nr 21 - Młociny 
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7. Teren nr 25 - Potoki 
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8. Teren nr 26 - Wisła Tarchomin 
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9. Teren nr 28 - Wisła Żoliborz 
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10. Teren nr 29 - Wisła Siekierki 
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11. Teren nr 30 - Ursus Targ 
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12. Teren nr 34 - Fort Bema
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2.17.4 Karta nieużytku  
Na podstawie danych pozyskanych w terenie podczas inwentaryzacji oznak terytorialności i 
śladów użytkowania oraz innych informacji istotnych dla właściwej oceny potencjału 
nieużytku została opracowana karta nieużytku, która będzie opracowana dla każdego z 25 
badanych terenów.   
Karta zawiera następujące informacje - na awersie: 

- nazwa roboczej i numer terenu; 
- lokalizacja 
- orientacyjna powierzchnia terenu; 
- numer najbliższej próby glebowej; 
- sposób użytkowania; 
- sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej; 
- informacje pozyskane w trakcie krótkiego wywiadu z osobami (użytkownikami) 

spotkanymi na terenie; 
- mapa oznak terytorialności; 
- fragment ortofotomapy z zaznaczonymi granicami, wejściami na teren i bezpośrednim 

sąsiedztwem oraz podziałem na widoczne części różniące się funkcją 
- fotografie dokumentacyjne 

- na rewersie: 
- formularz inwentaryzacji oznak terytorialności. 

 
Poniżej przedstawiono przykładową kartę, opracowaną dla terenu 10 - Sadyba Psi nieużytek 
 
 
https://drive.google.com/open?id=1avwC41ZDRyT6vRkhyNQp5EbxHlB97tNy 
 
  

https://drive.google.com/open?id=1avwC41ZDRyT6vRkhyNQp5EbxHlB97tNy
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XIV (2.18) Ocena wpływu na dobrostan emocjonalny z wykorzystaniem przenośnych 
urządzeń Muse - przenośnych urządzeń do pomiaru EEG z biofeedbackiem Krzysztof 
Herman 

2.18.1 Metoda oceny stanu emocjonalnego użytkowników z wykorzystaniem 
urządzeń MUSE na potrzeby wykorzystania w terenach zieleni , modyfikacja na 
potrzeby projektu. 

 
Pytanie badawcze: Jak różni się poziom (chwilowego) dobrostanu emocjonalnego (nasilenia 
pozytywnych stanów/odczuć: zrelaksowania i przyjemności) przebywania na obszarze 
zielonych nieużytków i urządzonych terenów zieleni (parków miejskich). 
 
Teza:  
1. Przebywanie na terenach zielonych nieużytków ma (chwilowo) pozytywny wpływ na 
dobrostan emocjonalny (odczucia zrelaksowania i przyjemności) 
2. Istnieje korelacja pomiędzy typem obszaru (zielony nieużytek / urządzony teren zieleni) a 
nasileniem stanów/odczuć zrelaksowania i przyjemności 
 
Opis metody: 
 
W eksperymencie uczestnicy zostaną wyposażeni w zestaw Muse Headband. Łączność dla 
wszystkich czterech elektrod zostanie sprawdzona przez eksperymentatora i sprzęt zostanie 
nałożony badanym. Po zapewnieniu właściwego połączenia smartfonów z Muse zostanie 
ustanowiona faza podstawowa eksperymentu (baseline) - faza relaksu. W tym czasie 
uczestnicy zostaną poproszeni o zamknięcie oczu i zrelaksowanie się przez 120 sekund, 
podczas gdy ich dane EEG będą rejestrowane przez MUSE. Faza baseline’u będzie w czasie 
analizy danych używana jako punkt odniesienia do analizy zmian w sygnale, hipotetycznie 
spowodowanych przez obcowanie z naturą w wyznaczonych miejscach. 
 
Następnie badani będą spacerować po parku bądź nieużytkach i w wybranych miejscach 
siadać na przenośnym krzesełku w celu zebrania danych w sesji około 3-minutowej. 
Następnie będą przechodzić dalej. Przewidujemy po 30 minut trwania badania dla jednej 
osoby, w tym 3 sesje zbierania danych z użyciem MUSE.  
 
Na zakończenie badania w każdym z parków/nieużytków osoba badana wypełni następujące 
kwestionariusze: 
 
Mierzące nastrój: 
A. Beck Depression Inventory, BDI; wersja polska; 
B. Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL 
 
Mierzące poziom stresu: 
A. Cohen Perceived Stress PSS-10;  
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B.KPS - Kwestionariusz Poczucia Stresu 
 
Zastosowana analiza sygnału EEG oraz wyników kwestionariuszy pozwoli nam ocenić poziom 
uważności, aktywnego zaangażowania, dystrakcji, koncentracji, oraz poziomu zrelaksowania 
podczas sesji badawczych. Porównamy sygnał w każdej z sesji - kiedy uczestnicy siadają w 
wyznaczonych miejscach i jest zbierany sygnał EEG. Jednocześnie cały sygnał EEG będzie 
porównywany zarówno wewnątrz osób (dane z poszczególnych sesji i miejsc), jak i między 
osobami. 
 
Poniższe zestawienie zawiera tereny zakwalifikowane do badania 
  

nazwa zbiorowisko Wiek 
drzewos
-tanu 

Dominujące jednostki 
krajobrazowe 
  

Nieużytki „niezagospodarowane” 

Pole Mokotowskie (Skra) Tilio-Carpinetum 
typicum 

40 Niskie i wysokie zarośla, 
niski i wysoki drzewostan 

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

Kopiec Powstania 
Warszawskiego 

Fraxino-Alnetum 
  

40 Murawa koszona, niskie 
zarośla 

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

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

Pole Mokotowskie (park) Urządzony park (próba kontrolna) 

Dolna Tilio-Carpinetum 
typicum 

60 Murawa koszona, niskie 
zarośla, niski i wysoki 
drzewostan 

Siekierki Staw 2 Populetum albae 20 Murawa koszona, niskie 
zarośla 

Sadyba „Psi nieużytek” Fraxino-Alnetum 
  

40 Niskie zarośla, niski i 
wysoki drzewostan 
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2.18.2 Dobór terenów:  
Przy wyborze terenów kierowano się dwiema zasadami:  
 
- Dobór geograficzny (bliska odległość, ale widoczna różnica nieużytek – zieleń urządzona). 
Bliskość ułatwia prowadzenie badań. Podkreślenie sugeruje najbardziej prawdopodobny 
dobór. Finalizacja doboru obszarów odbędzie się przed właściwym badaniem. 
 
- Dobór typami. Parowanie związane z typem „krajobrazowym” (np. otoczenie kanału, teren 
wokół wzniesienia gruzowo-śmieciowego, teren płaski zadrzewiony, nadbrzeże rzeki etc.) 


