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ZAŁĄCZNIK NR III.10.
METODA IDENTYFIKACJI SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA
1. Metoda identyfikacji struktury przyrodniczej obszaru Warszawy i waloryzacji
przyrodniczej
Wyznaczenie struktury przyrodniczej miasta jest kluczowe w procesie planowania rozwoju
przestrzennego obszarów zurbanizowanych oraz ochrony najcenniejszych elementów
środowiska przyrodniczego i historycznego. Służy przede wszystkim poznaniu
prawidłowości zróżnicowania przestrzennego krajobrazu oraz związków między
komponentami (Pietrzak 1989, 1998, Przewoźniak 1984). Struktura krajobrazu miejskiego
jest efektem relacji między krajobrazem naturalnym a zmianami wprowadzonymi przez
człowieka, jej określenie powinno służyć rozpoznaniu związków i procesów łączących te
dwa aspekty (Breuste 1988, Sukopp 1998).
Schemat metody identyfikacji struktury przyrodniczej obszaru Warszawy i jej
waloryzacji pod kątem predyspozycji do kształtowania Systemu Przyrodniczego
Miasta
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Założenia:
Doświadczenia różnych ośrodków badawczych (Sukopp 1988, Breuste 1988)
wykazały, że wydzielenie struktury może/powinno nastąpić na podstawie zróżnicowania
użytkowania i pokrycia terenu (uznanego za czynnik przewodni)1. W przypadku krajobrazu
1

Znaczenie zabudowy miejskiej było podkreślane nie tylko w kształtowaniu morfologii miasta, ale
także warunków mikroklimatycznych, glebowych i przede wszystkim wywołujących tzw. efekt ekologiczny. Dla
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o charakterze równinnym zmienność tej cechy oddaje zróżnicowanie fizjonomiczne,
przestrzenne i funkcjonalne.
Etapy prac:
1. Delimitacja jednostek strukturalnych
2. Charakterystyka jednostek strukturalnych
3. Waloryzacja przyrodnicza - analiza i ocena uwarunkowań miejskiego środowiska
przyrodniczego, które determinują przebieg procesów klimatycznych, hydrologicznych
i biologicznych
Identyfikacja struktury przyrodniczej obszaru Warszawy polegała na delimitacji jednostek
strukturalnych, kryterium podziału było zróżnicowanie pokrycia i użytkowania terenu. W
rezultacie otrzymano przestrzennie uporządkowany układ względnie homogenicznych
jednostek, stanowiący podstawę dalszych analiz. Każda z wyznaczonych indywidualnych
jednostek strukturalnych została scharakteryzowana wg cech fizjonomii oraz
wewnętrznych uwarunkowań przyrodniczych i opisana w bazie danych wykonanej w
programie ArcView. Zakres podstawowych informacji o jednostce indywidualnej oraz
zasady charakterystyki przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Zasady charakterystyki jednostek strukturalnych
Dane o fizjonomii dopisane do Wartość parametru
typu jednostki
stopień pokrycia roślinnością:
0-25%
25-50%
50-75%
75-100%
wody powierzchniowe
wysokość elementów pokrycia 0-1
terenu [m]:
1-4
4-8
8-13
pow. 13
struktura pionowa roślinności
0 – brak roślinności, nawierzchnia przepuszczalna
1 – roślinność niska sezonowa
2 – roślinność niska - trwała
3 – roślinność mieszana – niska z grupami drzew
4 – roślinność wysoka
5 – wody powierzchniowe

wielu gatunków budynki są odpowiednikiem naturalnych skał. Dlatego właśnie relatywnie homogeniczne
jednostki zwane: biotopami (Sukopp 1998), miejskimi jednostkami krajobrazu (Breuste 1988), jednostkami
krajobrazowymi (Wolski i in. 1994) oraz miejskimi jednostkami strukturalnymi (Pauleit, Duhme 1998, 2000;
Kaliszuk 2003) delimitowane na podstawie użytkowania i pokrycia terenu, w najlepszy sposób oddają
zróżnicowanie i uporządkowanie środowiska przyrodniczego miasta. Autorzy podkreślali w tak wyznaczonych
jednostkach strukturalnych dwa istotne aspekty, równorzędność znaczenia poznawczego i operacyjnego
(podejmowanie decyzji planistycznych) oraz ich wielopłaszczyznowy charakter (wymiar przyrodniczoekologiczny, społeczny, prawny - własnościowy).
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Dane
o
uwarunkowaniach
przyrodniczych
dopisane
do
jednostki indywidualnej
głębokość pierwszego poziomu
wód gruntowych [m]:

Wartość
parametru
została
określona
jako
procentowy udział powierzchni jednostki strukturalnej
zajętej przez każde z poniższych wyróżnień
do 1
1-2
2-5
powyżej 5
stopień przepuszczalności utworów utwory nieprzepuszczalne i słabo przepuszczalne.
powierzchniowych
utwory półprzepuszczalne
utwory przepuszczalne
utwory o zmiennej przepuszczalności
utwory retencjonujące wodę
naturalność zbiorowisk roślinnych 1a - zbiorowiska finalne leśne
wg wskaźnika antropizacji
1b - zbiorowiska finalne nieleśne
2 - naturalne zbiorowiska leśne o zaburzonej
strukturze
3a - lasy odroślowe, naturalne zbiorowiska zaroślowe
3b - naturalne, sukcesyjne i nieużytkowane
zbiorowiska trawiaste
4 - wieloletnie kośne zbiorowiska trawiaste
5 - wieloletnie pastwiskowe zbiorowiska trawiaste
6 - dojrzałe lasy sadzone na niewłaściwym siedlisku
7- leśna sukcesja wtórna, młodniki, drągowizny
8a
zbiorowiska
synantropijne
o
dobrze
wykształconej
charakterystycznej
kombinacji
gatunków (w tym zbiorowiska segetalne, ruderalne i
porębowe)
8b - zbiorowiska synantropijne nieleśne o dobrze
wykształconej
charakterystycznej
kombinacji
gatunków (w tym zbiorowiska segetalne, ruderalne i
porębowe)
9 - zbiorowiska synantropijne kadłubowe
10 - nieustabilizowane zgrupowania roślin
11 - tereny pozbawione roślinności
W - tereny wód otwartych

W celu określenia predyspozycji do kształtowania Systemu Przyrodniczego Miasta
przeprowadzono diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Wykonano
analizy i oceny uwarunkowań miejskiego środowiska przyrodniczego, które determinują
przebieg procesów klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych określonych mianem
funkcjonowania klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego. Każdy z wymienionych
procesów w różnym stopniu zależy od poszczególnych komponentów, dlatego dokonano
indywidualnego doboru i charakterystyki tych cech krajobrazu, które w sposób szczególny
kształtują ich przebieg:
• dla funkcjonowania klimatycznego: wysokość elementów pokrycia terenu,
stopień pokrycia roślinnością oraz struktura pionowa roślinności;
• dla funkcjonowania hydrologicznego: rodzaj utworów powierzchniowych,
stopień pokrycia roślinnością, struktura pionowa roślinności oraz głębokość
zalegania pierwszego zwierciadła wód gruntowych (do głębokości 2 m ppg);
• dla funkcjonowania biologicznego: stopień przekształcenia antropogenicznego
zbiorowisk naturalnej roślinności rzeczywistej, stopień pokrycia roślinnością oraz
jej strukturę pionową, a także wpływ zabiegów pielęgnacyjnych.
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Następnie na podstawie zgromadzonych informacji wyliczono wskaźniki potrzebne do
dokonania oceny możliwości wystąpienia i przebiegu poszczególnych procesów
przyrodniczych. Wszystkie informacje szczegółowe oraz syntetyczne zawarte są w bazie
danych wykonanej w programie ArcView. Proces analizy i oceny przedstawiono w trzech
częściach, osobno dla każdego z typów funkcjonowania przyrodniczego.
Waloryzacja jednostek strukturalnych pod kątem ich predyspozycji do kształtowania
Systemu Przyrodniczego Miasta była oceną możliwości wystąpienia i przebiegu
poszczególnych procesów przyrodniczych.
Funkcjonowanie klimatyczne
Założenia teoretyczne
Efektywność poziomej wymiany powietrza ściśle uwarunkowana jest z jednej strony siłą i
kierunkiem wiatru „na wejściu” do miasta, z drugiej otwartością - zwartością przestrzeni w
jego granicach. Wszystkie elementy pionowe, zlokalizowane w warstwie przygruntowej,
modyfikują przepływ mas powietrza (wpływają na tzw. szorstkość powierzchni). Jako
bariery, zmieniają przede wszystkim prędkość i kierunek wiatru, a także wpływają na
jakość powietrza. Są to oddziaływania pozytywne lub negatywnie, w zależności od
własnych cech poszczególnych elementów [Kaliszuk 2003].
Inne mechanizmy przewietrzania miasta działają w okresach słabych wiatrów lub cisz.
Dominują wówczas procesy związane z warunkami radiacyjnymi i właściwościami
termicznymi powierzchni miasta. Kształtująca się wówczas cyrkulacja bryzowa, w dużym
uproszczeniu polega na tworzeniu się prądów wstępujących nad cieplejszymi obszarami
miasta i zasysaniem chłodniejszych mas powietrza z zewnątrz. Równocześnie górą, czyli
nad obszarem bezpośrednich oddziaływań miejskich, powietrze przepływa na zewnątrz
miasta. Układ ten jest szczególnie wyraźny w nocy, kiedy różnice termiczne między tymi
dwoma obszarami są największe.
Znaczący wpływ na temperaturę powietrza wewnątrz miasta mają z jednej strony
produkcja ciepła na skutek procesów technicznych, z drugiej właściwości termiczne
materiałów tworzących powierzchnię miasta. Najmniejsze amplitudy temperatur w ciągu
doby osiągają powierzchnie wodne. Ich przeciwieństwem są natomiast powierzchnie
asfaltowe, które mają największe wahania. Temperatury minimalne osiągają w godzinach
wczesnoporannych, a maksymalne w godzinach popołudniowych. Podobny przebieg
temperatury wykazują powierzchnie trawiaste, przy czym mniejsza jest rozpiętość wahań
[Hough 1995, Asaeda 1998]. Zróżnicowanie powierzchni, zwłaszcza w częściach
centralnych miasta, ma niebagatelne znaczenie dla ich przewietrzania. Sąsiedztwo
obszarów o odmiennych właściwościach termicznych dynamizuje przepływy powietrza
między nimi, zwłaszcza w okresach słabych wiatrów, cisz lub w miejscach
zlokalizowanych w cieniu wiatrowym [Kaliszuk 2003].
Regeneracja powietrza następuje przede wszystkim dzięki szacie roślinnej. Znacząca
część tego procesu ma miejsce poza granicami obszarów zurbanizowanych i stamtąd
świeże powietrze wprowadzane jest do wnętrza miasta (regeneracja zewnętrzna).
Efektywność tego strumienia zależy od wcześniej omówionych warunków. Ze względu na
coraz częstszy deficyt czystego powietrza w mieście, niezwykle istotną rolę w jego
odnawianiu odgrywają wszystkie układy zieleni, stanowiące część jego struktury
(regeneracja wewnętrzna). Regeneracyjna działalność roślinności polega na:
• poprawie cech fizykochemicznych powietrza przez: wiązanie dwutlenku węgla i
produkcję tlenu oraz pochłanianie także innych gazów jak tlenek węgla, dwutlenek
siarki, tlenków azotu i ozonu, redukcji zawartości pyłu w atmosferze, pochłanianiu
metali ciężkich takich jak ołów, kadm;
• poprawie cech sanitarno-higenicznych przez wydzielanie fitoncydów i jonizację
powietrza.
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Procesy funkcjonowania klimatycznego dla obszaru Warszawy analizowano poprzez
badanie uwarunkowań środowiska przyrodniczego, które determinują wymianę i
regenerację powietrza2. Są to:
• wysokość elementów pokrycia terenu, struktura pozioma (stopień pokrycia
roślinnością) i pionowa roślinności - bezpośrednio kształtujące przepływy
powietrza;
• rozkład przestrzenny i struktura pionowa roślinności, wpływające na efektywność
poprawy jakości powietrza.
Analizy tych zjawisk przeprowadzono dla całego obszaru badań w sposób niepomiarowy.
Ocena funkcjonowania klimatycznego była oceną możliwości przewietrzania i regeneracji
powietrza. Została przeprowadzona w granicach każdej indywidualnej jednostki
strukturalnej, z zastosowaniem kryteriów sformułowanych na podstawie zmienności
wymienionych wyżej cech, które decydują o możliwości spełnienia podstawowych funkcji
klimatycznych. Efektem waloryzacji badanej przestrzeni był jej podział na obszary istotne
do przebiegu procesów przewietrzania i regeneracji powietrza oraz tereny pozostałe,
zgodnie z kryteriami przedstawionymi w tabeli 2.
Tabela 2. Kryteria waloryzacji jednostek strukturalnych z punktu widzenia możliwości
pełnienia podstawowych funkcji klimatycznych
Funkcjonowanie klimatyczne
Kryteria oceny jednostki strukturalnej
tereny z dominującym procesem stopień pokrycia roślinnością: 75-100%
regeneracji powietrza
wysokość: pow. 8m
struktura pionowa roślinności: 3 lub 4
tereny
regeneracji
powietrza
i stopień pokrycia roślinnością: 75-100%
przewietrzania
wysokość: 0-4m
struktura pionowa roślinności: 2 lub 3
tereny z dominującym procesem stopień pokrycia roślinnością: 0-25%
przewietrzania
wysokość: 0-4m
struktura pionowa roślinności: od 0 do 3
uciążliwość: niska
wszystkie jednostki wód powierzchniowych:
cieki i zbiorniki wodne
wszystkie jednostki gdzie struktura pionowa
roślinności: 1
tereny regeneracji i przewietrzania o stopień pokrycia roślinnością: 25-75%
mniejszej efektywności
struktura pionowa roślinności: 2 lub 3
tereny ograniczające przewietrzanie
stopień pokrycia roślinnością: 0-25%
wysokość: pow. 4m
struktura pionowa roślinności: 2 lub 3
uciążliwość: niska
tereny z dominującym procesem stopień pokrycia roślinnością: 0-25%
przewietrzania - uciążliwe
wysokość: 0-4m
struktura pionowa roślinności: od 0 do 3
uciążliwość: wysoka
tereny ograniczające przewietrzanie - stopień pokrycia roślinnością: 0-50%
uciążliwe
wysokość: pow. 4m
struktura pionowa roślinności: 2 lub 3
uciążliwość: wysoka
Muszą zostać spełnione wszystkie warunki z każdej komórki tabeli
2

Jest to zgodne z założeniami koncepcji systemu przyrodniczego miasta, w szczególności z celami
wyznaczenia podsystemu klimatycznego.
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Oceniając predyspozycje poszczególnych jednostek do pełnienia funkcji regeneracyjnej
powietrza oraz przewietrzania, wyznaczono kilka grup obszarów: tereny z dominującymi
procesami regeneracji i / lub przewietrzania, tereny z procesami regeneracji i / lub
przewietrzania o mniejszej efektywności, tereny ograniczające przewietrzania oraz tereny
uciążliwe3. Pierwszą grupę stanowią te jednostki strukturalne, których uwarunkowania
wewnętrzne pozwalają na najskuteczniejszą wymianę lub odnowę powietrza. Drugą obszary, w których istniejący układ cech powoduje pewne zakłócenia w przebiegu tych
podstawowych procesów klimatycznych. Kolejne dwie grupy stanowią tereny, które w
różny sposób zakłócają przebieg procesów klimatycznych.
Funkcjonowanie hydrologiczne
Założenia teoretyczne
Obieg wody w krajobrazie miejskim uległ znaczącym przekształceniom w stosunku do
terenów niezurbanizowanych. Przemiany antropogeniczne wpłynęły na zmianę ilości
dostarczanej wody (głównie w postaci opadu atmosferycznego), ale znacznie wyraźniej
na mechanizmy i tempo jej odpływu. Przebieg tego procesu zależy od współdziałania jego
składowych, czyli odpływu powierzchniowego - naturalnego i sztucznego (związany z
kanalizacją deszczowo-burzową) oraz odpływu gruntowego. Zachwianie równowagi
pomiędzy nimi, przejawiające się dominacją odpływu powierzchniowego, wpływa na
znaczne zaburzenie całego obiegu wody [Kaliszuk 2003]. Relacje pomiędzy odpływem
powierzchniowym i gruntowym zależą między innymi od procesów towarzyszących:
infiltracji i retencji, które w dużej mierze kształtują wielkość odpływu gruntowego. Zmiana
warunków ich przebiegu następuje właśnie poprzez przekształcenie antropogeniczne, a
rozmiar skutków nawiązuje do stopnia tych przemian. Różnica między współczynnikami
odpływu powierzchniowego, obrazującego ilość wody opadowej odprowadzanej
bezpośrednio do odbiornika (rzeki lub zbiornika wodnego) dla terenów
niezurbanizowanych i miejskich jest znacząca. Dla obszaru lasu wynosi 0,1-0,2, a dla
dzielnic centralnych miasta 0,9-1,0 [Marsh 1991]. Oznacza to, że teren leśny zatrzymuje
od 80 do 90% wody opadowej, a następnie stopniowo poprzez infiltrację zasila wody
gruntowe. W przypadku miasta od 90 do 100% opadu odprowadzane jest bezpośrednio
do odbiornika4. Szybki odpływ powierzchniowy wód deszczowych oraz odcięcie zasilania
wód gruntowych powoduje z jednej strony stały deficyt wody i wynikające stąd
przesuszenie gleb, obniżanie pierwszego zwierciadła wód gruntowych i powiększanie się
leja depresyjnego, z drugiej gwałtowne wezbrania wód powierzchniowych towarzyszące
obfitym opadom [Kaliszuk 2003]. Zwiększenie udziału powierzchni nieprzepuszczalnych
wpływa na zmniejszenie odpływu gruntowego.
Analiza przebiegu opisanych procesów hydrologicznych stanowi część pełnego obiegu
wody, w którym uwzględnia się, poza opadem i odpływem, także pozostałe składowe. Są
to ewapotranspiracja, dopływ powierzchniowy i gruntowy, zaopatrzenie w wodę i pobór
wody przez miasto oraz odprowadzanie ścieków [Żbikowski, Banasik 1990]. Jednak
analiza tych składowych wykracza poza przyjęty cel.
Analizując funkcjonowanie hydrologiczne rozpatrywano trzy podstawowe typy procesów:
odpływ powierzchniowy, retencję i infiltrację. Odpływ powierzchniowy rozróżniono na:
naturalny, zależny od systemu cieków oraz sztuczny, związany z systemem
kanalizacyjnym terenów zabudowanych. Szczególny nacisk położono na zjawiska, które w
sposób istotny wpływają na stabilizację warunków wodnych obszaru badań, głównie
poprzez spowolnienie przepływu wód.
3

Za uciążliwe uznano obszary będące źródłem zanieczyszczeń.
Według W.M. Marsh’a [1991], B. Łypa (1992) i M. Newsona [1995] dla terenów zabudowy jednorodzinnej,
maksymalnie połowa wielkości opadu jest odprowadzana bezpośrednio do odbiornika, pozostała część zasila
odpływ gruntowy.

4
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Analizując funkcjonowanie hydrologiczne rozpatrywano trzy podstawowe typy procesów:
odpływ powierzchniowy z podziałem na naturalny, zależny od systemu cieków i sztuczny,
związany z systemem kanalizacyjnym terenów zabudowanych, retencję i infiltrację. Za
kluczowe uznano procesy, które poprzez spowolnienie przepływu wód wpływają na
stabilizację warunków wodnych: retencję5 oraz infiltrację6 (Kaliszuk 2003). Celem
podstawowym realizowanego etapu było wyznaczenie obszarów, na których właśnie te
procesy mają znaczący udział. Podobnie jak w przypadku funkcjonowania klimatycznego,
analizy i oceny prowadzono w granicach każdej indywidualnej jednostki strukturalnej.
Za podstawowe cechy determinujące przebieg procesów retencji i infiltracji uznano:
strukturę poziomą roślinności7 oraz zmienność utworów powierzchniowych. Za
najistotniejszą cechę utworów powierzchniowych, w odniesieniu do funkcjonowania
hydrologicznego, uznano zdolność do przepuszczania lub retencjonowania wody. Na
podstawie
charakterystyki
litologicznej
utworów
dokonano
oceny
stopnia
przepuszczalności w podziale na pięć kategorii (tabela 3.).
Tabela 3. Kategorie przepuszczalności wierzchniej warstwy utworów powierzchniowych
(Kaliszuk 2003)
Stopień przepuszczalności
nieprzepuszczalne lub słabo
przepuszczalne

Utwory powierzchniowe
gliny zwałowe, ilaste osady zastoiskowe

półprzepuszczalne

mułkowo-piaszczyste osady zastoiskowe,
osady piaszczysto-mułkowe, eluwia glin
zwałowych, mady lekkie i ciężkie, osady
deluwialne
piaszczysto-gliniaste,
osady
wodno-lodowcowe piaszczysto-gliniaste
piaski i żwiry rzeczne, osady piaszczyste
wodno-lodowcowe i rzeczne,
namuły torfiaste, torfy, osady jeziorne
(organiczne)
utwory antropogeniczne (nasypy)

przepuszczalne
retencjonujące wodę (organiczne)
o zmiennej przepuszczalności, z
przewagą przepuszczalnych
(antropogeniczne)

Następnie
określono
udział
procentowy
poszczególnych
typów
utworów
powierzchniowych w granicach każdej jednostki strukturalnej. Ocena funkcjonowania
hydrologicznego dotyczyła weryfikacji możliwości przebiegu procesów retencji i infiltracji
oraz odpływu powierzchniowego naturalnego lub sztucznego w granicach każdej
indywidualnej jednostki strukturalnej. Ocena została przeprowadzona z zastosowaniem
kryteriów sformułowanych na podstawie zmienności tych cech, które decydują o
możliwości spełnienia podstawowych funkcji hydrologicznych. Szczegółowe zasady
przeprowadzenia oceny przedstawia tabela 4.

5

Proces retencji jest procesem czasowego zatrzymania wody i odbywa się przy udziale czynników zarówno naturalnych,
jak i sztucznych, współdziałających i najczęściej powiązanych ze sobą.
6
Proces infiltracji rozumiany jest jako przesiąkanie wód opadowych przez warstwy gruntów przepuszczalnych. Jego
tempo zależy przede wszystkim od składu mechanicznego poszczególnych utworów i (lub) uszczelinienia warstw.
Infiltrujące wody opadowe zasilają wody gruntowe, utrzymując ich poziom w stanie dynamicznej równowagi. Odcięcie
tego źródła powoduje stopniowe obniżanie poziomu i powstawanie leja depresyjnego.
7
Zmienność tych cech wpływa na zróżnicowanie wielkości przede wszystkim retencji roślinnej (intercepcji).
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Tabela 4. Kryteria waloryzacji jednostek strukturalnych z punktu widzenia możliwości
pełnienia podstawowych funkcji hydrologicznych
Funkcjonowanie hydrologiczne
tereny z dominującym procesem
retencji w zbiornikach wodnych
tereny z dominującym procesem
retencji gruntowej organicznej

tereny z dominującym procesem
infiltracji

tereny z dominującym procesem
intercepcji i infiltracji

tereny z dominującym procesem
retencji gruntowej mineralnej i
intercepcji

Kryteria oceny jednostki strukturalnej
typ jednostki: zbiorniki wodne
udział utw. organicznych >= 50% powierzchni
jednostki
stopień pokrycia roślinnością: 75-100%
struktura pionowa roślinności: od 1 do 4
udział utw. przepuszczalnych i półprzepuszczalnych
>= 50% powierzchni jednostki
stopień pokrycia roślinnością: 75%-100%
struktura pionowa roślinności: od 1 do 2
wszystkie jednostki gdzie struktura pionowa
roślinności: 0
udział utw. przepuszczalnych i półprzepuszczalnych
> 50% powierzchni jednostki
stopień pokrycia roślinnością: pow. 25%
struktura pionowa roślinności: od 2 do 4
brak utworu dominującego
stopień pokrycia roślinnością: pow. 25%
struktura pionowa roślinności: od 2 do 4
udział
utw.
nieprzepuszczalnych
i
antropogenicznych >= 50% powierzchni jednostki
stopień pokrycia roślinnością: pow. 25%
struktura pionowa roślinności: od 1 do 4
udział utworów organicznych >= 50% powierzchni
jednostki
stopień pokrycia roślinnością: 25-75%
struktura pionowa roślinności: od 1 do 4
typ jednostki: cieki

tereny z dominującym procesem
odpływu naturalnego
tereny z dominującym procesem stopień pokrycia roślinnością: 0-25%
odpływu sztucznego
struktura pionowa roślinności: od 1 do 4
uciążliwość: niska
typ jednostki: wały ochronne
tereny z dominującym procesem stopień pokrycia roślinnością: 0-50%
odpływu sztucznego - uciążliwe
struktura pionowa roślinności: od 1 do 4
uciążliwość: wysoka
Muszą zostać spełnione wszystkie warunki z każdej komórki tabeli.

Oceniając predyspozycje poszczególnych jednostek do przebiegu podstawowych
procesów hydrologicznych wyznaczono: tereny z dominującymi procesami retencji i / lub
infiltracji oraz odpływu naturalnego, a także tereny, które w różnym stopniu zakłócają
obieg wody (z dominującym procesem odpływu sztucznego i uciążliwe).
Funkcjonowanie biologiczne
Założenia teoretyczne
Dla funkcjonowanie biologiczne terenów istotna jest przede wszystkim możliwości
przebiegu procesów związanych z obiegiem materii organicznej. O podstawowym
procesie obiegu materii - produkcji biomasy, jej wielkości i możliwości odtwarzania,
8
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decyduje stan i zróżnicowanie roślinności oraz proporcje terenów biologicznie czynnych w
stosunku do pozostałych. Stan i zróżnicowanie roślinności jest ściśle związane m.in. z
użytkowaniem i zagospodarowaniem terenu, jego wielkością, stopniem izolacji
i
położeniem w obrębie miasta. Obszar miasta charakteryzuje się występowaniem
obszarów o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego, obok obszarów o
znikomym udziale powierzchni zajętej przez roślinność mogą występować tereny prawie
naturalne lub półnaturalne.
Tereny o wyższym stopniu naturalności wykazują się bogactwem gatunkowym i wysoką
liczbą poziomów troficznych co wpływa na wyższą produkcją biomasy oraz lepsze
możliwościami odtwarzania. Ich zdolność do odtwarzania świadczy o dojrzałości
procesów kształtujących obieg materii, tereny te stają się źródłem materii wprowadzanej
do pełnego obiegu. Natomiast tereny w większym stopniu przekształcone podlegają
zabiegom pielęgnacyjnym. W konsekwencji wielkość produkowanej biomasy jest zmienna
oraz zależy od stanu i zróżnicowania roślinności, ale także w dużym stopniu od
intensywności zabiegów.
W analizach i ocenie funkcjonowania biologicznego przyjęto, że stan i zróżnicowanie
roślinności decydują o podstawowym procesie obiegu materii, czyli produkcji biomasy,
wpływają na jej wielkość, a także możliwości odtwarzania. Celem realizowanego etapu
było wskazanie obszarów, w których te właśnie procesy mają istotne znaczenie.
Dokonano tego w granicach każdej indywidualnej jednostki strukturalnej, na podstawie
analizy i oceny współwystępowania cech, uznanych za kluczowe w tworzeniu warunków
do obiegu materii. Są to:
• struktura pionowa roślinności, przedstawiona w czterech kategoriach: roślinność
niska sezonowa, roślinność niska stała, roślinność mieszana i wysoka;
• udział powierzchni zajętej przez roślinność w stosunku do całkowitej powierzchni
jednostki strukturalnej (podany w czterech przedziałach: 0-25%, 25-50%, 50-75%,
75-100%);
• naturalność zbiorowisk roślinnych wg wskaźnika antropizacji (Kostrowicki i in.
1988, Plit 1993, Richling, Solon 1996).
Ocena funkcjonowania biologicznego była oceną możliwości przebiegu procesów
związanych z obiegiem materii organicznej. Rezultatem przeprowadzonej oceny było
wydzielenie obszarów o różnym stopniu dojrzałości procesów kształtujących obieg
materii. Wyróżniono tereny, których uwarunkowania wewnętrzne umożliwiały jej produkcję
i / lub dekompozycję, a tym samym stawały się źródłem materii wprowadzanej do pełnego
obiegu. Szczegółowe zasady przeprowadzania oceny funkcjonowania biologicznego
przedstawia tabela 5.
Tabela 5. Kryteria waloryzacji jednostek strukturalnych z punktu widzenia możliwości
pełnienia podstawowych funkcji biologicznych
Funkcjonowanie biologiczne
A – tereny o wysokiej dojrzałości
funkcjonalnej i dużej produkcji
biomasy

Kryteria oceny jednostki strukturalnej
[Sta_1a]+[Sta_2]+[Sta_3a]>=50% powierzchni
jednostki
stopień pokrycia roślinnością: pow. 75%
struktura pionowa roślinności: 4
pozbawione intensywnych zabiegów
pielęgnacyjnych
B - tereny o wysokiej dojrzałości [St_1b]+[St_3b]+[Sta_4]+[St_5]>=50% powierzchni
funkcjonalnej i istotnej produkcji jednostki
biomasy
stopień pokrycia roślinnością: pow. 75%
struktura pionowa roślinności: 2 lub 3
pozbawione intensywnych zabiegów
pielęgnacyjnych
9
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C - tereny o niższej dojrzałości stopień pokrycia roślinnością: pow. 75%
funkcjonalnej i dużej produkcji struktura pionowa roślinności: od 2 do 4
biomasy
wszystkie nie włączone do A i B
pozbawione
intensywnych
zabiegów
pielęgnacyjnych
D – tereny nieustabilizowane stopień pokrycia roślinnością: pow. 75%
funkcjonalnie, o istotnej produkcji struktura pionowa roślinności: 3 lub 4
biomasy (pod wpływem zabiegów będące pod wpływem zabiegów pielęgnacyjnych
pielęgnacyjnych)
E tereny silnie zaburzone stopień pokrycia roślinnością: 25-75%
funkcjonalnie,
o
niewielkiej struktura pionowa roślinności: od 2 do 4
produkcji biomasy (pod wpływem będące pod wpływem zabiegów pielęgnacyjnych
zabiegów pielęgnacyjnych)
stopień pokrycia roślinnością: pow. 75%
struktura pionowa roślinności: 1 lub 2
będące pod wpływem zabiegów pielęgnacyjnych
F - tereny bardzo silnie zaburzone stopień pokrycia roślinnością: 0-25%
funkcjonalnie, o znikomej produkcji struktura pionowa roślinności: od 0 do 4
biomasy
lub
pozbawione uciążliwość: niska
możliwości jej wytwarzania
G - tereny bardzo silnie zaburzone stopień pokrycia roślinnością: 0-50%
funkcjonalnie, o znikomej produkcji struktura pionowa roślinności: od 0 do 4
biomasy
lub
pozbawione uciążliwość: wysoka
możliwości jej wytwarzania uciążliwe
W – tereny wód powierzchniowych typ jednostki: cieki i zbiorniki wodne
Muszą zostać spełnione wszystkie warunki z każdej komórki tabeli.
Oceniając predyspozycje poszczególnych jednostek do przebiegu podstawowych
procesów biologicznych wyznaczono dwie klasy terenów o wysokiej dojrzałości
funkcjonalnej a różniące się ilością produkowanej biomasy, tereny o niższej dojrzałości
funkcjonalnej oraz tereny nieustabilizowane funkcjonalnie, ale charakteryzujące się
znaczącą produkcją biomasy a także trzy klasy terenów ze zmienną produkcją biomasy o
różnym stopniu zaburzenia funkcjonalnego.
2. Metoda oceny predyspozycji środowiska przyrodniczego do kształtowania
struktury funkcjonalno przestrzennej, w szczególności do wyznaczenia Systemu
Przyrodniczego Miasta
Etapy oceny:
1.
2.

Wyznaczenie podsystemu klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego w
scenariuszu minimum z rozszerzeniem do wersji optymalnej na podstawie
wyników waloryzacji przyrodniczej
Zestawienie trzech podsystemów i wyznaczenie pełnej wersji Systemu
Przyrodniczego Miasta.

Ocenę predyspozycji środowiska przyrodniczego do wyznaczenia Systemu
Przyrodniczego Miasta przeprowadzono na podstawie wyników waloryzacji przyrodniczej
(rozdział III.2.3.). Za kryterium oceny przyjęto możliwość występowania i intensywność
procesów przyrodniczych. Jednostki strukturalne oceniano pod kątem przebiegu
procesów klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych, w rezultacie wyodrębniono dla
każdego z tych trzech procesów przewodnich podsystem, w scenariuszu minimum z
rozszerzeniem do wersji optymalnej. Scenariusz minimalny podsystemu przedstawia
układ, jaki powinien zostać zachowany bez zmian prowadzących do jego degradacji.
10
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Scenariusz optymalny jest obrazem danego podsystemu, rozszerzonym o takie tereny,
które jako predysponowane do pełnienia poszczególnych funkcji przyrodniczych powinny
wspomagać wersję podstawową.
Podsystem klimatyczny
Wyniki jakościowej oceny funkcjonowania klimatycznego stały się podstawą wyznaczenia
podsystemu klimatycznego, czyli tych terenów, które odgrywają najistotniejszą rolę w
kształtowaniu jakości powietrza w mieście. Za kryterium wyznaczenia podsystemu
klimatycznego przyjęto występowanie i intensywność procesów przewietrzania i
regeneracji powietrza. Szczegóły identyfikacji podsystemu przedstawia tabela 6.
Tabela 6. Zasady identyfikacji podsystemu klimatycznego
Rola w podsystemie
klimatycznym
scenariusz minimum

Predyspozycje do pełnienia funkcji klimatycznych
-

scenariusza -

rozszerzenie
minimum
poza systemem
poza systemem uciążliwe

-

tereny z dominującym procesem regeneracji
powietrza
tereny regeneracji powietrza i przewietrzania
tereny z dominującym procesem przewietrzania
tereny regeneracji i przewietrzania o mniejszej
efektywności
tereny ograniczające przewietrzanie
tereny z dominującym procesem przewietrzania –
uciążliwe
tereny ograniczające przewietrzanie - uciążliwe

Podsystem hydrologiczny
Tereny odgrywające kluczową rolę w kształtowaniu obiegu wody wyznaczono na
podstawie wyników jakościowej oceny funkcjonowania hydrologicznego. Za kryterium
wyznaczenia podsystemu hydrologicznego przyjęto występowanie i intensywność
podstawowych procesów stabilizujących warunki wodne, czyli retencji, infiltracji oraz
odpływu powierzchniowego naturalnego. Szczegóły identyfikacji podsystemu przedstawia
tabela 7.
Tabela 7. Zasady identyfikacji podsystemu hydrologicznego
Rola w podsystemie
hydrologicznym
scenariusz minimum

Predyspozycje do pełnienia funkcji hydrologicznych
-

-

tereny z dominującym procesem odpływu naturalnego
tereny z dominującym procesem retencji w
zbiornikach wodnych
tereny z dominującym procesem retencji gruntowej
organicznej
tereny z dominującym procesem intercepcji i infiltracji
tereny z dominującym procesem infiltracji i wodami
gruntowymi do 2 m zajmującymi ponad 50%
powierzchni jednostki
tereny z dominującym procesem retencji gruntowej
mineralnej i intercepcji oraz wodami gruntowymi do 2
m zajmującymi ponad 50% powierzchni jednostki
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rozszerzenie
minimum

scenariusza -

poza systemem
poza systemem uciążliwe

-

tereny z dominującym procesem infiltracji i wodami
gruntowymi do
2 m zajmującymi poniżej 50% powierzchni jednostki
tereny z dominującym procesem retencji gruntowej
mineralnej i intercepcji oraz wodami gruntowymi do 2
m zajmującymi poniżej 50% powierzchni jednostki
tereny z dominującym procesem odpływu sztucznego
tereny z dominującym procesem odpływu sztucznego
- uciążliwe

Podsystem biologiczny
Podsystem biologiczny wyróżniono na podstawie wyników jakościowej oceny
funkcjonowania biologicznego, podsystem tworzą tereny, które odgrywają istotną rolę w
kształtowaniu obiegu materii organicznej. Za kryterium wyznaczenia podsystemu
biologicznego przyjęto możliwość przebiegu i efektywność procesów biologicznych.
Szczegóły identyfikacji przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Zasady identyfikacji podsystemu biologicznego
Rola w podsystemie
biologicznym
scenariusz minimum

Predyspozycje do pełnienia funkcji biologicznych
-

rozszerzenie
minimum

scenariusza -

poza systemem

-

poza systemem uciążliwe

-

A – tereny o wysokiej dojrzałości funkcjonalnej i dużej
produkcji biomasy
B - tereny o wysokiej dojrzałości funkcjonalnej i
istotnej produkcji biomasy
C - tereny o niższej dojrzałości funkcjonalnej i dużej
produkcji biomasy
D – tereny nieustabilizowane funkcjonalnie, o istotnej
produkcji biomasy (pod wpływem zabiegów
pielęgnacyjnych)
W – tereny wód powierzchniowych
E tereny silnie zaburzone funkcjonalnie, o
niewielkiej produkcji biomasy (pod wpływem
zabiegów pielęgnacyjnych)
F - tereny bardzo silnie zaburzone funkcjonalnie, o
znikomej produkcji biomasy lub pozbawione
możliwości jej wytwarzania
G - tereny bardzo silnie zaburzone funkcjonalnie, o
znikomej produkcji biomasy lub pozbawione
możliwości jej wytwarzania - uciążliwe

System Przyrodniczy Miasta - generalizacja
Pełny obraz Systemu Przyrodniczego Miasta dla terenu Warszawy uzyskano przez
nałożenie zidentyfikowanych podsystemów: klimatycznego, hydrologicznego i
biologicznego, każdego w scenariuszu minimum i optymalnym.
Nałożenie zasięgów trzech podsystemów przyrodniczych pozwoliło na wyznaczenie
Trzonu Systemu Przyrodniczego Miasta, czyli obszarów kluczowych do funkcjonowania
całego środowiska przyrodniczego oraz Rozszerzenia trzonu, które spełnia funkcję
wspomagającą w stosunku do Trzonu. Obszary o różnej roli w Systemie Przyrodniczym
Miasta wyznaczono na podstawie wyników waloryzacji przestrzeni.
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Za kryterium waloryzacji przyjęto zmienność rang, jaką dany obszar posiadał w
poszczególnych podsystemach przyrodniczych. Szczegółowe zasady wydzielenia
pełnego systemu prezentuje tabela 9.
Tabela 9. Zasady wyznaczenia pełnego Systemu Przyrodniczego Miasta
Rola w Systemie
Przyrodniczym Miasta
Trzon systemu SPM

Ranga w podsystemach przyrodniczych

tereny stanowiące dla 3 podsystemów scenariusz
minimum
Rozszerzenie trzonu SPM a
tereny stanowiące dla 2 podsystemów scenariusz
minimum i dla jednego podsystemu rozszerzenie
scenariusza minimum
Rozszerzenie trzonu SPM b
tereny stanowiące dla 1 podsystemu scenariusz
minimum a dla dwóch podsystemów rozszerzenie
scenariusza minimum
lub tereny stanowiące rozszerzenie scenariusza
minimum dla 3 podsystemów
Tereny wspomagające SPM tereny stanowiące dla 1 podsystemu scenariusz
minimum a dla pozostałych rozszerzenie scenariusza
minimum i poza systemem
Tereny poza SPM
tereny poza systemem dla 3 podsystemów
Tereny poza SPM uciążliwe tereny poza systemem dla 3 podsystemów i uciążliwe dla
dla jego funkcjonowania
ich funkcjonowania
Trzon Systemu Przyrodniczego Miasta tworzą te obszary, które stanowią scenariusz
minimum we wszystkich trzech podsystemach. Rozszerzenie trzonu powstało przez
nałożenie obszarów będących scenariuszem minimum dla co najmniej jednego
podsystemu i rozszerzeniem scenariusza minimum dla pozostałych podsystemów lub
będących rozszerzeniem scenariusza minimum dla wszystkich trzech podsystemów.
Trzon i jego rozszerzenie stanowią obszary wielofunkcyjne w aspekcie przyrodniczym,
charakteryzujące się predyspozycjami do przebiegu wielu procesów przewodnich.
Wyznaczono także tereny wspomagające System Przyrodniczy Miasta, czyli stanowiące
tylko dla jednego podsystemu scenariusz minimum i przynajmniej w jednym przypadku
wykluczone z systemu. Tereny wspomagające cechuje znaczny stopień przekształcenia,
który ogranicza możliwość przebiegu niektórych procesów przyrodniczych, umożliwia
natomiast przebieg innych z dużą efektywnością.
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3. Metoda oceny zgodności zagospodarowania przestrzennego z cechami i
potencjałem środowiska w aspekcie kształtowania Systemu Przyrodniczego Miasta
Założenia
•

•

•

•

•

Zgodność zagospodarowania przestrzennego z cechami i potencjałem środowiska
dotyczy zgodności planowanych przekształceń z cechami i potencjałem środowiska,
które występują przy aktualnym stanie pokrycia i użytkowania terenu.
Obowiązujące i projektowane ustalenia planistyczne pozwalają przeprowadzić
prognozę zmian funkcji i fizjonomii poszczególnych terenów (ich struktury
przyrodniczej) w następstwie realizacji tych ustaleń.
Prognozę zmian struktury przyrodniczej można opisać przy pomocy jednostek
planistycznych (obszarów wydzielonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego lub projekcie planu).
Prognoza zmian struktury przyrodniczej miasta daje podstawy do przeprowadzenia
analizy prognostycznej funkcjonowania przyrodniczego: hydrologiczne, klimatyczne i
biologiczne terenów objętych zmianami. Jej wyniki umożliwiają wykonanie waloryzacji
terenów pod kątem przydatności / predyspozycji do kształtowania prognozowanego
stanu Systemu Przyrodniczego Miasta.
Porównanie aktualnego i prognozowanego stanu Systemu Przyrodniczego Miasta
pozwala określić skalę zmian, które będą następstwem realizacji ustaleń planów.

Etapy oceny
1. Identyfikacja i charakterystyka jednostek planistycznych
2. Waloryzacja przyrodnicza jednostek planistycznych pod kątem przydatności do
kształtowania Systemu Przyrodniczego Miasta
3. Ocena predyspozycji do wyznaczenia stanu prognozowanego Systemu
Przyrodniczego Miasta
4. Ocena stopnia planowanych przekształceń
5. Ocena zgodności zagospodarowania przestrzennego z cechami i potencjałem
środowiska w aspekcie kształtowania Systemu Przyrodniczego Miasta
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Schemat metoda oceny zgodności zagospodarowania przestrzennego z cechami i
potencjałem środowiska w aspekcie kształtowania Systemu Przyrodniczego Miasta

Prognoza zmiany
struktury przyrodniczej
Warszawy

Waloryzacja jednostek
planistycznych

Identyfikacja i charakterystyka jednostek planistycznych
podział na typy

charakterystyka
uwarunkowań
przyrodniczych

Prognoza zmiany funkcjonowania środowiska przyrodniczego
funkcjonowanie
klimatyczne

Ocena zmian
predyspozycji
przyrodniczych do
wyznaczenia Systemu
Przyrodniczego Miasta

charakterystyka
fizjonomii

funkcjonowanie
hydrologiczne

funkcjonowanie
biologiczne

Identyfikacja prognozowanego System Przyrodniczy Miasta
- scenariusz minimum i optimum
podsystem
klimatyczny

podsystem
hydrologiczny

podsystem
biologiczny

Trzon Systemu Przyrodniczego Miasta
Rozszerzenie trzonu Systemu Przyrodniczego Miasta

Ocena porównawcza
stanu aktualnego i
prognozy stanu
po realizacji ustaleń
planów

Ocena stopnia przekształceń System Przyrodniczy Miasta
podsystem
klimatyczny

podsystem
hydrologiczny

podsystem
biologiczny

1. Identyfikacja i charakterystyka jednostek planistycznych - prognoza zmian struktury
przyrodniczej Warszawy
Na podstawie ustaleń i zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i
projektów planów wyznaczono jednostki planistyczne. Jednostka planistyczna jest to
każdy obszar wydzielony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
projekcie planu. Dokonano uporządkowania jednostek przez wyznaczenie ich typów
zgodnie z zapisaną w planie funkcją i zasadami zagospodarowania (typy jednostek
planistycznych, utworzono na podstawie typów jednostek strukturalnych – patrz rozdział
III.2.6.
Dla jednostek planistycznych sporządzono bazę danych skonstruowaną analogicznie do
bazy danych jednostek strukturalnych. Każdą jednostkę indywidualną opisano
parametrami wynikającymi ze wskaźników urbanistycznych, ustalonych w planach i
kształtujących dopuszczalną intensywność zabudowy (maksymalna wysokość i
powierzchnia zabudowy, minimalny udział zieleni). W przypadku braku szczegółowych
ustaleń przyjmowano parametry zgodne z cechami oszacowanymi dla typu jednostki.
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Przyjęto założenie, że zabudowa realizowana na podstawie planów, będzie się
charakteryzować maksymalną dopuszczoną intensywnością (wysokość, powierzchnia
zabudowy) i minimalnym dopuszczonym udziałem zieleni. Obraz prognozowanej
fizjonomii uzyskano poprzez określenie dla jednostki indywidualnej lub typu jednostek
planistycznych: stopnia pokrycia roślinnością, wysokości elementów pionowych i struktury
pionowej roślinności. Następnie dla każdej indywidualnej jednostki planistycznej
przeprowadzono analizę prognostyczną uwarunkowań przyrodniczych: właściwości
utworów powierzchniowych, głębokości zalegania pierwszego zwierciadła wód
gruntowych i stopnia antropizacji szaty roślinnej. Informacje o uwarunkowaniach
przyrodniczych zapisano w bazie danych programu ArcView. Wynikiem identyfikacji i
charakterystyki jednostek planistycznych jest prognoza zmian struktury przyrodniczej
Warszawy.
2. Waloryzacja przyrodnicza pod kątem przydatności do kształtowania Systemu
Przyrodniczego Miasta - prognoza zmian funkcjonowania środowiska przyrodniczego
Jednostki planistyczne zostały zwaloryzowane pod kątem możliwości pełnienia
podstawowych funkcji klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych. Kryteria oceny
sformułowano na podstawie współwystępowania i jakość wybranych cech i komponentów,
które determinują przebieg procesów przewodnich. Są to:
• dla funkcjonowania klimatycznego: wysokość elementów pokrycia terenu,
stopień pokrycia roślinnością, struktura pionową roślinności;
• dla funkcjonowania hydrologicznego: stopień przepuszczalności utworów
powierzchniowych, stopień pokrycia roślinnością, struktura pionową roślinności
oraz głębokość zalegania pierwszego zwierciadła wód gruntowych (do głębokości
2 m p.p.g.);
• dla funkcjonowania biologicznego: stopień przekształcenia antropogenicznego
zbiorowisk naturalnej roślinności rzeczywistej, stopień pokrycia roślinnością i jej
struktura pionowa, a także wpływ zabiegów pielęgnacyjnych.
Metoda oceny była powtórzeniem metody zastosowanej przy ocenie jednostek
strukturalnych, opisanej szczegółowo w rozdziale III.2.6.. Wynikiem waloryzacji jest
prognoza zmian funkcjonowania hydrologicznego, klimatycznego i biologicznego.
3. Ocena predyspozycji do wyznaczenia stanu prognozowanego Systemu Przyrodniczego
Miasta
Predyspozycje do wyznaczenia stanu prognozowanego Systemu Przyrodniczego Miasta
wynikają z możliwości przebiegu i efektywności procesów przyrodniczych. Ocenę
przeprowadzono na podstawie wyników waloryzacji jednostek planistycznych, osobno dla
procesów klimatycznych, hydrologicznych i biologicznych. Ocena efektywności procesów
przyrodniczych pozwoliła wyznaczyć obszary, które ze względu na wewnętrzne własności
będą charakteryzować się najlepszymi możliwościami przebiegu procesów przewodnich i
będą odgrywać kluczową rolę w prognozowanym stanie każdego podsystemu. Wynikiem
opisanej oceny jest identyfikacja prognozowanych podsystemów: klimatycznego,
hydrologicznego i biologicznego w wersji minimum i optimum oraz obszarów, które znajdą
się poza systemem. Przyjęta metoda jest powtórzeniem metody zastosowanej przy
ocenie jednostek strukturalnych. Wskazanie obszarów uciążliwych dla funkcjonowania
przyrodniczego na podstawie ustaleń planów jest możliwe tylko w niewielkim stopniu i nie
obejmuje wszystkich przypadków.
Następnie wyznaczono stan prognozowany pełnej wersji Systemu Przyrodniczego Miasta
(Trzon, Rozszerzenie Trzonu, tereny wspomagające System oraz tereny poza Systemem)
poprzez nałożenie trzech podsystemów w zasięgu minimalnym i optymalnym.
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4. Ocena stopnia planowanych przekształceń i ocena zgodności zagospodarowania
przestrzennego z cechami i potencjałem środowiska
Oceny stopnia planowanych przekształceń dokonano oddzielnie dla trzech podsystemów
na podstawie następujących kryteriów:
• aktualnych predyspozycji terenu do pełnienia funkcji przyrodniczych,
• wielkość powierzchni objętej zmianami,
• jakość planowanych zmian.
Najpierw nałożono informacje o jednostkach planistycznych na jednostki strukturalne.
Następnie obliczono w granicach każdej indywidualnej jednostki strukturalnej stosunek
powierzchni zmienionej do całkowitej powierzchni jednostki. Uwzględniono także obecną
rolę jednostki strukturalnej w każdym z podsystemów przyrodniczych oraz jej rolę w
stanie prognozowanym po realizacji ustaleń planów.
Do przeprowadzenia oceny stopnia planowanych przekształceń jednostek strukturalnych
opracowano wskaźnik SPZ, który można zapisać w postaci wzoru:
SPZ =

(3 * pz3) + (2 * pz2) + (1 * pz1) + (xjs * pz0)
xjs * 100

Pierwsza część wzoru opisuje prognozowaną rolę jednostki strukturalnej w podsystemie,
(3 * pz3) + (2 * pz2) + (1 * pz1) + (xjs * pz0), gdzie: pz3, pz2, pz1, pz0 określają procentowy
udział powierzchni jednostki strukturalnej zajęty przez prognozowany scenariuszy
minimum, rozszerzenie scenariusza minimum, tereny poza systemem i obszary dla
których brak m.p.z.p.
Druga część wzoru opisuje stan aktualny:
xjs * 100, gdzie:
xjs określa aktualne predyspozycje terenu do pełnienia funkcji przyrodniczych, przyjęto, że
współczynnik xjs może przybierać następujące wartości w zależności od własności
jednostek:
3 - dla terenów stanowiących scenariusz minimum
2 - dla terenów stanowiących rozszerzenie scenariusza minimum
1 – dla terenów z poza systemu.
Wartość wskaźnika SPZ (stopnia planowanych zmian) obliczono osobno dla podsystemu
hydrologicznego (SPZH), klimatycznego (SPZK) i biologicznego (SPZB), może on osiągać
wartości od 0 do 3. Wartość 0 wystąpi, jeżeli cała powierzchnia jednostki będącej w stanie
aktualnym scenariuszem minimum podsystemu, zostanie w stanie prognozowanym z
systemu wykluczona. Wartość 1 oznacza, że rola jednostki w stanie prognozowanym
systemu zostanie zachowana. Wartość wskaźnika SPZ wyniesie 2, jeżeli dla całej
powierzchnia jednostki prognozuje się zmianę roli z mało istotnej na kluczową w
podsystemie. Wskaźnik stopnia planowanych zmian może także przybierać postać
ułamka, jeżeli powierzchnia przekształceń obejmuje fragment jednostki strukturalnej.
Metoda oceny stopnia planowanych zmian umożliwia wskazanie obszarów, które w
następstwie przekształceń uwarunkowań przyrodniczych, mogą utracić predyspozycje do
pełnienia funkcji przyrodniczych. Pozwala także określić, jakiego typu funkcje zostaną
ograniczone i jaka będzie szacunkowa wielkość tych zmian.
Zgeneralizowana wartość wskaźnika SPZ(SPM) (uśredniona wartość wskaźników
obliczonych dla trzech podsystemów) w odniesieniu do pełnego Systemu Przyrodniczego
Miasta, mówi o prognozowanej skali przekształceń uwarunkowań przyrodniczych.
Przyjęto, że kolejne zakresy wartości wskaźnika SPZ(SPM) odpowiadają określonym
stopniom przekształcenia, szczegółowe zasady budowania skali przedstawia tabela 10.
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Na podstawie wartości wskaźnika planowanych zmian SPZ(SPM) można wskazać obszary,
na których prognozowane przekształcenia uwarunkowań przyrodniczych są szczególnie
niekorzystne, niekorzystne, neutralne i korzystne dla kształtowania Systemu
Przyrodniczego Miasta. Przekształcenia szczególnie niekorzystne dotyczą terenów, które
w stanie aktualnym charakteryzują się wysokimi predyspozycjami do pełnienia funkcji
przyrodniczych, natomiast w stanie prognozowanym ulegną częściowej lub całkowitej
utracie tych predyspozycji. Przekształcenia korzystne oznaczają poprawę efektywności
procesów przyrodniczych w stosunku do stanu aktualnego i w efekcie wzrost
predyspozycji terenów do kształtowania Systemu Przyrodniczego Miasta.
Ocenę zgodności zagospodarowania przestrzennego z cechami i potencjałem środowiska
przeprowadzono na podstawie wyników oceny stopnia planowanych przekształceń. Za
kryterium przyjęto jakość planowanych zmian w aspekcie możliwości kształtowania
Systemu. Szczegółowe zasady oceny przedstawia Tabela 10.
Tabela 10. Skala przekształceń uwarunkowań przyrodniczych i kryteria oceny zgodności
zagospodarowania przestrzennego z cechami i potencjałem środowiska
Wartość
wskaźnika
SPZ(SPM)
<0,6

0,6-0,8
0,8-1,5

1,5-3

Prognozowane
Ocena zgodności zagospodarowania
przekształcenia
przestrzennego z cechami i potencjałem
uwarunkowań
środowiska
przyrodniczych
szczególnie niekorzystne dla brak
zgodności
zagospodarowania
kształtowania systemu
przestrzennego z cechami i potencjałem
środowiska
niekorzystne
dla niedostateczne
uwzględnienie
cech
i
kształtowania systemu
potencjału środowiska
neutralne dla kształtowania zagospodarowania przestrzenne zgodne z
systemu lub brak ustaleń cechami i potencjałem środowiska
planistycznych
korzystne dla kształtowania zagospodarowania przestrzenne przyczynia
systemu
się do poprawy potencjału środowiska

Tereny, na których prognozowane przekształcenia uwarunkowań przyrodniczych są
szczególnie niekorzystne i niekorzystne dla kształtowania systemu, to obszary, dla
których w procesie planistycznym niedostatecznie uwzględniono cechy i potencjał
środowiska.
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kryteria podzia³u:
- zró¿nicowanie pokrycia i u¿ytkowania terenu

MAPA JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH

36 typów jednostek strukturalnych
11 600 jednostek indywidualnych

TYPY JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH

Tereny lasów i zadrzewieñ nadwodnych

Tereny skoncentrowanych funkcji ró¿nych

Pozosta³e tereny lasów i zadrzewieñ

z dominacj¹ us³ug i administracji

Tereny gruntów rolnych, warzywnictwa i ogrodnictwa

Tereny us³ug o wysokiej intensywnoci zabudowy

Tereny ³¹k i pastwisk

Tereny us³ug o redniej intensywnoci zabudowy

Tereny sadów

Tereny us³ug o niskiej intensywnoci zabudowy

Tereny nieu¿ytków rolnych

Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego wysokiego (pow. 12m)

Tereny urz¹dzeñ energetycznych

Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiego (do 12m)

Tereny sk³adowisk i utylizacji odpadów

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Tereny urz¹dzeñ kanalizacyjnych i hydrograficznych

- zabudowa bliniacza i szeregowa

Inne tereny techniczne, in¿ynieryjne i obronnoci

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Drogi krajowe i wojewódzkie

- zabudowa wolnostoj¹ca i na dzia³kach lenych

Pozosta³e drogi, ulice i place

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego - zabudowa zagrodowa

Tereny linii kolejowych

Tereny produkcji

Tereny lotnisk

Tereny sk³adów i magazynów

Tereny urz¹dzeñ transportu i komunikacji

Tereny parków

Wody powierzchniowe - zbiorniki wodne

Tereny zieleñców, skwerów i ogrodów jordanowskich

Wody powierzchniowe - cieki

Tereny cmentarzy

Tereny wa³ów ochronnych

Tereny ogrodów dzia³kowych

Tereny nieu¿ytków i tereny rekultywowane

Inne tereny zieleni

Tereny zdegradowane i zainwestowane niefunkcjonuj¹ce

BAZA DANYCH O RODOWISKU PRZYRODNICZYM DLA KA¯DEJ INDYWIDUALNEJ
JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ

G£ÊBOKOÆ PIERWSZEGO POZIOMU
WÓD GRUNTOWYCH

do 1m
1-2m
2-5m
pow. 5m

wody powierzchniowe

granice jednostek strukturalnych

STOPIEÑ PRZEPUSZCZALNOCI
GRUNTÓW

utwory nieprzepuszczalne
i s³abo przepuszczalne
utwory pó³przepuszczalne
utwory przepuszczalne
utwory o zmiennej przepuszczalnoci
utwory retencjonuj¹ce wodê

granice jednostek strukturalnych

STOPIEÑ ANTROPIZACJI ROLINNOCI

zbiorowiska finalne lene
zbiorowiska finalne nielene
naturalne zbiorowiska lene
o zaburzonej strukturze
lasy odrolowe, naturalne
zbiorowiska zarolowe
naturalne, sukcesyjne
i nieu¿ytkowane zbiorowiska trawiaste
wieloletnie kone zbiorowiska trawiaste
wieloletnie pastwiskowe zbiorowiska
trawiaste
dojrza³e lasy sadzone na
niew³aciwym siedlisku
lena sukcesja wtórna, m³odniki,
dr¹gowizny
zbiorowiska synantropije o dobrze wykszta³conej charakterystycznej kombinacji gatunków
(w tym zbiorowiska segetalne, ruderalne i porêbowe)
zbiorowiska synantropije nielene o dobrze wykszta³conej charakterystycznej kombinacji gatunków
(w tym zbiorowiska segetalne, ruderalne i porêbowe)
zbiorowiska synantropijne kad³ubowe
nieustabilizowane zgrupowania rolin
tereny pozbawione rolinnoci
tereny wód otwartych
granice jednostek strukturalnych

BAZA DANYCH O RODOWISKU PRZYRODNICZYM DLA KA¯DEJ INDYWIDUALNEJ
JEDNOSTKI STRUKTURALNEJ - cd

STOPIEÑ POKRYCIA ROLINNOCI¥

0-25
25-50
50-75
75-100
wody powierzchniowe

tereny uci¹¿liwe

granice jednostek strukturalnych

STRUKTURA PIONOWA ROLINNOCI

niski udzia³ rolinnoci,
nawierzchnia przepuszczalna
rolinnoæ niska sezonowa
rolinnoæ niska trwa³a
rolinnoæ mieszana
- niska z grupami drzew
rolinnoæ wysoka
wody powierzchniowe

granice jednostek strukturalnych

WYSOKOÆ ELEMENTÓW PIONOWYCH

do 1m
1 - 4m
4 - 8m
8 - 13m
powy¿ej 13m

granice jednostek strukturalnych

WALORYZACJA JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH POD K¥TEM KSZTA£TOWANIA
SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA

FUNKCJONOWANIE KLIMATYCZNE
tereny z dominuj¹cym procesem:
regeneracji powietrza
regeneracji powietrza i przewietrzania
przewietrzania
regeneracji i przewietrzania o mniejszej
efektywnoci
przewietrzania - uci¹¿liwe
tereny:
ograniczaj¹ce przewietrzanie
ograniczaj¹ce przewietrzanie - uci¹¿liwe

granice jednostek strukturalnych

OCENA PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO WYZNACZENIA SPM
PODSYSTEM KLIMATYCZNY

scenariusz minimum
rozszerzenie scenariusza minimum
poza systemem
poza systemem uci¹¿liwe

granice jednostek strukturalnych

WALORYZACJA JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH POD K¥TEM KSZTA£TOWANIA
SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA

FUNKCJONOWANIE HYDROLOGICZNE

tereny z dominuj¹cym procesem:

retencji w zbiornikach wodnych
retencji gruntowej organicznej
retencji gruntowej mineralnej i intercepcji
intercepcji i infiltracji
infiltracji
odp³ywu naturalnego
odp³ywu sztucznego
odp³ywu sztucznego - uci¹¿liwe

obszary wystêpowania wód gruntowych
do g³ebokoci 2m p.p.t.

granice jednostek strukturalnych

OCENA PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO WYZNACZENIA SPM

PODSYSTEM HYDROLOGICZNY

scenariusz minimum
rozszerzenie scenariusza minimum
poza systemem
poza systemem uci¹¿liwe

granice jednostek strukturalnych

WALORYZACJA JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH POD K¥TEM KSZTA£TOWANIA
SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA

FUNKCJONOWANIE BIOLOGICZNE
tereny:

o wysokiej dojrza³oci funkcjonalnej
i du¿ej produkcji biomasy
o wysokiej dojrza³oci funkcjonalnej
i istotnej produkcji biomasy
o ni¿szej dojrza³oci funkcjonalnej
i du¿ej produkcji biomasy
nieustabilizowane funkcjonalnie,
o istotnej produkcji biomasy
zaburzone funkcjonalnie,
produkcja biomasy zmienna
(pod wp³ywem zabiegów pielêgnacyjnych)
silnie zaburzone funkcjonalnie,
niewielka produkcja biomasy
(pod wp³ywem zabiegów pielêgnacyjnych)
bardzo silnie zaburzone funkcjonalnie,
o znikomej produkcji biomasy lub
pozbawione mo¿liwoci jej wytwarzania
wód powierzchniowych

granice jednostek strukturalnych

OCENA PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO WYZNACZENIA SPM
PODSYSTEM BIOLOGICZNY

scenariusz minimum
rozszerzenie scenariusza minimum
poza systemem
poza systemem uci¹¿liwe

granice jednostek strukturalnych

OCENA PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO WYZNACZENIA
SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA

- GENERALIZACJA

PODSYSTEM KLIMATYCZNY

scenariusz minimum
rozszerzenie scenariusza minimum
poza systemem
poza systemem uci¹¿liwe

PODSYSTEM HYDROLOGICZNY

scenariusz minimum
rozszerzenie scenariusza minimum
poza systemem
poza systemem uci¹¿liwe

PODSYSTEM BIOLOGICZNY

scenariusz minimum
rozszerzenie scenariusza minimum
poza systemem
poza systemem uci¹¿liwe

Trzon Systemu Przyrodniczego Miasta
Rozszerzenie trzonu SPM- tereny istotne dla 2 podsystemów
Rozszerzenie trzonu SPM - istotne dla 1 podsystemu i wspomagaj¹ce dla 2 podsystemów
Tereny wspomagaj¹ce SPM - istotne tylko dla podsystemu klimatycznego
Tereny poza SPM
Tereny poza SPM uci¹¿liwe dla jego funkcjonowania
granice jednostek strukturalnych

OCENA ZGODNOCI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Z CECHAMI I POTENCJA£EM RODOWISKA W ASPEKCIE KSZTA£TOWANIA
SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA
SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA
I ZASIÊG TERENÓW OBJKÊTYCH
USTALENIAMI PLANISTYCZNYMI

System Przyrodniczy Miasta
Trzon Systemu Przyrodniczego Miasta
Rozszerzenie trzonu SPM - a
Rozszerzenie trzonu SPM - b
Tereny wspomagaj¹ce SPM
Tereny poza SPM
Tereny poza SPM uci¹¿liwe

granice jednostek strukturalnych

Tereny objête zasiêgiem miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego:
uchwalonych
w fazie projektu

PROGNOZA
SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA

Trzon Systemu Przyrodniczego Miasta
Rozszerzenie trzonu SPM - a
Rozszerzenie trzonu SPM - b
Tereny wspomagaj¹ce SPM
Tereny poza SPM
Tereny poza SPM uci¹¿liwe

granice jednostek planistycznych
granice jednostek strukturalnych

OCENA ZGODNOCI ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z CECHAMI
I POTENCJA£EM RODOWISKA
W ASPEKCIE KSZTA£TOWANIA
SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA

Prognozowane przekszta³cenia uwarunkowañ
przyrodniczych wynikaj¹ce z analizy ustaleñ
planów i projektów planów

szczególnie niekorzystne

dla

niekorzystne

kszta³towania

korzystne

systemu

brak szrafu - zmiana neutralna lub brak ustaleñ

Trzon Systemu Przyrodniczego Miasta
Rozszerzenie trzonu SPM - a
Rozszerzenie trzonu SPM - b
Tereny wspomagaj¹ce SPM
Tereny poza SPM
Tereny poza SPM uci¹¿liwe
granice jednostek strukturalnych

ANALIZA USTALEÑ I ZAPISÓW PLANISTYCZNYCH - WYZNACZENIE JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH

Stan aktualny

MAPA JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH

granice jednostek strukturalnych
obszary, dla których uchwalono
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
obszary, dla których opracowane s¹ projekty
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Prognoza stanu po realizacji ustaleñ
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i projektów planów

MAPA JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH

granice jednostek planistycznych
granice jednostek strukturalnych
- obszar nie objety planami

TYPY JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH i PLANISTYCZNYCH

Tereny lasów i zadrzewieñ nadwodnych

Tereny skoncentrowanych funkcji ró¿nych

Pozosta³e tereny lasów i zadrzewieñ

z dominacj¹ us³ug i administracji

Tereny gruntów rolnych, warzywnictwa i ogrodnictwa

Tereny us³ug o wysokiej intensywnoci zabudowy

Tereny ³¹k i pastwisk

Tereny us³ug o redniej intensywnoci zabudowy

Tereny sadów

Tereny us³ug o niskiej intensywnoci zabudowy

Tereny nieu¿ytków rolnych

Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego wysokiego (pow. 12m)

Tereny urz¹dzeñ energetycznych

Tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego niskiego (do 12m)

Tereny sk³adowisk i utylizacji odpadów

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Tereny urz¹dzeñ kanalizacyjnych i hydrograficznych

- zabudowa bliniacza i szeregowa

Inne tereny techniczne, in¿ynieryjne i obronnoci

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Drogi krajowe i wojewódzkie

- zabudowa wolnostoj¹ca i na dzia³kach lenych

Pozosta³e drogi, ulice i place

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego - zabudowa zagrodowa

Tereny linii kolejowych

Tereny produkcji

Tereny lotnisk

Tereny sk³adów i magazynów

Tereny urz¹dzeñ transportu i komunikacji

Tereny parków

Wody powierzchniowe - zbiorniki wodne

Tereny zieleñców, skwerów i ogrodów jordanowskich

Wody powierzchniowe - cieki

Tereny cmentarzy

Tereny wa³ów ochronnych

Tereny ogrodów dzia³kowych

Tereny nieu¿ytków i tereny rekultywowane

Inne tereny zieleni

Tereny zdegradowane i zainwestowane niefunkcjonuj¹ce

ANALIZA USTALEÑ I ZAPISÓW PLANISTYCZNYCH - OCENA JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH
ZE WZGLÊDU NA PREDYSPOZYCJE DO PE£NIENIA FUNKCJI KLIMATYCZNYCH

Stan aktualny

FUNKCJONOWANIE KLIMATYCZNE

granice jednostek strukturalnych
obszary, dla których uchwalono
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
obszary, dla których opracowane s¹ projekty
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Prognoza stanu po realizacji ustaleñ
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i projektów

planów

FUNKCJONOWANIE KLIMATYCZNE

granice jednostek planistycznych
granice jednostek strukturalnych
- obszar nie objety planami

Ocena w³asnoci jednostek strukturalnych i jednostek planistycznych pod k¹tem ich predyspozycji
do pe³nienia podstawowych funkcji klimatycznych

tereny z dominuj¹cym procesem regeneracji powietrza
tereny regeneracji powietrza i przewietrzania
tereny z dominuj¹cym procesem przewietrzania
tereny regeneracji i przewietrzania o mniejszej efektywnoci
tereny ograniczaj¹ce przewietrzanie
tereny z dominuj¹cym procesem przewietrzania - uci¹¿liwe
tereny ograniczaj¹ce przewietrzanie - uci¹¿liwe

ANALIZA USTALEÑ I ZAPISÓW PLANISTYCZNYCH - OCENA JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH
ZE WZGLÊDU NA ROLÊ W PODSYSTEMIE KLIMATYCZNYM
Stan aktualny

PODSYSTEM KLIMATYCZNY

granice jednostek strukturalnych
obszary, dla których uchwalono
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
obszary, dla których opracowane s¹ projekty
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Prognoza stanu po realizacji ustaleñ
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i projektów

planów

PODSYSTEM KLIMATYCZNY

granice jednostek planistycznych
granice jednostek strukturalnych
- obszar nie objety planami

Ocena w³asnoci jednostek strukturalnych i jednostek planistycznych pod k¹tem ich roli
w podsystemie klimatycznym

scenariusz minimum podsystemu klimatycznego
rozszerzenie scenariusza minimum
poza systemem
poza systemem uci¹¿liwe

ANALIZA USTALEÑ I ZAPISÓW PLANISTYCZNYCH - PROGNOZA SYSTEMU PRZYRODNICZEGO MIASTA
Stan aktualny

SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA

granice jednostek strukturalnych
obszary, dla których uchwalono
miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
obszary, dla których opracowane s¹ projekty
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego

Prognoza stanu po realizacji ustaleñ
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i projektów

planów

SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA

granice jednostek planistycznych
granice jednostek strukturalnych
- obszar nie objety planami

Na³o¿enie prognozy stanu po realizacji ustaleñ
planów na stan aktualny

SYSTEM PRZYRODNICZY MIASTA

Trzon Systemu Przyrodniczego Miasta
Rozszerzenie trzonu SPM
- tereny istotne dla 2 podsystemów
Rozszerzenie trzonu SPM
- istotne dla 1 podsystemu i wspomagaj¹ce
dla 2 podsystemów
Tereny wspomagaj¹ce SPM
- istotne tylko podsystemu klimatycznego
Tereny poza SPM
Tereny poza SPM uci¹¿liwe
dla jego funkcjonowania

ANALIZA USTALEÑ I ZAPISÓW PLANISTYCZNYCH - OCENA JEDNOSTEK PLANISTYCZNYCH
ZE WZGLÊDU NA ROLÊ W PODSYSTEMIE KLIMATYCZNYM
Stan aktualny

PODSYSTEM KLIMATYCZNY

granice jednostek strukturalnych

Prognoza stanu po realizacji ustaleñ
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i projektów

planów

PODSYSTEM KLIMATYCZNY

granice jednostek planistycznych
granice jednostek strukturalnych
- obszar nie objety planami

Ocena w³asnoci jednostek strukturalnych i
jednostek planistycznych pod k¹tem ich roli
w

podsystemie klimatycznym

scenariusz minimum
rozszerzenie scenariusza minimum
poza systemem
poza systemem uci¹¿liwe

Prognoza stopnia przekszta³ceñ terenu i zmiany
predyspozycji do pe³enienia podstawowych
funkcji klimatycznych
bardzo du¿y stopieñ przekszta³ceñ i utrata
w³asnoci istotnych dla funkcjonowania
klimatycznego
du¿y stopieñ przekszta³ceñ i znaczne
pogorszenie w³asnoci istotnych dla
funkcjonowania klimatycznego
przekszta³cenia niewielkie lub teren
nie objety zasiêgiem miejscowych planów
i projektów planów zagospodarowania
przestrzennego
przekszta³cenia powoduj¹ poprawê w³asnoci
istotnych dla funckjonowania klimatycznego
granice jednostek strukturalnych

