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Jakość powietrza zajmuje obecnie priorytetową pozycję wśród zagadnień związanych 
z przestrzenią miejską, na które zwracają uwagę mieszkańcy Krakowa. Stąd ogromne wysił-
ki władz miasta mające na celu walkę z niską emisją. Jednym z nich jest realizacja projektu 

„Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza 
w Krakowie”, którego wyniki mamy zaszczyt zaprezentować Państwu w niniejszej publikacji.
Realizacja projektu to przede wszystkim obliczona na wiele lat strategia, która pozwoli na takie pla-
nowanie przestrzeni, którego efektem będzie lepsza wymiana i regeneracja powietrza w Krakowie. 
Długoterminowym rezultatem projektu będzie również dostarczenie nowoczesnej bazy informacji 
przestrzennych, uzyskanych w wyniku monitoringu, kontroli i badań pomiarowych wykonanych 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w celu wspomagania procesu decyzyjnego zmierza-
jącego do poprawy jakości życia mieszkańców, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Na realizacji projektu najbardziej skorzystają mieszkańcy Krakowa, którzy wprawdzie nie są 
bezpośrednimi jego beneficjentami, ale to właśnie oni najlepiej odczują wymierne skutki jego 
realizacji. Pracownicy krakowskiej administracji zyskają doskonałe narzędzia do planowania 
przestrzennego. Pośrednio beneficjentami zostaną także inne organy administracji publicznej, 
a także ośrodki naukowe.

Projekt obejmował następujące działania:
• Ocenę warunków przewietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu 

modelowania.
• Inwentaryzację niskiej emisji w zakresie czynnych pieców, kotłowni i kominków na paliwo 

stałe na terenie Krakowa oraz włączenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Prze-
strzennych.

• Kontrolę likwidacji pieców na paliwa stałe w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji 
wraz ze wspomaganiem informatycznym.

• Mapę pokrycia terenu z przyporządkowaniem współczynników aerodynamicznej szorst-
kości terenu oraz ogólną inwentaryzację terenów pokrytych roślinnością, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów zieleni miejskiej.

• Komputerowy system zarządzania zielenią i szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni – 
zakup oprogramowania, licencji, sprzętu komputerowego stacjonarnego i mobilnego.

• Promocję projektu – konferencje prasowe i seminaria.
• Szkolenia i warsztaty.

Projekt „Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości po-
wietrza w Krakowie” dofinansowany został ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Ewa Olszowska-Dej
Przewodnicząca Komitetu Sterującego Projektu  

„Zintegrowany system monitorowania danych przestrzen-
nych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie”

Wstęp
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Ewa Olszowska-Dej
Chairperson of the Steering Committee for the Project 

Integrated system for monitoring spatial data 
for the improvement of air quality in Kraków

A ir quality has a priority position among issues related to urban space, and one that 
is the focus of attention for Kraków’s inhabitants; hence the efforts made by the city 
authorities to combat emissions. The project entitled “Integrated monitoring system 

of spatial data to improve air quality in Krakow” is one of them; we are proud to present the 
project’s outcome in this paper.
Undertaking the project will involve implementation of a long-term strategy that will help to 
plan space in such a way as to improve the exchange and regeneration of the air in Kraków. 
Long-term outcomes of the project include a modern spatial information database containing 
data from monitoring, control, and measurements made with new technologies in order to aid 
the decision-making process whose aim is to improve the inhabitants’ quality of life, in accord-
ance with the sustainable development idea.

Execution of the project will benefit the population of Kraków, although not directly; however, 
it is they who will feel its outcome the most. The administration of Kraków will have an excel-
lent tool for spatial planning. Other public administration bodies and scientific centres will too 
benefit indirectly from the project.

The project has involved the following actions:
• Assessment of the ventilation conditions in Kraków using an advanced modelling system.
• Inventory of emissions from working stoves, boiler houses, and solid fuel fireplaces  

in Kraków and incorporating the data in the Municipal System of Spatial Information.
• Control of liquidation of stoves fired with solid fuels within the Programme for Reducing 

Emissions, with computer aid.
• A map of land cover with assigned coefficients of aerodynamic roughness and general  

inventory of land covered with vegetation, in particular urban vegetation.
• A computer-aided system for managing vegetation and a detailed inventory of vegetation 

areas - purchase of software, licences, stationary and mobile computer hardware.
• Project promotion - press conferences and seminars.
• Training and workshops.
• 
The project entitled “Integrated monitoring system of spatial data to improve air quality in Krakow” 
was subsidised by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2009-2014.

Preface
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Kartowanie pokrycia 

i użytkowania terenu 
okolic Krakowa 

z wykorzystaniem 
klasyfikacji OBIA  

oraz danych 
teledetekcyjnych i GIS

dr hab. inż. PIOTR WĘŻYK 

dr inż. URSZULA CISŁO-LESICKA

dr KATARZYNA BAJOREK-ZYDROŃ

dr. Ir. ROELAND DE KOK
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WPROWADZENIE
Rosnące upowszechnienie dostępu do komer-
cyjnych (np. WorldView-2; DigitalGlobe) i nie-
odpłatnych systemów satelitarnych (np. SENTI-
NEL-2A; ESA) wykonujących ciągłe obserwacje 
powierzchni Ziemi, pozyskując obrazy o wyso-
kiej rozdzielczości przestrzennej i spektralnej, 
umożliwia opracowywanie aktualnych map po-
krycia i użytkowania terenu (ang. Land Use and 
Land Cover; LULC). Informacje rejestrowane 
w postaci wielospektralnych obrazów pozwala-
ją na zdobywanie wiedzy o naturalnych proce-
sach zachodzących w środowisku, jak również 
o antropogenicznych, będących wynikiem bez-
pośredniej i pośredniej działalności człowieka. 
Na podstawie obrazów satelitarnych można 
śledzić i prognozować konsekwencje zacho-
dzących przemian w różnych skalach prze-
strzennych i czasowych [4]. Aktualne geodane 
(np. wysokorozdzielcze obrazy satelitarne; ang. 
Very High Resolution Satellite, VHRS) dotyczą-
ce pokrycia i użytkowania terenu mogą służyć 
optymalizacji rozstrzygnięć w procesie decy-
zyjnym w zakresie planowania przestrzennego 
i zarządzania zielenią miejską, modelowania 
mikroklimatu miasta wynikających z istotnych 
różnic i zachodzących zmian w pokryciu te-
renu, w aspekcie dążenia do poprawy jakości 
powietrza w skali regionalnej i lokalnej. W wie-

lu miejscach na świecie powstają opracowania 
związane z interpretacją zmian zachodzących 
w pokryciu i użytkowaniu terenów charaktery-
zujących się dużym zróżnicowaniem na pozio-
mie lokalnym, regionalnym, czy wręcz całych 
krajów lub kontynentów. Jednym z dobrych 
przykładów tego typu opracowań może być 
baza danych CORINE Land Cover, tworzona 
cyklicznie dla obszaru Europy w celu prowa-
dzenia analiz GIS pod kątem detekcji zmian po-
krycia terenu na przestrzeni ostatnich dekad. 
Cykliczna aktualizacja bazy CORINE Land Cover 
(EEA) wykazała, iż na kontynencie europejskim 
w wielu miejscach zaszły duże zmiany, mogą-
ce mieć znaczący wpływ na założenia zarówno 
Wspólnej Polityki Rolnej, jak i Polityki Środowi-
skowej Unii Europejskiej [2].
Najpopularniejszą obecnie metodą opraco-
wania map pokrycia i użytkowania terenu jest 
klasyfikacja zobrazowań satelitarnych, czyli wy-
korzystanie cyfrowego procesu przetwarzania 
obrazów w celu automatycznego rozpoznania 
zarejestrowanych na nich obiektów. Istnieje kil-
ka typów klasyfikacji obrazu z czego najczęściej 
wyróżnia się: klasyfikację pikselową, na podsta-
wie cech tekstury oraz obiektową (nazywana 
również analizą obiektową obrazu). W przypad-
ku klasyfikacji pikselowej przetwarzanie bazuje 
na statystykach pojedynczych pikseli obrazu, tj. 

Kartowanie pokrycia i użytkowania 
terenu okolic Krakowa 
z wykorzystaniem klasyfikacji OBIA 
oraz danych teledetekcyjnych i GIS

dr hab. inż. Piotr Wężyk 1,2, dr inż. Urszula Cisło-Lesicka 2, 
dr Katarzyna Bajorek-Zydroń 2, dr. Ir. Roeland de Kok 2

1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 2 ProGea Consulting

wartości ich jasności (ang. Digital Number; DN) 
w poszczególnych kanałach spektralnych. Kla-
syfikacja na podstawie „tekstury” dodatkowo 
uwzględnia zależności dla większych grup sąsia-
dujących ze sobą pikseli. Najbardziej złożonym 
(ale jednocześnie nowatorskim) podejściem do 
procesu przetwarzania obrazu charakteryzuje 
się jednak klasyfikacja obiektowa (ang. Object-
-Based Image Analysis; OBIA lub Geographic 
Object-Based Image Analysis; GEOBIA). W kla-
syfikacji obiektowej nowo wyodrębniony obiekt 
(segment, czyli grupa pikseli o podobnej charak-
terystyce spełniających warunki procesu seg-
mentacji) zawiera znacznie więcej użytecznych 
informacji, niż pojedynczy piksel, co znacznie 
podnosi wartości wyników klasyfikacji. Możli-
wość jednoczesnej integracji cech spektralnych, 
geometrycznych, semantycznych, czy też da-
nych kontekstowych w tej metodzie pozwala 
w pełni wykorzystać wartość wysokorozdziel-
czych i wielospektralnych zobrazowań sateli-
tarnych, takich jak WorldView-2 (DigitalGlobe). 
Pewnym ograniczeniem dla tej zaawansowanej 

metody klasyfikacji obrazu jest niewątpliwie 
konieczność posiadania przez operatora wyso-
kiego poziomu wiedzy z zakresu teledetekcji, co 
upoważnia go do podejmowania arbitralnych 
decyzji o wprowadzanych parametrach (seg-
mentacja, definiowanie hierarchii klas, wybór 
odpowiednich klasyfikatorów). Metodyka opra-
cowania aktualnej mapy pokrycia i użytkowania 
terenu Miasta Krakowa przedstawiona w tym 
opracowaniu, uwzględniała również wykorzy-
stanie referencyjnych danych wektorowych 
(zasoby GIS/CAD Miasta Krakowa) w procesie 
segmentacji i klasyfikacji obrazów VHRS, a tak-
że końcową kontrolę i ocenę jakości klasyfikacji 
OBIA przez doświadczonych w fotointerpretacji 
i analizach przestrzennych GIS operatorów. 

OBSZAR OPRACOWANIA 
Zakres przestrzenny przeprowadzanej klasy-
fikacji obiektowej na potrzeby opracowania 
mapy pokrycia i użytkowania terenu Miasta 
Krakowa objął obszar gminy miejskiej Kraków 
(GMK) wraz z najbliższym otoczeniem. Łączna 

Ryc. 1. Zakres opracowania mapy pokrycia i użytkowania terenu na tle ortofotomapy (CODGiK).
Fig. 1. Scope of the study of Land Use Land Cover map on the background of the orthophotomap (CODGiK).
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powierzchnia przeprowadzonej klasyfikacji 
GEOBIA wyniosła 581 km2 (Ryc. 1).

METODYKA
Do przeprowadzenia klasyfikacji OBIA na po-
trzeby opracowania cyfrowej mapy pokrycia 
i użytkowania terenu (LULC) wykorzystano 
wielo-źródłowe i wielo-skalowe geodane wek-
torowe i rastrowe (ryc. 2) udostępnione przez 
Urząd Miasta Krakowa, w tym m.in.:
1. Dane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego (PZGiK, CODGiK; Ewidencja 
Gruntów i Budynków - EGiB, BDOT):
• granice i numery działek ewidencyjnych GMK,
• obrys budynków w granicach GMK,
• granice administracyjne miasta,
• Baza Danych Obiektów Topograficznych 

(BDOT) – dane dla obszaru powiatów: 
Kraków, Wieliczka i Pyrzowice.

2. Dane przekazane przez Urząd Miasta Krakowa:
• wysokorozdzielcze wielospektralne zobra-

zowania satelitarne WorldView-2 (WV-2;  
DigitalGlobe) zarejestrowane w dniu 
09.10.2014 r., poddane wstępnemu prze-
tworzeniu, tj. ortorektyfikacji 8 kanałów 
spektralnych i 1 panchromatycznego 
(PAN) o rozdzielczościach 2,0/0,5 m oraz 
wzmocnieniu kompozycji spektralnych 
(tzw. PAN-sharpening) (Ryc.2),

• rastrowe dane wskaźników roślinnych 
opracowanych na podstawie zobrazo-
wania satelitarnego WV-2 (rozdzielczość 
terenowa GSD 2.0 m): NDVI (CIR1), NDVI 
(CIR2), NDVI (Red-Edge), GNDVI, RVI 
(CIR1), RVI (CIR2), EVI oraz SAVI,

• cyfrowa Mapa Roślinności Rzeczywistej Krako-
wa (wykonana w 2008 r. dla obszaru Krakowa),

• granice obszarów chronionych na terenie 
GMK, tj.: parki krajobrazowe, otuliny par-
ków krajobrazowych, rezerwaty, obszary 
Natura 2000, użytki ekologiczne (Miejski 
System Informacji Przestrzennej (MSIP),

• pomniki przyrody na terenie GMK (MSIP),
• granice dzielnic (MSIP),
• drogi Zarządu Infrastruktury Komunalnej 

i Transportu (ZIKiT) oraz
• drogi (MSIP).

3. Dane z projektu ISOK „Informatyczny Sys-
tem Osłony Kraju” (CODGiK):
• ortofotomapa o rozdzielczości tereno-

wej 0,1m (GMK) oraz 0,25 m (poza grani-
cami miasta Krakowa),

• Numeryczny Model Terenu (NMT; raster 
o rozdzielczości terenowej 1,0 m),

• Numeryczny Model Pokrycia Terenu 
(NMPT; raster o rozdzielczości terenowej 
1,0 m),

• sklasyfikowana chmura punktów z lot-
niczego skanowania laserowego (ALS; 
gęstość chmury punktów dla GMK  
– 12 pkt/m2, poza granicami miasta Kra-
kowa – 4 pkt/m2),

Część z wyżej wymienionych geodanych (np. 
warstwa budynków, dane z BDOT) wymagało 
uaktualnienia w oparciu o przekazane zobra-
zowanie satelitarne WorldView-2. Należy za-
znaczyć, że wykorzystany w projekcie obraz 
satelitarny został pozyskany w dość późnym 

terminie (09.10.2014 r.), w czasie dynamicznie 
zachodzących zmian fenologicznych roślinno-
ści. Użyty obraz charakteryzuje się ponadto 
lokalnym występowaniem dość intensywnego 
zamglenia, miejscami przechodzącego w nie-
wielkie chmury (w obszarze zachodnim sce-
ny), co miało wpływ na uzyskaną dokładność 
klasyfikacji w tym rejonie. Dane pozyskane 
z projektu ISOK były niestety niejednorod-
ne pod kątem gęstości punktów w obszarze 
opracowania, przez co generowane modele 
wysokościowe mają różną jakość. Ponadto 
w części NE oraz SW cyfrowe ortofotoma-
py lotnicze (CODGiK) zostały wygenerowane 
z większym rozmiarem piksela. 

Pierwszym etapem opracowania cyfrowej mapy 
pokrycia i użytkowania terenu było wykonanie 
klasyfikacji szczegółowej obejmującej tzw. 44 
klasy podstawowe szczegółowo opisane w opra-
cowaniu „Atlas pokrycia terenu i przewietrzania 
Krakowa” [9]. Klasyfikacja szczegółowa została 
wykonana w oparciu o wyniki klasyfikacji obiek-
towej (OBIA) obrazu satelitarnego WorldView-2 
(DigitalGlobe) oraz dane wektorowe zaktualizo-
wane poprzez fotointerpretację i manualną wek-
toryzację na podstawie ortofotomap lotniczych, 

Ryc. 2. Przykład wykorzystanych geodanych: zobrazowanie satelitarne WorldView-2 (DigitalGlobe) w kompozycji RGB i CIR, mapa 
znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji (ang. NDVI), numeryczny model terenu (NMT) z projektu ISOK.
Fig. 2. Example of used geodata: WorldView-2 (DigitalGlobe) satellite image in RGB and CIR composition, normalized difference 
vegetation index map (NDVI), digital terrain model (DTM) from the ISOK project.

Ryc. 3. Przykłady efektów procesu segmentacji obrazu WV-2 (DigitalGlobe) w zależności od przyjętych przez operatora wielkości skali. 
Fig. 3. Examples of the effects of the WV-2 (DigitalGlobe) image segmentation process  depending on scale ranges accepted by the operator.
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zobrazowania WV-2 oraz modeli wysokościowych 
pochodzących ze sklasyfikowanej chmury punk-
tów ALS (ISOK). Klasyfikacja obiektowa, która 
wykorzystuje zaawansowane algorytmy segmen-
tacji rastra, składała się z dwóch podstawowych 
naprzemiennych etapów, tj.: segmentacji obrazu 
oraz klasyfikacji otrzymanych segmentów. Tech-
nicznie etap segmentacji obrazu polegał na cy-
klicznym łączeniu najmniejszych obiektów (tzn. 
pojedynczych pikseli) w coraz większe obiekty 
(tzw. segmenty) przy zachowaniu założeń jak 
największego wewnętrznego ich podobieństwa 
(homogeniczności) poszczególnych segmentów 
oraz jak największego zróżnicowania (heteroge-
niczności) pomiędzy segmentami. Zgodnie z za-
sadami metodyki OBIA założono, że segmenty 
muszą pokrywać cały zakres analizowanej sceny 
VW-2 i nie mogą na siebie nachodzić. Otrzyma-
ne w ten sposób segmenty (Ryc. 3) “tworzyły” 
poszczególne obiekty o zbliżonych do siebie 
wartościach spektralnych i/lub geometrycznych/
przestrzennych (2D i 3D), mających przypisany 

szereg cech, takich jak: kształt, rozmiar, czy też 
relacje z innymi obiektami. Łącznie w procesie 
klasyfikacji obiektowej powstało 454 365 obiek-
tów dla obszaru opracowania.

W pierwszym kroku klasyfikacji OBIA stosuje 
się różne ustawienia parametrów wielkości po-
wstających segmentów, wartości radiometrycz-
nych i morfologii. W następnym etapie analizy 
obiektowej po zdefiniowaniu poszczególnych 
klasyfikatorów realizowany jest etap właściwej 
klasyfikacji segmentów, czyli ich selekcjono-
wania i przypisywania do poszczególnych klas 
LULC. Klasyfikatory zdefiniowane zostały na 
podstawie wartości spektralnych warstw oraz 
ich wartości średnich i odchyleń standardo-
wych, właściwości geometrycznych (kształt, roz-
miar, wysokość względna), tekstury, hierarchii 
i relacji między obiektami (sąsiedztwa; wspólne 
granice, odległości od klas itp.). Schemat prze-
biegu poszczególnych kroków klasyfikacji OBIA 
zaprezentowano poniżej (Ryc. 4). 

Końcowym krokiem opracowania mapy LULC była 
generalizacja wyników klasyfikacji szczegółowej 
poprzez ograniczenie liczby klas i ich przyporząd-
kowanie do 21 kategorii (Tab. 1) odpowiadającym 
kategoriom zdefiniowanych w bazie CORINE Land 
Cover [1, 3]. Proces generalizacji obiektów z klasy-
fikacji szczegółowej przebiegał iteracyjnie i opierał 
się na podobieństwie charakterystyk spektralnych 
oraz podobieństwie kształtu i sąsiedztwa.

Ryc. 4. Schemat przebiegu klasyfikacji obiektowej OBIA obrazów WV-2 w projekcie MONIT-AIR. 
Fig. 4. Schema process of the Object Based Image Analysis (OBIA) of WV-2 (DigitalGlobe) images in the MONIT-AIR project.

WYNIKI
Jak już wspomniano w rozdziale Metodyka, 
w procesie szczegółowej klasyfikacji OBIA po-
wstało ponad 450 tys. obiektów zaklasyfikowa-
nych finalnie do 44 klas podstawowych, które 
charakteryzowały się dokładnością terenową 
ograniczoną do wielkości piksela kanału wie-
lospektralnego, tj. 2,0 m. Analiza dokładności 
klasyfikacji polegająca na manualnej kontroli 

Kod 
klasy Nazwa klasy

Powierzchnia i udział klasy LULC 
w granicach opracowania

Powierzchnia i udział klasy LULC 
w granicach miasta Krakowa

Ilość obiektów [ha] [%] Ilość obiektów [ha] [%]

111 Zabudowa zwarta 36 31,71 0,05 36 31,71 0,10

112 Zabudowa luźna 8101 13 443,07 23,13 5392 8 698,59 26,61

121 Strefy przemysłowe lub handlowe 774 1 164,01 2,00 527 825,44 2,53

122 Drogi i linie kolejowe z obszarami 
powiązanymi 359 3 035,98 5,22 188 2 238,42 6,85

123 Porty 1 3,16 0,01 1 3,16 0,01

124 Lotniska 46 316,51 0,54 2 4,40 0,01

141 Miejskie tereny zielone, w tym 
cmentarze 4716 5 242,87 9,02 3337 3 590,26 10,98

142 Tereny sportowe i wypoczynkowe 172 230,40 0,40 125 157,12 0,48

211 Grunty rolne 4060 12 058,90 20,74 1636 4 617,35 14,13

222 Sady i plantacje 430 554,34 0,95 239 319,33 0,98

231 Łąki i pastwiska 1772 3 309,63 5,69 690 1 323,27 4,05

242 Złożony system upraw i działek 220 724,54 1,25 170 564,28 1,73

311 Lasy liściaste 2680 4 939,04 8,50 1260 3 101,22 9,49

312 Lasy iglaste 765 1 218,10 2,10 65 269,39 0,82

313 Lasy mieszane 100 303,13 0,52 50 173,71 0,53

321 Murawy i pastwiska naturalne 17 26,48 0,05 17 26,48 0,08

324 Roślinność w stanie zmian - sukcesja 3628 10 412,01 17,91 1914 6 021,73 18,42

331 Plaże, wydmy, piaski 15 27,54 0,05 8 15,24 0,05

411 Bagna śródlądowe 4 3,03 0,01 4 3,03 0,01

511 Cieki 50 504,56 0,87 19 379,37 1,16

512 Zbiorniki wodne 323 580,64 1,00 164 320,41 0,98

Razem: 58 129,65 100,00 32 683,90 100,00

Tab. 1. Zestawienie powierzchni zajmowanej przez klasy pokrycia i użytkowania terenu.
Table 1. Areas of Land Use Land Cover map classes.
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Ryc. 5. Mapa pokrycia i użytkowania terenu (po generalizacji wyników klasyfikacji OBIA do 21 klas LULC; © ProGea Consulting).
Fig. 5 Land Use Land Cover map (after generalization of the results of OBIA classification into 21 LULC classes; © ProGea Consulting).

poprawności szczegółowej klasyfikacji OBIA, 
wykazała jej poprawność na poziomie 85%. Po 
etapie generalizacji obiektów klasyfikacji pod-
stawowej otrzymano łącznie 28  269 obiektów 
przypisanych do 21 klas pokrycia terenu (Tab. 
1), które stworzyły właściwą mapę pokrycia 
i użytkowania terenu (Ryc. 5).
Spośród wszystkich klas LULC w obszarze 
opracowania mapy można wyróżnić 6 do-
minujących klas zajmujących powierzchnię 
49 406 ha (aż 85,0% obszaru opracowania) tj. 
(Ryc. 6): zabudowę luźną – 23,1%, grunty rol-
ne – 20,7%, roślinność w stanie zmian (suk-
cesja) – 19,7%, miejskie tereny zielone (w tym 

cmentarze) – 9,0%, lasy liściaste – 8,5% oraz 
łąki i pastwiska – 5,7%. Pozostałe 20 klas obej-
muje łącznie 15,0% obszaru badań, ale żadna 
z nich nie pokrywa więcej niż 6% powierzch-
ni obszaru opracowania. Analizując udziały 
poszczególnych klas LULC w mapie pokrycia 
i użytkowania terenu tylko w granicach mia-
sta Krakowa, dominującymi pod względem 
zajmowanej powierzchni miasta Krakowa 
(86,5%) (Ryc. 6) okazały się: zabudowa luźna 
– 26,6%, roślinność w stanie zmian (sukcesja) 
– 18,4%, grunty rolne – 14,1%, miejskie tereny 
zielone (w tym cmentarze) – 11,0%, lasy liścia-
ste – 9,5% oraz drogi i linie kolejowe z obsza-

Ryc. 6. Procentowy udział powierzchni klas w granicach opracowania oraz w granicach miasta Krakowa. 
Fig. 6. Percentage of the class areas within the boundaries of the whole Land Use Land Cover map and within Kraków city borders.

Ryc. 7. Procentowy udział powierzchni dominujących klas w poszczególnych dzielnicach miasta Krakowa. 
Fig. 7. Percentage area of main classes in different Kraków districts.
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rami powiązanymi – 6,8%. Pozostałe 20 klas 
zajęło 13,5% powierzchni Krakowa, ale żadna 
z nich nie więcej niż 4% obszaru miasta.

Udział poszczególnych klas w mapie pokrycia 
i użytkowania terenu przeanalizowano również 
dla poszczególnych dzielnic miasta Krakowa 
(Tab. 2/Ryc. 7). Najbardziej zabudowaną dzielni-
cą Krakowa okazało się Stare Miasto (aż 57,5% 
powierzchni dzielnicy stanowią zabudowa zwar-
ta – 5,7% i luźna – 51,8%). Kolejnymi dzielnicami 

o największym procencie powierzchni zajętej 
przez budynki zabudowy luźnej okazały się: 
Grzegórzki (55,0% powierzchni dzielnicy), Bień-
czyce (53,8%), Prądnik Czerwony (52,9%), Kro-
wodrza (51,3%) i Podgórze Duchackie (46,2%). 
Najmniejszy udział tej klasy LULC stwierdzono 
w dzielnicach: Nowa Huta (14,5%), Zwierzy-
niec (18,9%) i Wzgórza Krzesławickie (20,13%). 
Jednocześnie są to dzielnice charakteryzujące 
się największym udziałem gruntów rolnych: 
Wzgórza Krzesławickie – 49,0%, Nowa Huta – 

29,2%, Prądnik Biały – 15,7% oraz Zwierzyniec 
– 15,5%. Najmniej gruntów rolnych występuje 
oczywiście w dzielnicach: Stare Miasto (brak), 
Grzegórzki (brak) i Krowodrza – 0,12%. Z kolei 
w dzielnicach: Dębniki, Prądnik Biały, Bieżanów-
-Prokocim stwierdzono, iż najwięcej powierzch-
ni pokrytych jest roślinnością w stanie zmian 
– sukcesja wtórna na gruntach porolnych (od-
powiednio: 37,8%, 22,8% i 21,2%), a najmniej 
w dzielnicach: Stare Miasto (0,4%), Prądnik 
Czerwony (2,0% ) i Bieńczyce (2,5%). 

Udział lasów, głównie liściastych, jest naj-
większy w dzielnicach: Swoszowice (24,5%), 
Zwierzyniec (23,9%), Łagiewniki – Borek Fa-
łęcki (23,2%) oraz na Dębnikach (18,5%). Naj-
mniej zalesionymi dzielnicami są: Stare Mia-
sto i Grzegórzki, na terenie których w ogóle 
nie występuje), Wzgórza Krzesławickie (8,7%) 
i Prądnik Biały (9,0%). W dzielnicach: Kro-
wodrza, Stare Miasto i Grzegórzki najwięcej 
w stosunku do powierzchni danej dzielnicy 
znajduje się terenów przeznaczonych na ko-

KOD  
KLASY

NAZWA
 KLASY

Dzielnica I Stare Miasto Dzielnica II 
Grzegórzki

Dzielnica III 
Prądnik Czerwony

Dzielnica IV 
Prądnik Biały

Dzielnica V 
Krowodrza

Dzielnica VI 
Bronowice

Dzielnica VII 
Zwierzyniec

Dzielnica VIII 
Dębniki

Dzielnica IX 
Łagiewniki – Borek Fałęcki

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]

111 Zabudowa zwarta 31,68 5,69 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112 Zabudowa luźna 288,23 51,77 321,18 54,95 340,65 52,91 681,61 29,11 288,28 51,30 325,77 34,08 542,14 18,87 966,06 20,92 194,65 35,95

121 Strefy przemysłowe lub handlowe 9,50 1,71 11,07 1,89 13,54 2,10 47,30 2,02 4,52 0,81 15,27 1,60 21,56 0,75 47,23 1,02 41,10 7,59

122 Drogi i linie kolejowe z obszarami 
powiązanymi 77,83 13,98 78,42 13,42 70,48 10,95 157,33 6,72 81,59 14,52 79,67 8,33 102,57 3,57 190,34 4,12 43,47 8,03

123 Porty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124 Lotniska 0,00 0,00  0,00 0,00%  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 

141 Miejskie tereny zielone, w tym 
cmentarze 122,90 22,07 117,70 20,14 156,96 24,38 210,13 8,97 130,86 23,29 104,39 10,92 303,29 10,56 290,24 6,28 46,59 8,60

142 Tereny sportowe i wypoczynkowe 2,13 0,38 5,63 0,96 13,32 2,07 16,14 0,69 11,44 2,04 5,68 0,59 7,02 0,24 8,99 0,19 1,91 0,35

211 Grunty rolne 0,00 0,00 0,00 0,00 5,91 0,92 367,09 15,68 0,69 0,12 105,13 11,00 444,51 15,47 218,14 4,72 1,87 0,35

222 Sady i plantacje 5,39 0,97 0,54 0,09 4,04 0,63 37,66 1,61 3,34 0,59 13,52 1,41 149,60 5,21 6,26 0,14 0,53 0,10

231 Łąki i pastwiska 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,18 85,97 3,67 2,22 0,40 31,86 3,33 73,19 2,55 125,48 2,72 6,11 1,13

242 Złożony system upraw i działek 1,61 0,29 10,63 1,82 10,80 1,68 37,54 1,60 17,35 3,09 22,98 2,40 84,21 2,93 32,27 0,70 0,55 0,10

311 Lasy liściaste 0,00 0,00 0,00 0,00 13,78 2,14 156,62 6,69 0,95 0,17 41,40 4,33 667,61 23,24 593,83 12,86 81,35 15,02

312 Lasy iglaste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 14,23 0,50 216,02 4,68 0,00 0,00

313 Lasy mieszane 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  2,37 0,10 0,00 0,00  6,15 0,64 5,99 0,21 43,26 0,94 44,57 8,23

321 Murawy i pastwiska naturalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 13,03 1,36 0,00 0,00 9,06 0,20 0,00  0,00

324 Roślinność w stanie zmian - sukcesja 2,12 0,38 16,41 2,81 12,68 1,97 535,21 22,85 20,21 3,60 177,70 18,59 362,64 12,62 1 747,17 37,83 75,67 13,97

331 Plaże, wydmy, piaski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,04 2,53 0,05 0,00 0,00

411 Bagna śródlądowe 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 2,25 0,05 0,00 0,00

511 Cieki 15,30 2,75 20,16 3,45 0,45 0,07 4,79 0,20 0,00 0,00 1,65 0,17 46,07 1,60 74,60 1,62 2,94 0,54

512 Zbiorniki wodne 0,08 0,01 2,75 0,47 0,00  0,00 0,40 0,02 0,43 0,08 11,72 1,23 47,34 1,65 45,15 0,98 0,19 0,04

Tab. 2. Zestawienie powierzchni zajmowanej przez klasy pokrycia i użytkowania terenu w poszczególnych dzielnicach miasta Krakowa.
Table 2. Areas of Land Use Land Cover map classes in different Kraków districts.
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Kod klasy Nazwa klasy
Dzielnica X 

Swoszowice
Dzielnica XI 

Podgórze Duchackie
Dzielnica XII 

Bieżanów-Prokocim
Dzielnica XIII 

Podgórze
Dzielnica XIV 

Czyżyny
Dzielnica XV 

Mistrzejowice
Dzielnica XVI 

Bieńczyce
Dzielnica XVII 

Wzgórza Krzesławickie
Dzielnica XVII 
Nowa Huta

[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha] [%]

111 Zabudowa zwarta 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

112 Zabudowa luźna 734,93 28,70% 440,54 46,18% 628,15 34,00% 764,33 29,78% 341,55 27,87% 212,24 37,97% 198,92 53,78% 479,37 20,13% 949,97 14,52%

121 Strefy przemysłowe lub handlowe 40,95 1,60% 15,51 1,63% 51,96 2,81% 101,45 3,95% 75,41 6,15% 19,98 3,57% 4,33 1,17% 34,57 1,45% 270,16 4,13%

122 Drogi i linie kolejowe z obszarami 
powiązanymi 102,30 4,00% 88,39 9,26% 216,90 11,74% 225,06 8,77% 116,03 9,47% 41,45 7,42% 36,25 9,80% 99,07 4,16% 431,28 6,59%

123 Porty 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3,16 0,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

124 Lotniska 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3,85 0,31% 0,00 0,00% 0,55 0,15% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

141 Miejskie tereny zielone, w tym 
cmentarze 251,69 9,83% 141,72 14,86% 249,92 13,53% 172,94 6,74% 325,46 26,55% 86,40 15,46% 65,73 17,77% 206,45 8,67% 606,89 9,28%

142 Tereny sportowe i wypoczynkowe 5,75 0,22% 8,52 0,89% 3,89 0,21% 16,38 0,64% 10,78 0,88% 7,83 1,40% 12,24 3,31% 3,34 0,14% 16,14 0,25%

211 Grunty rolne 106,55 4,16% 8,19 0,86% 14,65 0,79% 178,27 6,95% 41,07 3,35% 47,51 8,50% 1,75 0,47% 1 164,19 48,88% 1 911,83 29,23%

222 Sady i plantacje 14,56 0,57% 3,89 0,41% 0,00 0,00% 7,20 0,28% 8,97 0,73% 2,60 0,47% 0,00 0,00% 12,12 0,51% 49,11 0,75%

231 Łąki i pastwiska 145,50 5,68% 9,76 1,02% 53,57 2,90% 157,54 6,14% 19,96 1,63% 12,34 2,21% 0,00 0,00% 97,71 4,10% 500,88 7,66%

242 Złożony system upraw i działek 3,90 0,15% 10,15 1,06% 12,41 0,67% 85,57 3,33% 39,84 3,25% 41,49 7,42% 11,34 3,07% 91,24 3,83% 50,38 0,77%

311 Lasy liściaste 545,10 21,29% 92,38 9,68% 202,00 10,93% 164,09 6,39% 46,31 3,78% 27,75 4,96% 18,81 5,09% 48,36 2,03% 400,85 6,13%

312 Lasy iglaste 38,68 1,51% 0,00 0,00% 0,23 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,21 0,01% 0,00 0,00%

313 Lasy mieszane 44,77 1,75% 0,00 0,00% 13,69 0,74% 0,61 0,02% 1,94 0,16% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10,38 0,16%

321 Murawy i pastwiska naturalne 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4,39 0,17% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

324 Roślinność w stanie zmian - sukcesja 518,39 20,25% 132,33 13,87% 391,81 21,21% 525,03 20,46% 166,08 13,55% 48,21 8,62% 9,19 2,48% 141,64 5,95% 1 139,24 17,42%

331 Plaże, wydmy, piaski 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,61 0,03% 9,28 0,36% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

411 Bagna śródlądowe 0,77 0,03% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

511 Cieki 4,51 0,18% 0,10 0,01% 4,32 0,23% 86,60 3,37% 28,12 2,29% 6,13 1,10% 2,24 0,60% 0,01 0,00% 81,38 1,24%

512 Zbiorniki wodne 2,05 0,08% 2,51 0,26% 3,27 0,18% 64,80 2,52% 0,31 0,03% 5,08 0,91% 8,55 2,31% 3,25 0,14% 122,51 1,87%

cd. Tab. 2. Zestawienie powierzchni klas mapy pokrycia i użytkowania terenu w poszczególnych dzielnicach miasta Krakowa.
cont. Table 2. Areas of Land Use Land Cover map classes in different Kraków districts.

munikację (drogi, linie kolejowe i tramwa-
jowe oraz tereny powiązane), odpowiednio: 
14,5%, 14,0% i 13,4% powierzchni dzielnicy. 
Z kolei terenów komunikacyjnych relatywnie 
najmniej stwierdzono w dzielnicach: Zwie-
rzyniec (3,6%), Swoszowice (4,0%), Dębniki 
(4,1%) i Wzgórza Krzesławickie (4,2%.

WNIOSKI
Jak już wykazały publikacje naukowe wielu au-
torów [5, 6, 7, 8] wykorzystując metodę klasy-

fikacji obiektowej wysokorozdzielczych obra-
zów satelitarnych w relatywnie szybkim czasie 
można uzyskać informacje na temat pokrycia 
i użytkowania terenu. Dodatkowo zastosowa-
na w przedstawionym opracowaniu integracja 
danych spektralnych (zobrazowanie satelitarne 
WorldView-2) z danymi geometrycznymi (chmu-
ra punktów z lotniczego skanowania laserowe-
go przetworzona do modeli wysokościowych) 
pozwoliła na w pełni automatyczną detekcję 
wszystkich klas pokrycia i użytkowania terenu 

oraz poprawiła jakość wynikowej mapy LULC, 
szczególnie w zakresie rozróżnienia klas niskiej 
i wysokiej roślinności, czy zabudowy. Należy 
jednak pamiętać, żeby uniknąć błędów w klasy-
fikacji OBIA wynikających z różnej aktualności 
danych, czy okresu wegetacji roślinności, wy-
korzystywane dane spektralne i geometryczne 
powinny pochodzić ze zbliżonego okresu. 
Przedstawione opracowanie stanowi bardzo 
dobry przykład wdrożenia i integracji współ-
czesnej technologii teledetekcyjnej, jaką jest 

klasyfikacja obiektowa (OBIA) wysokorozdziel-
czych zobrazowań satelitarnych, z nowoczesną 
technologią lotniczego skanowania laserowego 
oraz analiz przestrzennych GIS. Jednocześnie 
wskazuje na możliwość automatycznego mo-
nitorowania zmian zachodzących w klasach 
pokrycia i użytkowania obszaru miasta Kra-
kowa w przyszłości. Prowadzenie cyklicznego 
monitoringu satelitarnego (np. sceny VHRS 
co 1-2 lat) pozwoli na przeprowadzenie analiz 
dla serii czasowych obrazów, co pomoże na 
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przedstawienie trendu zmian i symulację pro-
gnoz na przyszłość. Perspektywa pozyskania 
przez UMK w 2017 roku kolejnych aktualnych 
chmur punktów ALS w ramach projektu CAPAP 
„Centrum Analiz Przestrzennych Administracji 
Publicznej” otwiera nowe możliwości na pod-
trzymanie ciągłości analiz przemian klas LULC 
w Krakowie. 
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This paper presents one of important studies regarding the MONIT-AIR pro-
ject called the Integrated system of spatial data monitoring for improve-

ment of the air quality in Kraków: a map of Land Use Land Cover map (LULC) 
(LULC). It has been developed for the administrative area of the city of Kra-
ków together with immediately adjacent land on the basis of an Object Based 
Image Analysis (OBIA) carried out on multi-spectral, high-resolution satellite 
images from the WorldView-2 satellites (DigitalGlobe) and GIS spatial analyses 
using reference vector layers. According to the guidelines provided by Kraków 
City Office, as many as 44 LULC classes have been identified in the OBIA ana-
lysis (the so-called detailed classification); these have been further automati-
cally generalised into 21 classes corresponding to the CORINE Land Cover (CLC 
2012) database hierarchy. The objects (segments) obtained in the OBIA analy-
sis have been generalised on the basis of similarity of spectral characteristics 
and geometric features (classification of shape and neighbourhood), thereby 
creating the basis for up-to-date land use and a coverage map of Kraków and 
the surrounding area. The generalised results have provided the basis for the 
calculation of a range of spatial statistics for administrative areas, i.e. indivi-
dual residential quarters of the city of Kraków, with their variability presented 
on map compositions.

Land Use Land Cover mapping with 
object-based image classification, 
remote sensing and GIS data  
for Kraków and the surrounding area

Key words: cover map, land use map, object-based image analysis (OBIA),  GIS 
spatial analyses

ABSTR AC T

01

A rtykuł prezentuje jedno z ważnych opracowań projektu MONIT-AIR „Zin-
tegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy 

jakości powietrza w Krakowie” jakim jest mapa porycia i użytkowania tere-
nu (ang. Land Use Land Cover, LULC). Została ona opracowana dla obszaru 
administracyjnego miasta Krakowa wraz z bezpośrednio przylegającymi te-
renami, w oparciu o wyniki klasyfikacji obiektowej (ang. Object Based Image 
Analysis; OBIA) przeprowadzonej na wielospektralnych, wysokorozdzielczych 
obrazach satelitarnych WorldView-2 (DigitalGlobe) oraz o analizy przestrzen-
ne GIS z użyciem referencyjnych warstw wektorowych. Zgodnie z wytycznymi 
Urzędu Miasta Krakowa, w procesie analizy OBIA wyróżniono aż 44 klasy LULC 
(tzw. klasyfikacja szczegółowa), które w kolejnych podejściach poddano auto-
matycznej generalizacji do 21 klas odpowiadających hierarchii bazy CORINE 
Land Cover (CLC 2012). Uzyskane w procesie OBIA obiekty (segmenty) zostały 
poddane procesowi generalizacji na podstawie podobieństwa charakterystyk 
spektralnych oraz cech geometrycznych (klasyfikatory kształtu i sąsiedztwa), 
tworząc podstawę opracowania aktualnej mapy pokrycia i użytkowania tere-
nu Krakowa i okolic. Na podstawie otrzymanych zgeneralizowanych wyników 
obliczono szereg statystyk przestrzennych dla obszarów administracyjnych, 
tj. poszczególnych dzielnic Miasta Krakowa, przedstawiając ich zmienność na 
kompozycjach mapowych. 

Kartowanie pokrycia i użytkowania  
terenu okolic Krakowa  
z wykorzystaniem klasyfikacji OBIA  
oraz danych teledetekcyjnych i GIS

Słowa kluczowe: mapa pokrycia, mapa użytkowania, klasyfikacja obiektowa obra-
zów satelitarnych (OBIA), analizy przestrzenne GIS
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WSTĘP
Spośród wielu czynników meteorologicznych, 
które kształtują klimat danego obszaru, w tym 
także obszarów miejskich jak Kraków największy 
wpływ, szczególnie z punktu widzenia warun-
ków sanitarnych powietrza mają tzw. warunki 
dynamiczne atmosfery w tym szczególnie pręd-
kość i kierunek wiatru. O ile prędkość wiatru, 
będąca wypadkową wielu czynników fizycznych 
formujących zjawisko ruchu powietrza w atmos-
ferze, odpowiada przede wszystkim za tempo 
rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze, 
to kierunek wiatru wskazuje drogę transportu. 
Dodatkowo na jakość powietrza w przyziemnej 
warstwie atmosfery wpływa struktura termo-
dynamiczna powietrza identyfikowana między 
innymi poprzez pionowy profil wiatru i tempe-
ratury, warunki stabilności atmosfery i wyso-
kość warstwy mieszania. Zależnie od przyczyn, 
które powodują występowanie wiatru można 
wyodrębnić dwie grupy czynników: regionalne 
i synoptyczne. Czynniki regionalne związane są 
z oddziaływaniem lokalnych warunków topo-
graficznych i zagospodarowania przestrzenne-
go, a synoptyczne z ogólną cyrkulacją atmosfe-
ry. Wszystkie te elementy wspólnie tworzą pole 
wiatru, które jest zmienne w czasie. Intuicyjnie 
wiadomo, że zarówno charakter rzeźby terenu 
jak i zabudowa miasta powoduje zróżnicowanie 
obszarów ze względu na warunki wentylacyjne. 

Wykorzystanie metody 
teledetekcyjnej SODAR do oceny 
warunków wentylacyjnych Krakowa

dr Leszek Ośrodka1, dr Ewa Krajny1

Większość istotnych dla warunków wenty-
lacyjnych miasta zjawisk zachodzi w warstwie 
granicznej atmosfery, a dokładnej w jej przypo-
wierzchniowej strefie zwanej warstwą Prandtla, 
która charakteryzuje się występowaniem sta-
łych strumieni turbulencyjnych. Z danych lite-
raturowych [np. Fortuniak 2010] jak i doświad-
czalnych badań własnych autorów wynika, że 
w obszarach miejskich wysokość tej warstwy 
to około 0,15 średniej wysokości warstwy gra-
nicznej atmosfery tj. w przybliżeniu 150 m n.p.g. 
Najczęściej opis procesów dynamicznych, które 
tam zachodzą są wynikiem zastosowania mode-
lowania matematycznego. Stosowanie metod 
pomiarowych jest mimo to, że urządzenia tego 
typu są coraz bardziej dostępne jest graniczone 
ze względu na koszty zakupu i eksploatacji do 
zastosowań eksperymentalnych. 
W ramach projektu MONIT-AIR zastosowano 
podejście hybrydowe, z jednej strony mode-
lowanie warunków wentylacyjnych atmosfery 
modelem kaskadowym opartym na zespole 
modeli: ALADIN/MM5/CALMET, a z drugiej in 
situ naziemne pomiary teledetekcyjne szero-
ko rozumianych warunków anemologicznych 
za pomocą sondażu akustycznego przy wyko-
rzystaniu SODARu (ang. sound detection and 
ranging). Sodar jest przyrządem meteorologicz-
nym stosowanym do badania charakterystyk 
atmosfery w profilu pionowym na podstawie 

rozpraszania fal dźwiękowych na fluktuacjach 
powietrza (turbulencja atmosferyczna). 
Dla potrzeb badania warunków wentylacji 
w Krakowie zakupiony został monostatyczny 
sodar dopplerowski model PCS.2000-24 nie-
mieckiej firmy METEK Meteorologische Mes-
stechnik GmbH. Jest to sodar quasi mobilny, 
którego maksymalny zasięg wysokościowy son-
dowania to około 0,5 km n.p.g., w zależności, 
poza ustawieniami technicznymi, od warunków 
lokalizacyjnych i meteorologicznych. 

ZAKRES I CEL BADAŃ 
Zgodnie z założeniem programu badań projektu, 
sodar eksploatowano w różnych lokalizacjach 
Krakowa, w miejscach o charakterystycznych 
cechach topograficznych. Dotychczasowa baza 
danych obejmuje dane sodarowe z następują-
cych punktów pomiarowych: UJ teren ogródka 
meteorologicznego stacji IGiGP ul. Gronostajo-
wa, MPWiK „Bielany” ul. Księcia Józefa, MPWiK 
Zbiorniki Krzemionki ul. Swoszowicka, IMGW-PIB 
Oddział w Krakowie ul. P. Borowego, ArcelorMit-
tal Poland Oddział w Krakowie ul. J. Giedroycia. 

Zastosowany w badaniach warunków ane-
mologicznych Krakowa sodar dopplerowski 
wyznaczał standardowo kilka informacji mete-
orologicznych, które mogły być wprost wyko-
rzystane do analizy warunków przewietrzania 
miasta. Były to między innymi: 
• prędkość i kierunek poziomej składowej 

wiatru (u i v); 
• prędkość i kierunek pionowej składowej 

wiatru (w); 
• klasa stabilności atmosfery. 
Szczegółowe omówienie analizy pomiarów 
dla wszystkich lokalizacji dla całego okresu 
pomiarowego między innymi graficznych pro-
fili prędkości wiatru oraz wykresów radialnych 
rozkładu kierunków wiatru (róże wiatru) na wy-
branych wysokościach były już przedmiotem 
publikacji w m.in. Atlasie MONIT-AIR [2016]. 
Celem niniejszej pracy jest próba uogólnie-
nia wyników badań sodarowych w kontekście 
możliwości ich wykorzystania do komplekso-
wej oceny warunków wentylacyjnych miasta. 
Dla jego osiągnięcia niewątpliwie pewną nie-
dogodnością założonego programu badań 

1 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Ryc.1. Strefa wyrównanego dobowego przebiegu prędkości wiatru (150 m n.p.g.) na tle dobowego przebiegu prędkości wiatru na 
wysokości 40 i 300 m n.p.g.
Fig. 1 Zone of equalized daily wind speed course (150m above ground level) on the background of the daily progression of wind 
speed at heights of 40m and 300m above ground level.
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były stosunkowo krótkie serie pomiarowe 
w różnych lokalizacjach obejmujące przy tym 
różne pory roku. Niemniej jednak porówna-
nie wyników badań sodarowych z badaniami 
pola wiatru przyziemnego, a także z analizą 
synoptyczną wykazały pewne cechy wspólne 
charakterystyczne w warstwie od 40 – 150 m 
nad poziomem gruntu niezależnie od miejsca 
lokalizacji. Górną granicę warstwy wyznaczała 
wysokość występowania wyrównanej w ciągu 
doby prędkości wiatru (Ryc. 1). 
Warstwa ta definiowana jako warstwa Prandtla 
charakteryzuje się brakiem widocznego wraz 
z wysokością skrętu kierunku wiatru oraz dużą 
turbulencyjnością związaną z wpływem szorstko-
ści mechanicznej i termicznej podłoża. Wyznaczo-
na w ten sposób warstwa została potraktowana 
jako wzorcowa przestrzeń nad obszarem miasta 
o podobnych w skali roku warunkach wentyla-
cyjnych. Upoważniło to połączenia serii pomiaro-
wych w jeden zbiór danych służących ocenie tła 
warunków wentylacyjnych miasta Krakowa. 

Dla tak zdefiniowanej przestrzeni korzysta-
jąc z rejestrowanych lub wyliczanych przez 
sodar wielkości fizycznych (odbiciowość, od-
chylenie standardowe kierunku i prędkości 
wiatru, stosunek sygnału do szumu itd.) wy-
znaczono m.in.:
• zmienność klas stabilności atmosfery 

w warstwie 0 – 150 m n.p.g. w zależno-
ści od kierunku wiatru górnego (400 m 
n.p.g.) (Ryc. 2). Pod pojęciem klasy sta-
bilności atmosfery rozumie się stan jej 
równowagi termodynamicznej oznaczo-
ny zwyczajowo literowo od A do F (lub 
liczbowo), przy czym klasy A - C (1 – 3) 
oznaczają odpowiednio wybitnie, umiar-
kowanie i słabo chwiejną równowagę at-
mosfery, klasa D (4) – obojętną, a klasy E 
i F (5 i 6) stałą i wybitnie stałą równowagę 
atmosfery. 

• rozkład klas stabilności na wysokości 50 
i 150 m n p g. w ciągu roku i w przebiegu 
dobowym (Ryc. 3 - 6); 

Ryc. 2. Zmienność klas stabilności 
atmosfery w warstwie 0 – 150 m n.p.g. 
w zależności od kierunku wiatru gór-
nego (400 m n.p.g.) w Krakowie.
Fig. 2 Variability of the atmosphere 
stability classes in the layer 0-150m 
above ground level depending on the 
direction of the upper wind (400m 
above ground level) in Kraków.

Ryc. 3. Roczny przebieg klas stabilności na wysokości 40 m n.p.g. w Krakowie.
Fig. 3 Annual course of the stability classes at a height of 40m above ground level in Kraków.

Ryc. 4. Dobowy przebieg klas stabilności na wysokości 40 m n.p.g. w Krakowie. 
Fig. 4 Daily course of the stability classes at a height of 40m above ground level in Kraków.

POKRYCIE TERENU I PRZEWIETRZANIE KRAKOWA   Konferencja, Kraków, 20 października 2016 roku Konferencja, Kraków, 20 października 2016 roku   POKRYCIE TERENU I PRZEWIETRZANIE KRAKOWA 3534



Ryc. 5. Roczny przebieg klas stabilności na wysokości 150 m n.p.g. w Krakowie. 
Fig. 5 Annual course of the stability classes at a height of 150m above ground level in Kraków.

Ryc. 6. Dobowy przebieg klas stabilności na wysokości 150 m n.p.g. w Krakowie. 
Fig. 6 Daily progression of the stability classes at a height of 150m above ground level in Kraków.

Ryc. 7. Zmienność kompleksowego wskaźnika wentylacji w warstwie 0 – 150 m n.p.g. w zależności od 
kierunku wiatru górnego (400 m n.p.g.) w Krakowie. 
Fig. 7 Variability of the generale ventilation index in the layer 0-150m above ground level depending on the 
upper wind direction (400m above ground level) in Kraków.

Ryc. 8. Zależność stężeń pyłu PM10 od klasy stabilności atmosfery na wysokości 40 m n.p.g.
Fig. 8 Dependence of PM10 particulate concentration on the atmosphere stability class at a height of 40m above ground level.
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• kompleksowy wskaźnik potencjalnego 
przewietrzania dla Krakowa, jako funkcję 
uśrednionych w tej warstwie wybranych 
parametrów atmosfery wyznaczonych 
przez sodar. Im wyższa wartość w skali 
tego wskaźnika tym bardziej niekorzyst-
ne warunki wentylacyjne. Wskaźnik ten 
jest funkcją średniej poziomej i pionowej 
składowej prędkości wiatru, odbiciowo-
ści, skuteczności sondowania i wyznaczo-
nej sodarem klasy stabilności atmosfery 
(Ryc. 7); 

• wpływ stanu równowagi atmosfery na 
wysokość stężeń pyłu PM10 na wybra-
nych stacjach Państwowego Monitorin-
gu Środowiska (PMŚ) WIOŚ w Krakowie 
(Ryc. 8 i 9). 

WYNIKI 
Wyniki badań przedstawiono na rycinach po-
wyżej 

Ryc. 9. Zależność stężeń pyłu PM10 od klasy stabilności atmosfery na wysokości 150 m n.p.g.
Fig. 9 Dependence of PM10 particulate concentration on the atmosphere stability class at a height of 150m above ground level.

DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI
Przedstawione wyniki badań warstwy granicz-
nej atmosfery nad Krakowem w kontekście 
ogólnych warunków przewietrzania miasta 
potwierdzają determinację czynników fizycz-
nogeograficznych w kształtowaniu się tej cha-
rakterystyki klimatologicznej. Zakładając, że 
o szczególnych warunkach wentylacji miasta 
decydują czynniki ogólnej cyrkulacji atmosfery 
można przyjąć, że wyznaczona na podstawie 
badań profilu wiatru warstwa została potrakto-
wana jako wzorcowa przestrzeń nad obszarem 
miasta o podobnych w skali roku warunkach 
wentylacyjnych. Analiza wyników doprowadziła 
do wniosku, że: 
• w Krakowie najbardziej niekorzystne dla 

przewietrzania miasta warunki wyrażone 
stanem równowagi atmosfery występują 
przy kierunku wiatru górnego z sektorów 
NNW i WSW oraz z kierunku S (Ryc. 2); 

• częstość występowania chwiejnej i obo-

jętnej równowagi atmosfery (A+B+C+D) 
ma charakterystyczny przebieg z mini-
mum częstości występowania w miesią-
cach chłodnych oraz maksimum latem. 
W przebiegu dobowym największy udział 
klas chwiejnych i obojętnej obserwuje się 
w godzinach okołopołudniowych a naj-
mniejszy w godzinach nocnych. Wraz 
z wysokością notuje się też wzrost udzia-
łu tych klas w poszczególnych miesiącach 
i godzinach doby (Ryc. 3 - 6); 

• kompleksowy wskaźnik potencjalnego 
przewietrzania wykazuje stosunkowo 
małe zróżnicowanie, choć można wyraźnie 
wskazać trzy dominujące sektory, które 
odpowiadają za najbardziej niekorzystne 
warunki przewietrzania. Są to: N, NNE, SW 
i NNW (Ryc. 7); 

• wielkość stężeń zanieczyszczeń PM10 na 
wybranych stacjach PMŚ WIOŚ w Krako-
wie jest zależna od warunków stabilności 

atmosfery. Najwyższe stężenia pyłu za-
wieszonego w warstwie przyziemnej noto-
wane są przy równowadze silnie stałej (F) 
obserwowanej na górnej granicy warstwy 
Prandla (około 150 m n.p.g.) (Ryc. 8 i 9).

Przedstawianie wyniki badań sodarowych 
wskazują na możliwości wykorzystania tych 
informacji dla potrzeb diagnozy warunków 
wentylacji w skali regionalnej. Informacje 
o warunkach anemologicznych w warstwie 
przyziemnej atmosfery mogą także stanowić 
ważny element diagnozy i prognozy jakości 
powietrza w Krakowie. 
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W  artykule przedstawiono wyniki badań 
nad pionową strukturą wiatru w Kra-

kowie, które uzyskano jako jeden z rezultatów 
projektu zadania pn. „Ocena warunków prze-
wietrzania Krakowa przy wykorzystaniu zaawan-
sowanego systemu modelowania” projektu MO-
NIT–AIR „Zintegrowany system monitorowania 
danych przestrzennych dla poprawy jakości po-
wietrza w Krakowie”. 
W ramach tego projektu do realizacji założo-
nego głównego celu zastosowano podejście 
hybrydowe, z jednej strony modelowanie wa-
runków wentylacyjnych atmosfery modelem 
kaskadowym opartym na zespole modeli: ALA-
DIN/MM5/CALMET, a z drugiej in situ naziemne 
pomiary teledetekcyjne szeroko rozumianych 
warunków anemologicznych za pomocą sonda-
żu akustycznego przy wykorzystaniu SODARu 
(ang. sund detection and ranging). Dla potrzeb 
badania warunków wentylacji w Krakowie za-
kupiony został monostatyczny sodar dopple-
rowski model PCS.2000-24 produkcji niemiec-
kiej firmy METEK Meteorologische Messtechnik 
GmbH. Jest to sodar quasi mobilny, którego 
maksymalny zasięg wysokościowy sondowania 
to około 0,5 km n.p.g., w zależności, poza usta-
wieniami technicznymi, od warunków lokaliza-
cyjnych i meteorologicznych. 

Wykorzystanie metody 
teledetekcyjnej SODAR do oceny 
warunków wentylacyjnych Krakowa

Use of the SODAR remote sensing 
method for assessment of
ventilation conditions in Kraków

dr LESZEK OŚRODKA, dr EWA KRAJNY dr LESZEK OŚRODKA, dr EWA KRAJNY

Słowa kluczowe: warunki wentylacyjne, teledetekcja, sodar, jakość powietrza Key words: ventilation conditions, remonte sensing, sodar, air quality

STRESZCZENIE

Zgodnie z założeniem programu badań projek-
tu, sodar eksploatowano w różnych lokaliza-
cjach Krakowa, w miejscach o charakterystycz-
nych cechach topograficznych. 
Celem niniejszej pracy jest próba uogólnie-
nia wyników badań sodarowych w kontekście 
możliwości ich wykorzystania do komplek-
sowej oceny warunków wentylacyjnych mia-
sta we wzorcowej przestrzeni nad obszarem 
miasta ograniczonej w pionie tzw. wysokością 
warstwy Prandtla (150 m nad średni poziom 
miasta). Dla tak zdefiniowanej przestrzeni 
korzystając z rejestrowanych lub wyliczanych 
przez sodar wielkości fizycznych (odbiciowość, 
odchylenie standardowe kierunku i prędkości 
wiatru, stosunek sygnału do szumu itd.) wy-
znaczono rozmaite charakteryzujące warunki 
przewietrzania parametry fizyczne atmosfery 
i przyrównano je ze stanem jakości powie-
trza. Przedstawione wyniki badań warstwy 
granicznej atmosfery nad Krakowem w kon-
tekście ogólnych warunków przewietrzania 
miasta potwierdziły determinację czynników 
fizycznogeograficznych w kształtowaniu się 
tej charakterystyki klimatologicznej i wykazały 
przydatność ich w tworzeniu diagnozy i pro-
gnozy warunków wentylacji i jakości powie-
trza w skali regionalnej. 

This paper presents the results of stud-
ies into the vertical structure of winds in 

Kraków, which have been obtained as the deliv-
erables of a task called Assessment of ventilation 
conditions in Kraków using an advanced model-
ling system under the MONIT–AIR project called 
The integrated system of monitoring spatial data 
for improvement of the air quality in Kraków.
The project’s execution employed a hybrid 
approach, which combined modelling of venti-
lation conditions with a cascade model based 
on a set of ALADIN/MM5/CALMET models with 
an in situ remonte sensing measuremant of 
anemological conditions in a broad sense with 
acoustic soundings using SODAR (sound detec-
tion and ranging). A PCS.2000-24 monostatic 
doppler sodar is manufactured by METEK Me-
teorologische Messtechnik GmbH (Germany). It 
is a quasi-mobile sodar having a maximum al-
titude sounding range of 0.5 km above ground 
level, depending on the technical setting, and 
on location and weather conditions.
According to the assumptions of the project 
plan, the sodar has been used at different lo-
cations in Kraków, at places with distinct topo-
graphic features.
The goal of this paper is to generalise the results 
of the sodar measurements in terms of their 

possible use for a comprehensive assessment 
of ventilation conditions in the city in a mod-
el space above the city, delimited vertically by 
the altitude of the Prandtl layer (150 m above 
the average city level). Various physical param-
eters characterising the ventilation conditions 
have been determined for thus defined space 
using the physical quantities either recorded or 
calculated by the sodar (reflectivity, standard 
deviation of a direction and velocity of wind, 
signal to noise ratio, etc.) and compared to the 
air quality. The results of measurements to 
the boundary layer of the atmosphere above 
Kraków in terms of the general conditions of 
ventilation of the city have confirmed the de-
termination of physicogeographical factors in 
this climatological characteristic and demon-
strated their usability in developing a diagno-
sis and forecast for the ventilation conditions 
and air quality within a regional scale.
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WSTĘP
Rosnąca świadomość ekologiczna społe-
czeństa i bezpośrednie jego zainteresowanie 
warunkami życia w mieście, w aspekcie ilo-
ści i jakości przestrzeni publicznej z zielenią 
miejską, powoduje, iż władze miast coraz 
częściej starają się współpracować z miesz-
kańcami wychodząc na przeciw pewnym po-
stulatom. Jednocześnie nieodzowne staje się 
stosowanie odpowiednich narzędzi geoinfor-
macyjnych, dzięki którym pojedynczy miesz-
kańcy jak i inicjatywy (NGO) zyskują dostęp 
do informacji przestrzennej, jednocześnie 
biorąc czynny udział w rozwiązywaniu bie-
żących problemów [1]. Władze miasta zobo-
wiązane są także odpowiednimi przepisami 
krajowymi i wynikającymi z Dyrektyw Unii Eu-
ropejskiej do zagwarantowania obywatelom 
dostępu do informacji [2,3]. Dokonujący się 
gwałtowny postęp technologiczny w ostat-
nich dekadach, pozwala w łatwy i intuicyjny 
sposób zapewnić społeczeństwu dostęp po-
przez Internet do informacji publicznej, m.in. 
przez jej publikowanie na ogólnodostępnych 
portalach mapowych czy tematycznych ser-
wisach internetowych. W wielu przypadkach 
umożliwia się także społeczeństwu dostęp do 
serwisów za pomocą aplikacji instalowanych 
na smartfonach, dzięki czemu setki i tysiące 
osób zaczynają tworzyć pewne partnerstwo 
z władzami miast w monitorowaniu stanu ro-

Zarządzanie i monitorowanie zieleni 
miejskiej na przykładzie wdrożenia 
aplikacji R3 TREES w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej w Krakowie
dr Katarzyna Bajorek-Zydroń 1, dr hab. inż. Piotr Wężyk 1,2, 
mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Czajka 1, mgr inż. arch. kraj. Kinga Szerszeń 1, 
mgr Elżbieta Jędrzejczak 1,3

1 ProGea Consulting, 2 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ślinności, zgłaszając pewne nieprawidłowości 
poprzez wysłanie tematu zdarzenia, zdjęcia 
lub komentarza z pozycją GPS.
Powyższe rozwiązania geoinformatyczne za-
implementowane zostały także w jednym 
z zadań realizowanych w ramach projektu 
„Zintegrowany system monitorowania danych 
przestrzennych dla poprawy jakości powie-
trza w Krakowie” (akronim projektu MONIT-
-AIR), realizowanego przez Wydział Kształto-
wania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 
oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej z funduszy EEA Grants. W ramach tego 
projektu w Zarządzie Zieleni Miejskiej (ZZM) 
w Krakowie wdrożono aplikację R3 TREES (R3 
GIS) do zarządzania obszarami zieleni będącej 
w zarządzie miasta.
Jednym z założeń projektu MONIT-AIR było 
m.in. umożliwienie mieszkańcom Krakowa, 
a także przebywającym tu turystom, jak naj-
szerszego dostępu do informacji o środowi-
sku, w tym prezentację zarówno już istnieją-
cych, jak i pozyskiwanych w czasie projektu 
nowych geodanych. Jednym z zadań realizo-
wanych przez wykonawcę, firmę ProGea Con-
sulting, było m.in. dostosowanie i wdrożenie 
nowoczesnego geoinformacyjnego systemu 
do zarządzania zielenią oraz szczegółowa in-
wentaryzacja wybranych terenów zieleni Kra-
kowa (głównie dzielnice: I Stare Miasto oraz 

II Grzegórzki). W tym celu wykonawca wybrał 
sprawdzone w wielu miastach europejskich 
(m.in. Mediolan, Włochy) rozwiązanie przygo-
towane przez włoską firmę R3 GIS z Merano. 

CHARAKTERYSTYKA APLIKACJI R3 TREES
Aplikacja R3 TREES to przykład geoinforma-
cyjnego systemu do: pozyskiwania, prze-
chowywania, analizowania i udostępniania 
danych o obiektach, posiadających atrybuty 
geometryczne (położenie XYZ, wymiary 2D 
i 3D), jak również atrybutowe (w tym: gatu-
nek drzewa lub krzewu, rodzaj nawierzchni 
alejki parkowej, opis uszkodzeń pnia drzewa 
i inne). Dane mogą być wprowadzane bezpo-
średnio do baz danych aplikacji desktop na 

podstawie edycji obiektu i pomiarów GNSS 
dokonanych w terenie lub poprzez aplikację 
mobilną (tablet z GPS/GNSS) albo też poprzez 
import obiektów (w formacie SHAPE file Esri). 
Edycja danych może być realizowana na urzą-
dzeniach stacjonarnych lub mobilnych przez 
przeglądarkę internetową. Aplikacja R3 TREES 
umożliwia gromadzenie danych o drzewach, 
krzewach, obiektach tzw. małej architektury 
czy o urządzeniach na placach zabaw dla dzie-
ci. Aplikacja pozwala także na połączenie re-
lacją każdego obiektu (np. drzewa czy pomni-
ka) z fotografią cyfrową, opisami czy innymi 
dokumentami w formie cyfrowej (np. faktura 
dotycząca zabiegów pielęgnacyjnych w forma-
cie pdf).

Ryc. 1. Przykładowy 
formularz VTA drzewa
Fig. 1. Example of VTA 

form for tree.
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W aplikacji R3 TREES najbardziej rozbudowa-
nym modułem jest ten dotyczący drzew, krze-
wów, grup krzewów oraz żywopłotów, gdzie 
obok wymaganych danych podstawowych: 
gatunek, średnica korony, obwód pnia (na 
wysokości 1,3 m), zajmowana powierzchnia 
(krzewy), długość (żywopłoty), wysokość czy 
wiek - można wprowadzić inne dane szczegó-
łowe, takie jak, np. obecność miejsc lęgowych 
ptaków, stan zdrowotny oraz zdefiniowanie 
zakresu prac koniecznych do przeprowadzenia 
wraz z terminem ich realizacji. Aplikacja umoż-
liwia stworzenie tzw. karty oceny drzewa, czyli 
formularza służącego wizualnej ocenie stanu 
drzewa (ang. VTA - Visual Tree Asessment), 
w którym w odpowiedniej skali szczegółowej 
ocenie poddawany jest stan zdrowotny drze-
wa (obecność posuszu, złamań, uszkodzeń 
powierzchniowych i wgłębnych na poszczegól-
nych fragmentach pnia, kierunek jego wychyle-
nia i asymetria korony, występowanie chorób 
i szkodników, konfliktów z bezpośrednim są-
siedztwem) oraz klasę zagrożenia jakie drzewo 
może stanowić dla swego otoczenia (ryc. 1).

Aplikacja R3 TREES nie jest jedynie bazą danych 
GIS, ale również systemem do przestrzennego 
zarządzania zielenią miejską, umożliwiającym 
definiowanie zadań (zabiegów i czynności) ko-
niecznych do wykonania. Dotyczy to zarówno 
zadań zlecanych firmom utrzymującym zieleń 
(np. koszenie trawników w parkach) czy spe-
cjalistom z zakresu oceny stanu zdrowotnego 
drzew. Nie ma znaczenia czy prace są cyklicz-
ne, czy też doraźne lub stałe. 
Wszystkie dane zapisane w bazie danych syste-
mu R3 TREES dostępne są dla autoryzowanych 
użytkowników poprzez przeglądarkę interne-
tową, jednak pewna ich część, jak np. dane fi-
nansowe, zlecenia i rozliczenia udostępnione 
są dla wybranych użytkowników o specjalnych 
uprawnieniach (np. administrator systemu, in-
spektorzy, firmy utrzymujące zieleń). System 
w ograniczonej formie może być udostępniony 
mieszkańcom, którzy za pomocą aplikacji zain-
stalowanej w smartfonie z GPS mogą zgłaszać 
usterki i wybrane sytuacje zagrażające bezpie-
czeństwu osób przebywających na terenach 
zielni miejskiej.

Dzięki koncepcji zebrania niezbędnych geoda-
nych (geometrycznych i opisowych) na prze-
strzeni dyskowej systemu, niezmiernie skraca 
się proces decyzyjny przebiegający w urzędzie 
przy jednoczesnym wzroście efektywności 
zarządzania zielenią miejską. W dość szybki 
sposób operator wprowadza zmiany zacho-
dzące w przestrzeni zieleni miejskiej i kontro-
luje ewentualne zagrożenia powodowane przez 
drzewa. W nieskomplikowany sposób użytkow-
nicy R3 TREES mogą planować krótko- i długo-
terminowe strategie gospodarowania zielenią, 
obiektami sportowymi, rekreacyjnymi czy placa-
mi zabaw na podstawie obowiązujących przepi-
sów prawnych, a przede wszystkim uwzględnia-
jąc oczekiwania mieszkańców miasta.

MATERIAŁY I METODY
Na podstawie wymagań projektowych MO-
NIT-AIR system R3 TREES został odpowiednio 
dostosowany przez producenta, tj. firmę R3 
GIS, współpracującego na bieżąco na etapie 
implementacji i kolejnych wersji zarówno z fir-
mą ProGea Consulting (podmiot wdrażający 
i szkolący) jak i bezpośrednio z ZZM (instalacja 
zdalna serwera, maszyny wirtualnej). Aplikacja 
objęła obszar administracyjny miasta Krakowa 
z wydzieleniem 18 mniejszych podobszarów 
odpowiadających poszczególnym dzielnicom. 
W ramach realizacji projektu MONIT-AIR prze-
prowadzono szczegółową inwentaryzację 
terenów zieleni miejskiej, głównie w dzielni-
cach: I – Stare Miasto oraz II – Grzegórzki. Zin-
wentaryzowano w nich parki, takie jak: Planty 
Krakowskie, Park Strzelecki, Bulwary Wiślane,  
a także liczne pasy drogowe przy większości ulic 
oraz zieleńce i skwery, będące pod nadzorem 
ZZM. Szczegółową inwentaryzacją poza ww. obiek-
tami objęto parki: im. H. Jordana oraz Krakowski, 
a także pas drogowy Alei Trzech Wieszczów (V – 
Krowodrza) i Alei Pokoju (XIV – Czyżyny; ryc. 2).

Dane o lokalizacji (XYZ) większości obiektów 
(drzew, krzewów, poszczególnych elementów 
małej architektury oraz typów nawierzchni) po-

łożonych w obrębie większych parków i pasów 
drogowych pozyskane zostały w wyniku prze-
twarzania chmur punktów 3D z mobilnego ska-
nowania laserowego (ang. Mobile Laser Scan-
ning; MLS). W miejscach niedostępnych dla 
platformy mobilnej (np. place zabaw w Parku 
Jordana) wykorzystano uzupełniające naziem-
ne skanowanie laserowe (ang. Terrestrial Laser 
Scanning; TLS) skanerem FARO FOCUS 3D.
Dane wektorowe pochodzące z kartowa-
nia 3D w chmurze punktów MLS/TLS zosta-
ły poddane weryfikacji w terenie podczas 
przeprowadzenia właściwej inwentaryzacji 
dendrologicznej. Wyniki prac operatorów 
oprogramowania Terrasolid (przetwarzanie 
chmur punktów MLS/TLS) oraz dendrologów 
wprowadzano do systemu R3 TREES, zarów-
no w aplikacji typu desktop, jak i podczas 
prac weryfikacyjnych w terenie przy wykorzy-
staniu tabletów (system operacyjny Android) 
z aplikacją mobilną.

WYNIKI
W ramach realizacji projektu MONIT-AIR zin-
wentaryzowano łącznie ponad 110 ha zieleni 
miejskiej Krakowa zarządzanych przez Za-
rząd Zieleni Miejskiej, tj.: 6 parków, 32 zie-
leńce oraz 167 pasów drogowych. Łącznie 
zgromadzono informacje o około 1% drzew 
całego Krakowa, tj. 13 419 drzewach i 5 427 
krzewów (Tab. 1).

Największą ilością drzew i krzewów charakte-
ryzowały się parki: Planty Krakowskie, Park im. 
H. Jordana oraz Park Krakowski, a także pasy 
drogowe Alei: Trzech Wieszczów, Daszyńskiego 
i Dietla. Statystyki dotyczące zinwentaryzowa-
nych obiektów w wybranych parkach przedsta-
wiono poniższej (Tab. 2.).

Analizując około 20 hektarowe Planty Kra-
kowskie, stwierdzono, iż najczęściej wystę-
pującymi gatunkami drzew na tym obszarze 
są: klon zwyczajny (Acer platanoides) w licz-
bie 527 drzew (23,7%), lipa drobnolistna Ryc. 2. Fragment mapy Krakowa ze zinwentaryzowanymi obiektami (widok z aplikacji R3 TREES)

Fig. 2. Part of the map of Kraków with inventoried objects (view in R3 TREES application).
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(Tilia cordata) – 362 (16,3%), kasztanowiec 
zwyczajny (Aesculus hippocastanum) – 177 
(8%), robinia akacjowa (Robinia pseudoaca-
cia) – 132 (5,9%) oraz jesion wyniosły (Fraxi-
nus excelsior) 131 – (5,9%).
W parku im. Henryka Jordana zinwentaryzo-
wano dwa pomniki przyrody (dąb szypułko-
wy i topola czarna). Najczęściej spotykany-
mi gatunkami drzew w tym parku są: klon 
zwyczajny (Acer platanoides) – 194 drzewa 
(12,3%), jesion wyniosły (Fraxinus excel-
sior) – 115 (7,3%), śliwa wiśniowa (Prunus 
cerasifera) – 111 (7%), modrzew europejski 
(Larix decidua) – 85 (5,4%) oraz dąb szypuł-
kowy (Quercus robur) – 74 drzewa (4,7%). 
Powierzchnia trawników w parku wynosi 
17,27 ha, a powierzchnia alejek asfaltowych 
wynosi aż 2 ha, tereny sportowe zajmują 0,4 
ha, a place zabaw, na których zlokalizowano 
64 urządzenia zabawowe - 1 ha. Łączna po-

Ryc. 3. Praca w aplikacji mobilnej R3 TREES z wykorzystaniem tabletu
Fig. 3. Work in the R3 TREES mobile application using a tablet.

wierzchnia placów zabaw i terenów sporto-
wych wynosi ponad 1,4 ha, co stanowi 6,9% 
powierzchni całego parku. W obrębie tych 
obiektów znajdują się różne nawierzchnie, 
których zasięgi i rodzaje łatwo wyodrębnio-
no korzystając z danych pozyskanych za po-
mocą MLS.
Zgromadzone i uzupełnione podczas prac 
terenowych dane zostały wprowadzone do 
systemu R3 TREES i udostępnione poszczegól-
nym grupom użytkowników. Aplikacja może 
na bieżąco generować statystyki dotyczące 
wyselekcjonowanych podobszarów oferując 
możliwość wykonywania analiz przestrzen-
nych i zestawień, takich jak m.in. rozmiesz-
czenie wybranych gatunków roślin i plano-
wanie związane z gospodarką drzewostanem 
i zasobami małej architektury na terenach 
zielonych. Do systemu wprowadzane są syste-
matycznie cenniki prac wykonywanych przez 

ZINWENTARYZOWANE OBIEKTY W KRAKOWIE
Obiekt Ilość

Park 6

Zieleniec 32

Pas drogowy 167

Drzewo żywe 13 367

Drzewo martwe 52

Drzewa ogółem 13 419

Krzew 5 427

Grupa krzewów 1 631 szt./39 265m2

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE GATUNKI
Gatunek Ilość [%]

Acer platanoides / klon pospolity 15,95

Fraxinus excelsior / jesion wyniosły 8,28

Tilia cordata / lipa drobnolistna 7,97

Acer campestre / klon polny 5,63

Acer pseudoplatanus / klon jawor 4,82

Robinia pseudoacacia / robinia akacjowa 4,17

OBIEKT
PARK

PLANTY KRAKOWSKIE PARK IM. H. JORDANA PARK KRAKOWSKI

Drzewo żywe 2 217 1 575 582

Drzewo martwe 4 1 -

Drzewa ogółem 2 221 1 576 582

Krzew 3 020 598 227

Trawnik 154 660 m2 172 689 m2 43 360 m2

Kwietnik sezonowy 630 m2 - 170 m2

Kwietnik bylinowy - 293 m2 -

Grupa krzewów - 5 865 m2 686 m2

Żywopłot - 757 m 309 m

Lampa / latarnia 657 168 56

Pomnik 36 52 22

Fontanna 2 1 1

Kosz na śmieci 401 111 27

Kosz na psie odchody 9 5 6

Ławka 1 004 196 60

Woda przy fontannie 847 m2 2 821 m2 1 400 m2

Plac zabaw dla dzieci - 3 obiekty /10 073 m2 -

Teren sportowy - 9 obiektów /4 300 m2 -

Tab. 1. Zinwentaryzowane obiekty w ramach inwentaryzacji zielni miejskiej w projekcie MONIT-AIR w Krakowie
Table 1. Inventoried objects within the framework of the inventory of urban greenery in the MONIT-AIR project in Kraków.

Tab. 2. Statystyki zinwentaryzowanych obiektów w wybranych parkach Krakowa w ramach projektu MONIT-AIR
Table 2. Statistics of inventoried objects in the selected parks of Kraków within the framework of the MONIT-AIR project.
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firmy odpowiadające za utrzymanie zieleni, 
więc system pełnić też będzie rolę wspoma-
gania rozliczeń finansowych przypisywanych 
konkretnym zadaniom w zdefiniowanych lo-
kalizacjach. Selekcji obszarów do tworzenia 
raportów można dokonywać zarówno narzę-
dziami selekcji z mapy portalu (podkład orto-
fotomapy lotniczej RGB), jak i po wybranych 
atrybutach (np. nazwa podobszaru).  

PODSUMOWANIE
Wdrożenie nowoczesnego komputerowego 
systemu zarządzania zielenią R3 TREES oraz 
powiązana z nim szczegółowa inwentaryzacja 
wybranych terenów zieleni Krakowa umożliwi 
jednostce odpowiedzialnej za utrzymanie zie-
leni miejskiej (ZZM) sprawne nimi zarządzanie 
i monitorowanie, przy jednoczesnym otwarciu 
się na mieszkańców i firmy wykonawcze. 
Dzięki rozszerzonej funkcjonalności apli-
kacji R3 TREES o zakres GIS (Geograficzne 
Systemy Informacyjne) na zgromadzonych 
i aktualizowanych w systemie geodanych 
przyczynia się do znacznego skrócenia pro-
cedur w urzędzie jednocześnie przynosząc 
znaczny przyrost w efektywności zarządza-
nia zadaniami i projektami. Aplikacja może 
pełnić jednocześnie funkcję udostępniania 
społeczeństwu informacji o środowisku i in-
tegrować różne serwisy OGC zaimplemento-
wane w Dyrektywie INSPIRE. W sytuacjach 
wprowadzania nowych przepisów wyma-
ganych przez ustawy i rozporządzenia, np. 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom na obszarach zieleni wysokiej, 
aplikacja umożliwia raportowanie z bazy da-
nych obiektów, dla których prowadzone są 
karty VTA (karty wizualnej oceny drzewa). 
W sytuacjach klęskowych (np. wichura, bu-
rza) można bardzo szybko zlecać doraźne 
zadania firmom, posiłkując się w tym celu 
serwisem mapowym i wizualizacją wyselek-
cjonowanych obszarów.  
Coraz częściej mieszkańcy dużych aglomera-
cji chcą aktywnie uczestniczyć w działaniach 

podejmowanych przez zarządzających mia-
stem, jak i podejmują samodzielne inicjatywy 
w zakresie propozycji zmian w ich najbliż-
szym otoczeniu. Aplikacja R3 TREES poma-
ga w takich sytuacjach umożliwiając miesz-
kańcom wyrażanie opinii, zbieranie danych 
i zastrzeżeń oraz alarmowanie w przypadku 
zagrożeń, czy zniszczeń poprzez aplikację na 
smartfon lub mobilną na tablet. 
Zieleń miejska to oczywiście nie tylko prze-
strzeń będąca własnością miasta, ale także 
licznych spółdzielni mieszkaniowych, kolei, 
instytucji i właścicieli prywatnych. W przy-
szłości aplikacja R3 TREES po jej odpowied-
nim dostosowaniu będzie mogła w zależno-
ści od potrzeb być wykorzystywana przez 
poszczególne podmioty zlecające najczęściej 
utrzymanie zieleni profesjonalnym firmom.  
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W  ramach realizacji projektu MONIT-AIR, 
w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krako-

wie wdrożono geoinformacyjny system R3 TRE-
ES (R3 GIS) służący zarządzaniu zielenią miej-
ską. Rozwiązanie informatyczne oparte zostało 
na oprogramowaniu typu Open Source, a jego 
funkcjonalność została dostosowana do wy-
magań wielu klientów w całej Europie. System 
R3 TREES nie tylko gromadzi dane dotyczące 
samej zieleni miejskiej (w tym dane historycz-
ne), ale pozwala także na łatwy do nich dostęp, 
zarządzanie i monitorowanie zasobami zieleni 
różnym grupom użytkowników. Dostęp do apli-
kacji R3 TREES możliwy jest poprzez stronę in-
ternetową, za pomocą urządzeń stacjonarnych 
lub przenośnych (np. tablet). Aplikacja pozwala 
na zarządzanie zarówno drzewami, krzewami, 
czy trawnikami, jak również elementami małej 
architektury, w tym urządzeniami na placach 
zabaw. Oprogramowanie umożliwia decyden-
tom zlecanie prac i usług oraz ich kontrolo-
wanie poprzez przypominanie o planowanych 
odbiorach zarówno interwencyjnych, jak i po-
wtarzanych cyklicznie. 

Execution of the MONIT-AIR project in-
volved implementation of the R3 TREES 

(R3 GIS) geoinformation system at the Urban 
Vegetation Management Board in Kraków 
to manage urban vegetation. This comput-
er-based solution has been developed using 
the Open Source software and its functionality 
has been adapted to the requirements of nu-
merous clients in Europe. R3 TREES not only 
accumulates data for urban vegetation itself 
(including historical data), but also facilitates 
access, management and monitoring of vege-
tation resources by different groups of users. 
R3 TREES can be accessed from a website, on 
desktop or mobile (e.g. tablet) devices. The 
application allows menage of trees, shrubs 
and lawns, as well as street furniture, includ-
ing playground facilities. The software makes 
it possible for decision-makers to commission 
work and services and to control them with 
reminders about planned acceptance, both 
interventional and regular.
The best developed part of the application is 
its tree module, which stores information on: 

Zarządzanie i monitorowanie zieleni 
miejskiej na przykładzie wdrożenia 
aplikacji R3 TREES w Zarządzie 
Zieleni Miejskiej w Krakowie

Managing and monitoring urban  
vegetation shown in implementation  
of R3 TREES application in the Urban 
Vegetation Management Board in Kraków

dr KATARZYNA BAJOREK-ZYDROŃ, dr hab. inż. PIOTR WĘŻYK,  
mgr inż. arch. kraj. KATARZYNA CZAJKA, mgr inż. arch. kraj. KINGA  
SZERSZEŃ, mgr ELŻBIETA JĘDRZEJCZAK

dr KATARZYNA BAJOREK-ZYDROŃ, dr hab. inż. PIOTR WĘŻYK  
mgr inż. arch. kraj. KATARZYNA CZAJKA, mgr inż. arch. kraj. KINGA  
SZERSZEŃ, mgr ELŻBIETA JĘDRZEJCZAK

Słowa kluczowe: MONIT-AIR, zieleń miejska, inwentaryzacja zieleni, R3 TREES, 
zarządzanie zielenią miejską, MobileGIS

Key words: MONIT-AIR, urban vegetation, vegetation inventory, R3 TREES, 
managing urban vegetation, MobileGIS

STRESZCZENIE

Szczególnie rozbudowaną częścią aplikacji jest 
moduł dotyczący drzew przechowujący dane o: 
gatunku, obwodzie pnia na wysokości 1,3 m nad 
gruntem, wysokości, stanie zdrowotnym, obec-
ności miejsc lęgowych dla ptaków, koniecznych 
do wykonania zabiegach, karcie oceny drzewa 
(ang. VTA). Formularz wizualnej oceny stanu drze-
wa pozwala przechowywać dane o obecności po-
suszu, złamaniach konarów, uszkodzeniach po-
wierzchniowych i wgłębnych na poszczególnych 
fragmentach pnia, kierunku jego wychylenia, 
asymetrii korony, chorób i szkodników, konflik-
tów z sąsiedztwem oraz o klasie zagrożenia jakie 
drzewo stwarza dla otoczenia. 
W celu zasilenia aplikacji aktualnymi danymi prze-
prowadzono szczegółową inwentaryzację ponad 
110 ha zieleni miejskiej na obszarze Krakowa 
(w tym m.in. Plantach Krakowskich, Parkach: Jor-
dana, Krakowskim, Strzeleckim, oraz w pasach 
drogowych, zieleńcach i skwerach). Łącznie zin-
wentaryzowano ponad 13 000 drzew, wśród któ-
rych najczęściej występujące gatunki to klon zwy-
czajny (Acer platanoides), jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior) oraz lipa drobnolistna (Tilia cordata).

species, trunk circumference 1.3m above the 
ground, height, health, presence of bird nests, 
measures that need to be taken, and a visual 
tree assessment (VTA) card. A VTA form helps 
to store data on the presence of snags, bro-
ken branches, surface and in-depth damage of 
trunks, inclination, crown asymmetry, diseases 
and pests, conflicts with neighbouring plants 
and a class of hazards that a tree presents to 
the surroundings.
In order to feed up-to-date data into the ap-
plication, detailed inventory of over 110ha 
of urban vegetation has been carried out in 
Kraków (including the Planty of Kraków, Jor-
dan, Krakowski and Strzelecki Parks, and in 
road belts, greens, squares). Altogether, over 
13,000 trees have been stock-taken, with the 
maple (Acer platanoides), the ash tree (Fraxinus 
excelsior), and the lime tree (Tilia cordata) being 
the most common ones.
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Modelowanie warunków 
przewietrzania Krakowa

mgr JOLANTA GODŁOWSKA

mgr WIESŁAW KASZOWSKI 

POKRYCIE TERENU I PRZEWIETRZANIE KRAKOWA   Konferencja, Kraków, 20 października 2016 roku Konferencja, Kraków, 20 października 2016 roku   POKRYCIE TERENU I PRZEWIETRZANIE KRAKOWA 5554



WSTĘP
Na warunki przewietrzania Krakowa mają 
wpływ czynniki różnej skali - od synoptycznej 
do lokalnej. Ukształtowanie terenu wymusza 
zmianę kierunku wiatru, wynikającą z ogólnej 
cyrkulacji atmosfery, zaś elementy szorstkości 
oprócz zmiany kierunku, wpływają na prze-
kształcenie części energii ruchu postępowego 
wiatru w energię turbulencyjną, wpływając na 
zmniejszenie prędkości wiatru.  Kraków jest 
położony w dolinie Wisły, w miejscu zwanym 
Bramą Krakowską, łączącym Kotlinę Racibor-
sko-Oświęcimską z Kotliną Sandomierską 
[German 2000]. Mezoregiony fizycznogeogra-
ficzne układają się w granicach Krakowa rów-
noleżnikowo, wymuszając ruch powietrza w osi 
wschód - zachód, wzdłuż rynny doliny Wisły. 
Od strony północnej Kraków ogranicza Wyżyna 
Śląsko-Małopolska, zaś od południa pasma Be-
skidów.  Centralne dzielnice Krakowa znajdują 
się w pasie przedgórskiego obniżenia, w obrę-
bie Pomostu Krakowskiego. Jego liczne wznie-
sienia stanowią dla miasta barierę ogranicza-
jącą prześwit doliny Wisły w zachodniej części 
miasta, utrudniając jego przewietrzanie przy 
dominującej w Polsce cyrkulacji zachodniej.  
W warstwie przypowierzchniowej istotnym 
czynnikiem modyfikującym wiatr jest obecność 
elementów szorstkości. Modyfikację wymu-
szają nieregularnie rozmieszczone, rozmaitej 
wysokości i kształtu budynki i inne sztywne 
elementy, jak również zieleń miejska. Powyżej 
bezpośredniego wpływu powierzchniowych 
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mgr Jolanta Godłowska1, mgr Wiesław Kaszowski1

elementów szorstkości profil prędkości wiatru 
można opisać formułą logarytmiczną [Tenne-
kes and Lumley, 1972]:

   (1)

gdzie z0 oznacza parametr szorstkości, d jest 
miarą przesunięcia powierzchni, u* oznacza 
tarciową prędkość wiatru, zaś k=0.4 jest stałą 
von Karmana. Stosowanie tej formuły do wyzna-
czania wiatru wewnątrz warstwy tarciowej (ang. 
roughness sublayer RSL) jest nieuprawnione i nie-
prawidłowe. Alternatywą są formuły empiryczne, 
które powinny uwzględniać zagregowane cha-
rakterystyki szorstkości powierzchni związane 
z parametrami morfometrycznymi najbliższego 
otoczenia. Powszechnie stosowanymi w tym celu 
są wskaźnik powierzchniowej gęstości elemen-
tów szorstkości λP=AP/At, wskaźnik bocznej gęsto-
ści elementów szorstkości λf=Af/At oraz średnia 
wysokość elementów szorstkości H [Grimmond 
i Oke 1999]. W oparciu o wyniki eksperymen-
talne uzyskane dla roślinności oraz elementów 
sztucznych Cionco [1972] zaproponował dla ide-
alnego przepływu w obrębie warstwie dachowej, 
wykładniczą zmienność prędkości wiatru:

 u(z)=uH*exp[α(z/H-1)]  (2) 
 
gdzie H oznacza wysokość warstwy dacho-
wej (ang.canopy layer CL), uH oznacza poziomą 
składową prędkości wiatru na górze CL, zaś 

Ryc. 1. Schemat modelowania hybrydowego
Fig. 1. Diagram of hybrid modelling.1 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 
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a – parametr osłabiający, który nie jest uniwer-
salną stałą, lecz jego wartość wzrasta wraz ze 
wzrostem gęstości i elastyczności elementów 
szorstkości.
Ideę Cionco dla terenów miejskich rozwinął 
w oparciu o dane z kampanii pomiarowej BRE  
MacDonald [MacDonald 1998]. Wykazał, że pro-
fil logarytmiczny (formuła 1) pokrywa się z eks-
perymentalnym powyżej 1.8H, co oznacza, że 
elementy szorstkości zmieniają pionowy profil 
prędkości wiatru nie tylko w obrębie warstwy da-
chowej, ale także powyżej niej[MacDonald 2000]. 
Opracował formułę dla wyznaczania prędkości 
wiatru powyżej warstwy dachowej CL :

    (3)

Formuły wyznaczone przez Macdonalda i Cion-
co dają podstawę do opracowania metodyki 
wyznaczenia prędkości wiatru w całej RSL.

METODYKA
W projekcie MonitAir proponujemy hybrydo-
wy sposób modelowania pola wiatru w obsza-
rach zurbanizowanych (Ryc.1).  Modelowanie 
numeryczne, w którym obecność miasta jest 
uwzględniana poprzez klasy użytkowania te-
renu i przypisane im parametry fizyczne, jest 
pierwszym etapem modelowania. W tym eta-
pie wyznaczane jest pole wiatru powyżej RSL. 
W drugim etapie zachowanie prędkości wiatru 
poniżej RSL jest wyznaczane w oparciu o for-
muły Cionco i MacDonalda, przy wykorzysta-
niu informacji o tkance miejskiej, w postaci 
parametrów morfometycznych wyznaczonych 
osobno dla każdego oczka siatki modelu w ra-
mach projektu MONIT-AIR.
Pierwszy etap modelowania tworzy kaskada 
modeli ALADIN/MM5/CALMET. Numeryczna 
prognoza pogody ALADIN zapewnia warunki 
początkowe i brzegowe dla modelu meteoro-
logicznego MM5, [PSU/NCAR 2005], z którego 
wyniki wykorzystano w preprocesorze mete-
orologicznym CALMET [Scire 2000]. Dane wy-
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Ryc. 2. Pole wiatru na wysokości 10 m w zimie 2013 roku dla antycyklonalnych typów klasyfikacji Niedźwiedzia
Fig. 2. Wind field at a height of 10m in winter of 2013 for anti-cyclone types of Niedźwiedz’s classification

Ryc. 3. Obszary wymiany powietrza
Fig. 3. Air exchange areas.
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sokościowe i użytkowania terenu dla modelu 
CALMET uzyskano z baz danych BDM i BDR 
projektu MonitAir. Kluczową dla modelowania 
pola wiatru w terenie o zróżnicowanej oro-
grafii jest zdolność modelu CALMET do mo-
dyfikacji prędkości i kierunku wiatru poprzez 
uwzględnienie kinematycznych, blokujących 
i termodynamicznie uwarunkowanych efektów 
orograficznych. Prostokątna domena oblicze-
niowa modelu CALMET objęła obszar Krakowa 
i jego najbliższych okolic. Obliczenia wykonano 
dla roku 2013 z rozdzielczością czasową 1h, dla 
siatki o wymiarach 310 na 180 oczek, z rozmia-
rem oczka siatki 100m. 
W drugim etapie modelowania pole wiatru 
z etapu I poddano modyfikacji stosując wzory 
empiryczne. Ze względu na to, że niemal dla 
wszystkich oczek siatki w domenie oblicze-
niowej wysokość warstwy dachowej nie prze-
kracza 25m, do obliczenia prędkości wiatru 
uH formułą 3 powyżej CL wykorzystano dane 
z wysokości 50 m, z drugiej warstwy modelu 
CALMET.  Prędkość wiatru poniżej CL obliczono 
wykorzystując formułę 2, z a=5lp [Hanna 2012 
Hanna i in. 2007, Hanna i in. 2009]. Formuły 
dla obliczania wysokości przesunięcia d i pa-
rametru szorstkości zo wyznaczono na podsta-
wie pracy Grimmond i Oke’a [Grimmond i Oke 
1999]:
     
    (4)

 
 

Na warunki anemologiczne i wentylacyjne na 
obszarze Krakowa ma wpływ wiele czynników, 
które potencjalnie mogą modyfikować warunki 
przewietrzania. Wpływ ogólnej cyrkulacji at-
mosfery analizowano uśredniając pole wiatru 
osobno dla różnych typów cyrkulacji Niedźwie-

dzia (Niedźwiedź 1981, 2013), wpływ lokalnego 
kierunku wiatru zbadano poprzez uśrednianie 
wyników modelowania w ośmiu sektorach 
kierunku wiatru uzyskanych z szóstej warstwy 
modelu CALMET (wys. 270 m) nad Rynkiem 
Głównym w Krakowie, zaś zmienność roczną 
uwzględniono uśredniając pole wiatru osobno 
dla zimy i lata.

WYNIKI
Zanieczyszczenia powietrza wyemitowane dys-
kretnie w przestrzeni i w czasie na terenie mia-
sta dążą do ujednolicenia stężeń czyli podlega-
ją procesowi homogenizacji. Wydajność tego 
procesu zależy od chwiejności atmosfery oraz 
mieszania mechanicznego. W okresach ciszy 
wiatrowej z obecnością inwersji temperatury 
proces homogenizacji zanieczyszczeń jest bar-
dzo powolny a usuwanie zanieczyszczeń poza 
miasto znacznie utrudnione. Analiza zachowa-
nia wiatru w Krakowie w różnych warunkach 
cyrkulacyjnych wykazała, że dla zimy, kiedy ob-
serwuje się większość epizodów smogowych, 
szczególnie niekorzystny dla przewietrzania 
miasta okazał się typ cyrkulacji Niedźwiedzia 
SWa związany z obecnością układu wysokiego 
ciśnienia i spływem powietrza z kierunku po-
łudniowo - zachodniego oraz sytuacje z klinem 
wyżowym Ka (Ryc. 2), potwierdzając tendencję 
obserwowaną w czasie wcześniejszych badań 
(Godłowska 2008, Godłowska i Tomaszewska 
2010). Dni takie stanowiły 8% badanego okre-
su czasu. W takich przypadkach w obszarze 
zabudowy zwartej mamy do czynienia z ciszą 
wiatrową, a poza nią z prędkościami wiatru 
poniżej 2 m/s. Najwyższe prędkości wiatru dla 
sytuacji antycyklonalnych obserwuje się dla 
typów NWa i Wa. W przypadku sytuacji cyklo-
nalnych zależność prędkości wiatru od sektora 
kierunkowego jest podobna, jednakże z ogól-
nie wyższym poziomem prędkości wiatru. Wy-
niki uzyskane dla lokalnego kierunku wiatru 
wskazują ten sam, co w przypadku klasyfikacji 
Niedźwiedzia, najbardziej niekorzystny sektor 
kierunku wiatru SW. Ryc. 4. Uśrednione rocznie pole wiatru w Krakowie na wysokościach 4 m (na górze), 10 m (w środku) i 15 m (na dole).

Fig. 4. Average annual wind field in Kraków at heights of 4m, 10m and 15m above ground level.
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Przewietrzanie miasta jest wydajne dopiero 
przy średnich prędkościach wiatru. Przyjęto, 
że wymiana powietrza zachodzi w obszarach, 
w których obserwuje się średnią roczną pręd-
kość wiatru większą niż 2.5 m/s. Dzięki proce-
sowi homogenizacji zanieczyszczenia emito-
wane w obszarach z niższą prędkością wiatru 
przedostają się do obszarów wymiany powie-
trza i stamtąd są usuwane poza miasto. Obsza-
ry wymiany powietrza wyznaczone na podsta-
wie danych z 2013 roku oznaczono kolorem: 
obszary I rzędu fioletowym, a mniej wydajne 
obszary II rzędu różowym i niebieskim (Ryc.3). 
Mapy warunków anemologicznych sporządzo-
ne dla różnych wysokości nad powierzchnią 
ziemi są istotną wskazówką, które obszary mia-
sta powinny być priorytetowe przy planowaniu 
ograniczania niskiej emisji i zabronione, jeśli 
chodzi o lokalizację nowych emitorów. Na ry-
cinie 4 zaprezentowano mapy prędkości wiatru 
dla trzech wysokości – 4m, 10m i 15m. Obser-
wujemy na nich znaczne nieraz zmniejszenie 
prędkości wiatru, będące wynikiem obecności 
budynków lub drzew. W terenach zadrzewio-
nych znaczne osłabienie wiatru poniżej koron 
drzew nie stanowi dużego problemu, gdyż ob-
szary zielone wpływają na zwiększają depozycję 
zanieczyszczeń wyemitowanych w ich obrębie, 
ograniczając ich negatywne skutki. Jeśli jednak 
ograniczenie prędkości wiatru na jakimś obsza-
rze wynika z obecności zabudowy miejskiej, to 
w takich obszarach powinno się podjąć próbę 
zdecydowanego ograniczenia niskiej emisji.
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Do wyznaczenia warunków przewietrzania 
Krakowa zastosowano hybrydowy sposób 

modelowania pola wiatru, łącząc kaskadowe 
modelowanie numeryczne ALADIN/MM5/CAL-
MET z empirycznymi formułami uzyskanymi 
z danych z tunelu wiatrowego eksperymentu 
BRE [Macdonald 1998] oraz z kampanii miej-
skich w Oklahomie i Nowym Jorku [Hanna i in. 
2007]. W modelu CALMET, obliczanym z roz-
dzielczością 100 m, wykorzystano dane wyso-
kościowe i użytkowania terenu wyznaczone ze 
skanowania laserowego miasta Krakowa oraz 
z danych satelitarnych, w ramach projektu 
MonitAir.  Formuły empiryczne obliczano osob-
no dla każdego oczka siatki modelu. Poniżej 
średniej wysokości budynków zastosowano 
formułę Cionco [1972] z parametrem osłabia-
jącym zaproponowanym przez Hannę [2012], 
zaś powyżej formułę Macdonalda [2000].  Do 
wyznaczenia parametru szorstkości z0 oraz 
wysokości przesunięcia d użyto parametrów 
morfometycznych miasta, obliczonych dla 
oczek siatki modelu. Warunki przewietrzania 
wyznaczono w oparciu o dane z 2013 roku. Za-

Ventilation conditions in Kraków have 
been determined with the use of a hybrid 

method of modelling of the wind field, which 
involved the cascade numerical modelling ALA-
DIN/MM5/CALMET with empirical formulae ob-
tained from data acquired in the wind tunnel 
in the BRE experiment [Macdonald 1998] and 
from campaigns in Oklahoma City and New 
York City [Hanna et al. 2007]. The CALMET 
model, which makes calculations with a reso-
lution of 100m, has employed altitude and land 
use data obtained by laser scanning of the city 
of Kraków, and from satellite data under the 
MonitAir project. The empirical formulae have 
been calculated separately for each mesh in 
the model network. The Cionco formula [1972] 
with the attenuation parameter suggested by 
Hanna [2012] has been used below the average 
height of buildings, and the formula proposed 
by Macdonald [2000] above it. The roughness 
parameter z0 and the shift altitude d have 
been determined using the morphometric pa-
rameters of the city, calculated for the model 
network mesh. The ventilation conditions have 
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Modelling ventilation 
conditions in Kraków
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STRESZCZENIE

leżność sytuacji anemologicznej od cyrkulacji 
zbadano uśredniając wyniki dla różnych typów 
cyrkulacji Niedźwiedzia, a od lokalnego kierun-
ku wiatru uśredniając wyniki dla 8 sektorów 
kierunku wiatru. Stwierdzono, że szczególnie 
niekorzystne warunki dla usuwania zanieczysz-
czeń powietrza poza miasto występują dla wia-
tru z sektora SW oraz antycyklonalnych typów 
cyrkulacji SWa i klina wyżowego Ka.  Wpływ 
miasta na warunki anemologiczne zobrazowa-
no wyznaczając mapy uśrednionej prędkości 
wiatru dla trzech wysokości 4m, 10m i 15m.

been determined based on the 2013 data. 
Dependence of the anemological situation on 
circulation has been examined by averaging 
results for different types of circulation accord-
ing to Niedźwiedź, and its dependence on the 
local wind direction - by averaging results for 8 
sectors of the wind direction. It has been found 
that particularly adverse conditions for driving 
air pollution out of the city occur for wind of 
the SW sector and anti-cyclonal types of circu-
lation SWa and Ka ridge. An impact of the city 
on the anemological conditions is illustrated 
on maps of averaged wind velocity for three 
altitudes: 4m, 10m, and 15m.
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WSTĘP
W ostatniej dekadzie, liczne społeczeństwa, 
mając na względzie problem globalnego ocie-
plenia powodowany przez wzrost emisji gazów 
cieplarnianych, co raz więcej uwagi poświę-
cają roli roślinności w aglomeracjach miej-
skich. Obecnie w ośrodkach miejskich żyje 
54% ludności a jej dalszy wzrost prognozuje 
się do 66% w 2045 roku. Według raportów 
ONZ liczba mieszkańców miast wzrosła przez 
ostatnie 64 lata z 746 milionów (1950 r.) do 
3.9 miliarda (2014 r.). Stąd tak ważna jak ni-
gdy zaczyna być rola pełniona przez zieleń 
miejską również pod kątem jej możliwościom 
absorpcji CO2 czy pyłów i innych gazów ale 
także innych funkcji choćby rekreacyjnych czy 
kształtowani mikroklimatu i bioróżnorodno-
ści. Aby właściwie oszacować jej możliwości 
redukcji pyłów i gazów a także produkcji tlenu 
czy biomasy, konieczne jest dokładne określe-
nie stanu (ilościowego i jakościowego – zdro-
wotności) roślinności, najczęściej na drodze 
szczegółowej inwentaryzacji zasobów zieleni. 
Dodatkowym argumentem za przeprowadza-
niem powyższych prac inwentaryzacyjnych 

Integracja technologii lotniczego, 
mobilnego i naziemnego 
skanowania laserowego w procesie 
inwentaryzacji zieleni miejskiej 
wybranych fragmentów Krakowa

dr inż. Artur Warchoł 1,2, mgr inż. Piotr Szwed 1, 
dr hab. inż. Piotr Wężyk 3,4
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Ryc. 1. Park Planty Krakowskie. Podział obszaru opracowania na tzw. „ogrody” (A) oraz fragment ortofo-
tomapa lotnicza tego samego obszaru (B).
Fig. 1. The “Planty” Park in Kraków. Separation of the area of the map into so-called “gardens” (A) and 
part of an aerial orthophoto map of the same area (B).

czy monitoringowych jest również możliwość 
dalszego sprawnego zarządzania nią poprzez 
przeprowadzanie właściwej jej pielęgnacji 
czy planowania nowych parków i zieleńców.  
Wg odpowiednich aktów prawnych (Ustawa 
2004), elementami prac prowadzonych w ra-
mach szczegółowej inwentaryzacji zieleni są: 
wyznaczenie położenia drzewa / krzewu, okre-
ślenie gatunku, ocena stanu zdrowotnego, 
wskazanie niezbędnych prac pielęgnacyjnych 
oraz czasu ich wykonania, a także pomiar pa-
rametrów geometrycznych. Z powyższej listy 
część atrybutów opisujących pojedyncze drze-
wa czy krzewy można pozyskać automatycznie 
lub półautomatycznie na drodze przetwarzania 
danych LiDAR (Wężyk 2015). Zastosowanie ska-
nowania laserowego nie eliminuje oczywiście 
„inspekcji terenowej”, ale w bardzo dużym 
stopniu jest w stanie przyspieszyć pozyskanie 
i przetwarzania informacji geometrycznej i kon-
tekstowej o roślinności, a tym samym podnieść 
dokładność pozyskiwanych danych przy zapew-
nieniu pełnej jej obiektywności (np. ocena stanu 
defoliacji koron, statyki drzewa itp.).

Celem przeprowadzonych prac było wykaza-
nie możliwości jednoczesnego wykorzystania 
lotniczego, mobilnego i naziemnego skano-
wania laserowego oraz integracji tych tech-
nologii w procesie inwentaryzacji roślinności 
oraz kartowania małej architektury obszarów 
zieleni podlegających Zarządowi Zieleni Miej-
skiej (ZZM) w Krakowie. Prace realizowano 
w ramach projektu „Zintegrowany system 
monitorowania danych przestrzennych dla 
poprawy jakości powietrza w Krakowie” (akro-
nim: MONIT-AIR). 

TEREN BADAŃ
Prace inwentaryzacji zieleni miejskiej Krakowa 
realizowane w projekcie MONIT-AIR dotyczyły 
obszaru około 100 ha, jednak dla celu niniejsze-
go opracowania przedstawione zostaną wyniki 
dla podobszarów: Planty Krakowskie (Ryc. 1)  
i Park Jordana (Ryc. 3). 

METODYKA PRAC
Realizacja prac terenowych z zakresu inwen-
taryzacji zieleni miejskiej polegała na przepro-
wadzeniu mobilnego skanowania laserowego 
(MLS) dla zdefiniowanych w projekcie MONIT-
-AIR obszarów, a także wykonaniu naziemnego 
skanowania laserowego (TLS) dla fragmentów 
parków, dla których technologia MLS nie była 
możliwa do zrealizowania (brak możliwości 
wjazdu samochodu, np. na place zabaw, wąskie 
alejki etc.). Ze  względu na duże zagęszczenie 
inwentaryzowanych obiektów oraz wymaganą 
przez UM Krakowa dokładność, zdecydowano 
się na zastąpienie klasycznego pomiaru geode-
zyjnego środków pni drzew, technologią mobil-
nego skanowania laserowego (MLS). Zamiana ta 
dotyczyła jedynie kwestii pozyskania informacji 
przestrzennej, położenia obiektów, a nie rezy-
gnacji z bezpośrednich obserwacji terenowych 
drzew, np. w zakresie ich stanu zdrowotnego 
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czy VTA (Visual Tree Assessment). Pozyskane 
tymi technologiami chmury punktów LiDAR zo-
stały przetransformowane z układu lokalnego 
skanera do obowiązującego w projekcie układu 
współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 
(strefa 7). W celu nadania lepszej georeferencji 
chmury punktów LiDAR (MLS i TLS) wykorzysta-
no punkty kontrolne pomierzone w technolo-
gii GNSS (tryb RTK; powtarzalność wyznaczeń 
w granicach ±0.03 m w poziomie (XY) oraz ±0.05 
m w pionie (H)). Pokolorowane z wbudowanego 
aparatu cyfrowego w skaner naziemny FARO 
FOCUS 3D chmury punktów, po wzajemnym 
wpasowaniu poszczególnych stanowisk na tzw. 
sferach, zostały zintegrowane z chmurą MLS 
we wspólnym układzie odniesienia (PL-2000). 
Przetworzone w ten sposób zbiory danych MLS 
oraz TLS służyły w dalszych etapach w procesie 
pozyskiwania danych wektorowych (np. lokali-
zacja środków pnia drzew), które w następnym 
etapie zostały zaimplementowane w systemie 
zarządzania zielenią miejską (oprogramowanie 
R3 TREES; R3 GIS). 

Mobilne skanowanie laserowe na Plantach 
Krakowskich przeprowadzono w dniu 30 paź-
dziernika 2015 r. przy wykorzystaniu systemu 

VMX-450 (RIEGL) zamontowanego na dachu 
samochodu terenowego (Ryc. 2). System cha-
rakteryzuje się integracją 2 skanerów lasero-
wych VQ-450 (częstotliwość 2x 550 MHz; zasięg 
do 800 m; do 2 x 200 linii /1sek), 4 kamer fo-
tograficznych VMX-450-CS4 (5 Mpix), jednostki 
inercyjnej (IMU; Inertial Measurement Unit) 
oraz wysokiej klasy odbiornika GNSS i odległo-
ściomierza VMX-450 DMI (pomiar odległości na 
skalibrowanym kole samochodu w przypadku 
utraty sygnału GNSS), jednostki kontrolującej 
i sterującej zapisem pozyskiwanych danych 
(VMX-450-CU). Geometria obiektów zlokali-
zowanych w przestrzeni 3D pozyskiwana jest 
dzięki dwóm impulsowym skanerom profilo-
wym. Podczas pomiarów warunki atmosfe-
ryczne były sprzyjające ze względu na brak 
opadów, dobre oświetlenie, brak porywistego 
wiatru i dodatnie temperatury. Ze względu na 
dość późny okres fenologiczny na alejkach par-
kowych oraz trawnikach zalegała już część liści.

Podczas skanowania MLS pozyskano infor-
mację w postaci chmur punktów dla obszaru 
ok. 28.5 ha. Oprócz zarejestrowanej chmury 
punktów (atrybuty XYZ, intensywność odbitego 
sygnału, czas GPS, echo, RGB) przy pomocy ze-

Ryc. 2. System skanowania mobilnego VMX-450 (RIEGL; PPG Intergeo Kielce) na Plantach Krakowskich.
Fig. 2. VMX-450 mobile scanning system (RIEGL; PPG Intergeo Kielce) at the “Planty” Park in Kraków.

Ryc. 3. Chmura punktów pochodząca z mobilnego skanowania laserowego Parku Jordana. Kolorystyka wg intensywności odbicia
Fig. 3. Point cloud from mobile laser scanning of the “Jordan” Park, coloured by intensity

stawu GNSS firmy Topcon pomierzono 31 punk-
tów kontrolnych, rozmieszczonych równomier-
nie na całym obszarze akwizycji danych MLS. 
Pozyskanie danych MLS w Parku Jordana od-
było się 04 listopada 2015 roku. Warunki at-
mosferyczne były równie dobre jak podczas 
skanowania 3D dla obszaru Plant Krakow-
skich. Sam pomiar MLS trwał ok. 2.5 godziny, 
podczas których system VMX-450 zebrał dane 
(chmury punktów i zdjęcia RGB) dla obszaru 

21,5 ha. Rezultat skanowania MLS zwizuali-
zowany jako widok izometryczny na chmurę 
punktów (kolor po wartościach intensywności) 
zamieszczono poniżej (Ryc. 3). 
Dane dla miejsc niedostępnych dla platformy mo-
bilnej VMX-450 (np. ogrodzone place zabaw, miej-
sca przesłonięte przez zwartą roślinnoś) pozyskane 
zostały przy zastosowaniu technologii TLS. W tym 
celu użyto naziemnego skanera laserowego Faro 
Focus 3D X130, który przedstawiono na Ryc. 4. 
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WYNIKI
Zebrane dane z platformy MLS w kolejnych kro-
kach przetworzeń poddano procesowi automa-
tycznego wyrównania poszczególnych przejaz-
dów po alejkach i drogach (platforma poruszała 
się w przeciwnych kierunkach) oraz niewielkim 
manualnym korektom przeprowadzanych przez 
operatora. Dzięki wykorzystaniu punktów kon-
trolnych pomierzonych w terenie, wynikowa 
chmura punktów uzyskała właściwe współrzęd-

Ryc. 4. Naziemny skaner 
laserowy Faro Focus 3D 
X130 wraz z obiektem 
referencyjnym (tzw. sfera; 
ang. sphere)
Fig. 4. Faro Focus 3D X130 
terrestrial laser scanner 
along with reference object 
(so-called sphere)

ne prostokątne płaskie (X,Y) w obowiązującym 
układzie PL-2000 (strefa 7), oraz wysokościowe 
w układzie PL-KRON86-NH. Średni końcowy bez-
względny błąd położenia punktów MLS nie prze-
kraczał 8 cm (XYZ). Niewielki fragment chmury 
punktów MLS wraz z pozyskanym wektorem 
opracowania nawierzchni alejek Plant Krakow-
skich zaprezentowano poniżej (Ryc. 5).
Chmura punktów MLS bardzo dobrze nadaje się do 
prowadzenia przez operatora pomiarów wysokości 

Ryc. 5. Fragment chmury punktów MLS z Plant Krakowskich (odcienie szarości; wartość intensywności sygnału) 
wraz z pozyskanym wektorem dla nawierzchni alejek. 
Fig. 5. Part of the MLS point cloud from the “Planty” Park in Kraków (grey scale; signal intensity value) along with 
vector obtained for lane pavements.

Ryc. 6. Profil poprzeczny przez chmurę punktów MLS na Plantach Krakowskich wraz z wybranymi 
pomiarami obiektów (drzewo 25.39 m; latarnia 4.05 m i in.)
Fig. 6. Transverse profile through MLS point cloud at the “Planty” Park in Kraków along with selected 
object measurements (tree 25.39m; lamp post 4.05m and others).

drzew i innych obiektów, a także precyzyjnego po-
zyskiwania innych ich cech jak: szerokość korony, 
podstawy wysokości żywej korony, wielkości (po-
wierzchnia) reklam, tablic informacyjnych, zasięgu 
kostki brukowej na alejkach itp. (Ryc. 6). W tym celu 
operator może dowolnie dokonywać tzw. przekro-
jów (profili) na chmurze punktów i określać odle-
głości (w pionie, poziomie, po skosie) pomiędzy 
punktami reprezentującymi poszczególne obiekty.

Wizualizacja chmur MLS odbywać się może 
także po wartości atrybutu osi Z, czyli po wy-
sokości (oś Z). W celu lepszego przedstawie-
nia gradientu kolorów (np. od niebieskiego 
do czerwonego; Ryc. 7) warto poddać chmurę 
punktów normalizacji, czyli doprowadzenia 
wszystkich wysokości do tzw. względnych wo-
bec gruntu. Właśnie w tym celu jako pierwszą 
przeprowadza się klasyfikację gruntu. 

Ryc. 7. Fragment chmury punktów MLS z “ogrodu” Wawel kolorowany wg atrybutu wysokość, widok 
z góry (A) oraz przybliżenie (B) - skala kolorów niebieski do czerwonego.
Fig. 7. Part of the MLS point cloud from the Wawel “garden” coloured by the height attribute, view 
from the top (A) and magnified view (B) - blue to red colour scale.
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Poniżej (Ryc. 8) przestawiono chmurę punktów TLS 
kolorowaną wg wartości RGB, dla obszaru placu 
zabaw znajdującego się w północno-zachodniej 
części Parku Jordana. Dane TLS zostały integrowa-
ne z chmurami punktów MLS, dzięki czemu moż-
na było uzyskać kompletny zestaw danych LiDAR, 
który wykorzystywano w kolejnych etapach prac 
inwentaryzacji roślinności i małej architektury. 

Kolejnym etapem prac kameralnych nad 
chmurami punktów MLS i TLS było przepro-
wadzenie procesu ich klasyfikacji, tj. przypisa-
nia każdego z punktów do odpowiedniej klasy 
(np. grunt, roślinność wysoka, budynek). W ko-
lejnym kroku na podstawie klas punktów po-
zyskiwano informacje geometryczne (wektor) 
o położeniu obiektów (drzewa, krzewy, infra-
struktura, mała architektura), takich jak:
- środki pni drzew,
- środki koron pojedynczych krzewów, obrys 

grup krzewów,

- obrys trawników, rabatek oraz innych tere-
nów zielonych,

- krawędzie alejek parkowych z rozróżnie-
niem ich nawierzchni,

- obiekty małej architektury (latarnie, kosze na 
śmieci, płotki itp.), a także

- znaki drogowe, tablice informacyjne itp.
Poszczególne warstwy wektorowe 3D zostały 
zaprezentowane poniżej (Ryc. 9), gdzie w ko-
lorze: czerwonym - naniesiono alejki parkowe, 
żółtym - płotki, zielonym - pnie drzew, białym 
- środki krzewów, niebieskim - latarnie, a po-
marańczowym - kosze na śmieci. 

Technologie MLS i ALS mają stosunkowo nie-
wiele wad, ale należy wspomnieć ich ograniczenia 
w zakresie pomiaru wysokości drzew szczególnie 
w przypadku bardzo zwartej warstwy koron drzew 
i dużej biomasy liści. Penetrowanie warstwy ko-
ron drzew okazuje się bowiem dość trudne dla tej 

Ryc. 8. Widok z góry na pokolorowaną chmurę punktów TLS (wartości RGB) placu zabaw w północno-
-zachodniej części Parku Jordana (FARO FOCUS 3D)
Fig. 8. Top view of coloured TLS point cloud (RGB values) of playground in the north-western part of the 
“Jordan” Park (FARO FOCUS 3D).

Ryc. 9. Pozyskanie warstw wektorowych dla fragmentu „ogrodu” Wawel na podstawie chmur punktów MLS (dane w formacie 
DGN; środowisko Terrasolid/Microstation Bentley)
Fig. 9. Acquisition of vector layers for part of the Wawel “garden” on the basis of MLS point clouds (data in DGN format; Terraso-
lid/Microstation Bentley environment).

technologii. W takich przypadkach wykorzystuje się 
przewagę technologii lotniczego skanowania lase-
rowego, które nie mając problemów z obrazowa-
niem górnych części koron ma utrudnione zadanie 
w mapowaniu gruntu w obszarach zadrzewionych 
(Wężyk 2012). W tego typu przypadkach wyko-
rzystuje się integrację technologii ALS i MLS/TLS 
w celu pełnego wykorzystania potencjału LiDAR. 
Dla obszaru badań dysponowano chmurą punk-
tów ALS pozyskaną 3 lata wcześniej w 2012 roku 
w ramach projektu ISOK (gęstość 12 punktów/m2). 
Ze względu na częściowy ubytek aparatu asymila-
cyjnego przez drzewa liściaste w czasie skanowania 
MLS i TLS (październik / listopad 2015), problemy 
z penetracją koron drzew przez skanery naziemne 
były stosunkowo nieznaczne, stąd potrzeby wyko-
rzystania chmur ALS były ograniczone ewentualnie 
do gatunków drzew iglastych. 
Czas pozyskania danych MLS oraz ich post-pro-
cessingu (wyrównania) dla obszaru Plant Krakow-

skich wyniósł ok. 30 godz. Pozyskanie informacji 
wektorowej (DGN) o pozycji wraz z ich importem 
do systemu zarządzania zielenią R3 TREES zajęło 
operatorom następne 100 godzin pracy. Łącznie 
w ciągu 130 godzin pracy pozyskano precyzyjną 
informację o położeniu i kształcie (obrys): 2236 
drzew, 3021 krzewów, 658 latarni, 36 pomników, 
401 koszy na śmieci, 2062 płotków oraz 1004 ła-
wek. Sumaryczny czas prac z chmurami punktów 
MLS okazał się wielokrotnie krótszy w porówna-
niu do klasycznych pomiarów geodezyjnych (ta-
chimetr + GNSS). Dodatkowym atutem danych 
pozyskanych technologią MLS oraz TLS jest re-
jestracja informacji w pełnej przestrzeni 3D oraz 
pozyskiwanie barwnych zdjęć (RGB) służących do 
kolorowania chmury.
Finalny efekt przetworzenia danych MLS do da-
nych wektorowych implementowanych w sys-
temie zarządzania zielenią R3 TREES (R3 GIS) 
przedstawiono poniżej (Ryc. 10 i 11). 
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PODSUMOWANIE
Zastosowanie nowoczesnej technologii po-
miarowej LiDAR w inwentaryzacji zieleni miej-
skiej wiąże się często z całkowitą zmianą po-
dejścia do tradycyjnych metod stosowanych 
w przeszłości. Jak się okazuje, koszty związane 
z pozyskiwaniem informacji geometrycznych 
o położeniu obiektu i jego wybranych cechach 
są niższe w przypadku technologii MLS i TLS 
w porównaniu do tradycyjnych metod. Jed-
nocześnie wzrasta precyzja i liczba pomiarów 
(miliony punktów pomiarowych) oferowanych 
przez nowoczesne rozwiązania pomiarowe.

Ryc. 10. Obszar Plant w systemie R3 TREES ze zinwentaryzowanymi na podstawie danych MLS obiektami (około 9000 obiektów)
Fig. 10. Area of the “Planty” Park in the R3 TREES system, with objects inventoried on the basis of MLS data (approx. 9000 objects).

Ryc. 11. Fragment Parku Jordana - plac zabaw opracowany na podstawie chmury punktów 3D pochodzącej ze skanowania TLS
Fig. 11. Part of the “Jordan” Park playground’s objects developed on the basis of the 3D point cloud from TLS scanning.

Znaczną część atrybutów obiektów wymaganych 
przez przepisy dotyczące inwentaryzacji zieleni, 
można pozyskać poprzez opracowanie kameralne 
zintegrowanych chmur punktów LiDAR, w terenie 
dokonując jedynie wymaganych pomiarów uzu-
pełniających takich jak ocena stanu zdrowotnego. 
Technologie MLS, TLS i ALS pozwalają na szyb-
kie i precyzyjne pozyskanie niezbędnych danych 
w trzech wymiarach wraz z atrybutami spektral-
nymi (RGB), co pozwala na cykliczny w pełni au-
tomatyczny monitoring (np. porównywanie ob-
jętości koron drzew, wzrostu, ubytków itp.) 
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T rwający nieprzerwanie rozwój cywilizacji, 
któremu towarzyszy powstawanie społe-

czeństw informacyjnych, charakteryzujących 
się wysokim wskaźnikiem dochodów płyną-
cych z zaawansowanych technologii prowa-
dzi do automatyzacji procesów pozyskiwania 
i przetwarzania informacji. Dotyczy to zarów-
no przetwarzania zgromadzonych już danych 
(mapy, rejestry, spisy i in.) jak również proce-
sów monitorowania i zarządzania przestrzenią 
w jakiej współczesny człowiek się znalazł czyli 
najczęściej aglomeracji miejskich. Jedna z prze-
łomowych technologii ostatnich 20 lat w geo-
dezji jak również w działach gospodarki takich 
jak leśnictwo czy architektura jest technologia 
skanowania laserowego (ang. LiDAR; Light De-
tection And Ranging). Dzięki jej zastosowaniu 
w procesie pozyskiwania geodanych, w tym 
także roślinności (lasy, zadrzewienia, parki, rol-
nictwo), możliwe jest znaczące przyśpieszenie 
prac terenowych dotyczących pozyskiwania 
informacji przestrzennej. Niezmiernie istot-
nym czynnikiem w stosowaniu technologii 

Continuous development of civilisation with 
accompanying formation of information so-

cieties, characterised by a high level of income 
derived from advanced technologies results 
in automation of processes of acquisition and 
processing of information. This applies to both 
processing of data already collected (maps, 
registers, records, etc.) and monitoring and 
managing space in which contemporary man 
lives, i.e. usually urban agglomerations. LiDAR 
(LiDAR (Light Detection And Ranging) is one of 
the breakthrough technologies of the past 20 
years in geodesy, and also in such sectors of 
the economy as forestry and architecture. Its 
application in acquisition of geo-data, includ-
ing vegetation (forests, tree planting, parks, 
and agriculture) makes it possible to acceler-
ate fieldwork on acquisition of spatial infor-
mation. It is an extremely important factor in 
LiDAR technology that the accuracy of the data 
being recorded is improved and at the same 
time the range of the information is expanded 
(e.g. signal echo, intensity, etc.). The possibility 

Integracja technologii lotniczego, 
mobilnego i naziemnego skanowania 
laserowego w procesie inwentaryzacji 
zieleni miejskiej wybranych 
fragmentów Krakowa

Integration of technology  
of airborne, mobile, and  
terrestrial laser scanning in the 
process of inventory urban vegetation 
in selected parts of Kraków

dr inż. ARTUR WARCHOŁ, mgr inż. PIOTR SZWED, 
dr hab. inż. PIOTR WĘŻYK dr inż. ARTUR WARCHOŁ, mgr inż. PIOTR SZWED, 

dr hab. inż. PIOTR WĘŻYK
Słowa kluczowe: naziemne skanowanie laserowe, mobilne skanowanie laserowe, lotnicze ska-
nowanie laserowe, integracja geodanych, inwentaryzacja zieleni

Key words: Airborne Laser Scanning, Mobile Laser Scanning, Terrestrial Laser Scanning, 
vegetation inventory

STRESZCZENIE

LiDAR jest jednoczesne podniesienie dokład-
ności rejestrowanych danych oraz zwięk-
szenie zakresu pozyskiwanych informacji  
(np. echa sygnału, intensywność itp.). Moż-
liwości integracji różnych technologii LiDAR 
w pracach związanych z inwentaryzacją zie-
leni miejskiej zostały zaprezentowane na 
przykładzie Plan Krakowskich. W projekcie 
MONIT-AIR w zakresie inwentaryzacji zieleni 
miejskiej wykorzystano technologie: lotnicze-
go skanowania laserowego (ang. ALS; Airbor-
ne Laser Scanning), mobilnego skanowania 
laserowego (ang. MLS; Mobile Laser Scan-
ning) oraz naziemnego skanowania lasero-
wego (ang. Terrestrial Laser Scanning).

for integration of various LiDAR technologies 
in inventory of urban vegetation has been pre-
sented for the Kraków Planty. The MONIT-AIR 
project, which involved inventory of the urban 
vegetation, has employed the following tech-
nologies: Airborne Laser Scanning (ALS), Mo-
bile Laser Scanning (MLS), and Terrestrial Laser 
Scanning (TLS).
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STRESZCZENIE
Problem jakości powietrza w Norwegii wystę-
puje przede wszystkim i prawie wyłącznie na 
terenie dużych miast. Dlatego w miastach ko-
nieczna jest bieżąca analiza jakości powietrza, 
a także jej prognoza pozwalająca no przeciw-
działanie skutkom zanieczyszczeń, szczegól-
nie w przypadku epizodów wysokich stężeń. 
W tym celu powstał norweski projekt „Bedre 
Byluft” który pozwala na operacyjną analizę 
i prognozę jakości powietrza w wybranych 
miastach norweskich. Projekt „Bedre Byluft” 
jest głównym tematem tej publikacji.

WSTĘP
Norwegia przywiązuje dużą wagę do ochrony 
zdrowia swoich obywateli. Jednym z istotnych 
czynników mających wpływ na zdrowie ludności 
jest jakość powietrza. Na zdecydowanej większo-
ści obszaru Norwegii stężenia zanieczyszczeń są 
małe albo bardzo małe i praktycznie problem 
ten nie istnieje Wyjątkiem są obszary miejskie 
gdzie w trakcie epizodów stężenia takich zanie-
czyszczeń jak pyły i tlenki azotu przekraczają 
normy europejskie. Tak więc w największych 
miastach norweskich konieczna jest kontrola 
jakości powietrza oraz zastosowanie środków 
zapobiegających jej pogorszeniu. W celu za-
pewnienia takiej kontroli, 12 lat temu powstał 

Prognozowanie jakości 
powietrza w Norwegii. 

Projekt „Bedre Byluft” – Lepsze 
Powietrze Miejskie

dr Bruce Rolstad Denby 1, dr hab. Jerzy Bartnicki 1

projekt „Bedre Byluft”. Nazwa norweskiego pro-
jektu „Bedre Byluft” to w polskim tłumaczeniu 
„Lepsze Powietrze w Mieście”, którego głównym 
celem jest poprawa jakości powietrza w mia-
stach norweskich. Partnerami w projekcie są: 
Norweski Instytut Meteorologiczny (MET), Nor-
weski Instytut Badań Powietrza (NILU) i Nor-
weska Administracja Dróg Publicznych (Statens 
vegvesen). Obecnie koordynatorem naukowym 
projektu jest Bruce Rolstad Denby z Norweskie-
go Instytutu Meteorologicznego. Rezultaty tego 
projektu publikowane są w corocznych rapor-
tach, ostatni z roku 2015 (Denby i inni, 2015).
W ramach działania projektu społeczeństwo 
jest lepiej informowane o zagrożeniu zdrowia 
związanym z zanieczyszczeniem powietrza 
w miastach. Wrażliwe grupy ludności i pra-
cownicy służby zdrowia mogą być szybciej 
powiadamiani i szybciej podjąć odpowiednie 
działania w przypadku podwyższonych stężeń. 
Władze mogą podjąć specjalne środki działania 
w celu zmniejszenia zanieczyszczenia powie-
trza w dniach z wysokimi stężeniami. Odpowie-
dzialni za emisje zanieczyszczeń, często jest to 
ruch drogowy, mogą rozważyć przeciwdziałania 
i przygotowania do ograniczenia emisji. Projekt 
pozwala także na lepsze zrozumienie proce-
sów powodujących zanieczyszczenie powietrza 

przez ekspertów oraz możliwość użycia narzę-
dzi projektu do planowania i oceny. W jego 
ramach, codziennie przygotowywane są dwa 
rodzaje prognoz jakości powietrza: obiektywna 
(dla większości miast) i subiektywna. Prognoza 
obiektywna sporządzana jest na podstawie wy-
ników modelu dyspersji, zaś prognoza subiek-
tywna przygotowywana jest przez meteorolo-
gów (dla wszystkich miast). Obecnie prognoza 
jakości powietrza dostępna jest operacyjnie dla 
10 miast norweskich: Oslo/Bærum, Sarpsborg/
Fredrikstad, Grenland, Drammen, Stavanger, 
Bergen, Trondheim, Tromsø, Kristiansand, Lille-

hammer, przy czym dla trzech ostatnich miast 
na liście jest to tylko prognoza subiektywna. 

OBIEKTYWNA PROGNOZA JAKOŚCI 
POWIETRZA
Obiektywna prognoza jakości powietrza spo-
rządzana jest przy pomocy modelu dyspersji 
w skali lokalnej. Dane wejściowe do modelu 
dyspersji to: dwudniowa prognoza meteorolo-
giczna, dwudniowa prognoza regionalna jako-
ści powietrza z dużego obszaru (obszar Euro-
py) i dwudniowa lokalna prognoza emisji. 
Z meteorologicznego punktu widzenia najważ-

Ryc. 1. Obszar obliczeń numerycznego modelu prognozy pogody Met-Coop o rozdzielczości 2.5 km obejmujący Norwegię i Szwecję.
Fig. 1. Area of numerical calculations of the Met-Coop weather forecasting model with a 2.5km resolution, encompassing Norway 
and Sweden.1Norweski Instytut Meteorologiczny w Oslo 
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niejsza jest dwudniowa prognoza o rozdzielczo-
ści 2,5 km ze wspólnego (Norwegia i Szwecja) 
numerycznego modelu prognozy Met-Coop. 
Domena tego modelu pokazana jest na Ryc. 1. 

Prognoza z modelu Met-Coop dostępna jest każ-
dego dnia co sześć godzin. Bazując na prognozie 
Met-Coop, dla trzech kluczowych rejonów w Nor-
wegii sporządzana jest prognoza o lepszej roz-
dzielczości (1 km), również na 48 godzin. Lokali-
zacje tych rejonów, a także lokalizacje wybranych 
miast w tych rejonach, pokazane są na Ryc. 2. 

Istotnym elementem wejściowym dla mode-
lu dyspersji są dane o emisji. Dane emisyjne 
zawierają stałe i zmienne profile emisji. Sta-
łe profile to inwentaryzacje emisji ze spalin 

w ruchu drogowym, bazujące na obserwa-
cjach historycznych, a także stałe profile 
emisji ze statków i innych źródeł ruchomych. 
Profile zmienne są zależne od pogody. Są to 
profile emisji z palenisk domowych i profile 
emisji z pojazdów z wyłączeniem spalin.
Trójwymiarowe pola danych z prognozy mete-
orologicznej o rozdzielczości 1km wykorzysty-
wane są jako wejściowe do modelu dyspersji 
o nazwie Episode, który jest częścią systemu 
AirQUIS opracowanego w NILU (Slørdal i inni, 
2008). Model Episode jest kombinacja modelu 
eulerowskiego o rozdzielczości 1 km i modelu 
gausowskiego działającego w przestrzeni pod-
skalowej, dla wybranych gridów i głównie dla 
źródeł liniowych. Przykład prognozy obiektyw-
nej pokazany jest na Ryc. 3. 

Ryc. 2. Lokalizacja trzech kluczowych rejonów w Norwegii, wraz z miastami, dla których sporządzana jest prognoza meteorologiczna 
o rozdzielczości (1 km).
Fig. 2. Locations of three key regions in Norway, along with cities, for which a meteorological forecast with (1km) resolution is prepared.

PROGNOZA SUBIEKTYWNA
W prognozie subiektywnej meteorolog ma do 
dyspozycji zarówno prognozy jakości powie-
trza z modeli dyspersyjnych jak i prognozy 
pogody. Jego zadaniem jest nie tylko progno-
za ale również oszacowanie aktualnej sytuacji. 
Prognoza subiektywna przedstawiana jest jako 
indeks jakości powietrza na kolejne dwa dni. 

Jest to maksymalny indeks dla zanieczyszczeń 
PM10, PM2.5 i NOx. Bazuje on na poziomach stę-
żeń i okresach uśredniania rekomendowanych 
przez Dyrektywy Europejskie. Ostatecznym 
produktem tej prognozy jest diagram do wy-
pełnienia przez meteorologa. Przykład takiego 
diagramu przedstawiony jest na Ryc. 4.

Ryc. 3. Przykład prognozy obiektywnej  dla Oslo i stężeń NO2 z modelu Episode, dla 2 stycznia 2013.
Fig. 3. Example of objective forecast for Oslo and NO2 concentrations in the Episode model, for 2nd January 2013.
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ROZPOWSZECHNIANIE PROGNOZ
Prognozy obiektywne i subiektywne są do-
stępne dla szerokiego grona odbiorców przy 
wykorzystaniu różnych mediów, głównie przez 
Internet (www.luftkvalitet.info). Ponadto, do 
zarejestrowanych odbiorców prognozy wysy-
łane są poczta elektroniczna i jako smsy. Jeśli 
zachodzi taka potrzeba, prognozy komuniko-
wane są również przez inne media takie jak 
telewizja, radio i gazety. W przypadku długo-
trwałych epizodów z wysokimi stężeniami na 
terenie Oslo opracowana została specjalna 
strategia komunikacji obejmująca wszystkie 
wymieniona dotychczas media i dodatkowo 
sygnalizacje drogową. Środki przeciwdziałające 
bardzo wysokim stężeniom mogą obejmować 
ograniczenia prędkości samochodów, częścio-
we ograniczenie ruchu drogowego i czasowy 
zakaz używania kominków.

WERYFIKACJA PROGNOZ
Zarówno prognozy obiektywne jak i subiektywne 
są systematycznie weryfikowane na podstawie 
danych pomiarowych. Na Ryc. 5 przedstawione 

są przykłady weryfikacji tych prognoz. Wyniki 
prognozy obiektywnej PM10 na 24-48 godzin dla 
szeregu dni w latach 2013-2014 porównane zo-
stały z pomiarami w jednej z dzielnic Oslo.

WNIOSKI KOŃCOWE
Przedstawiony system jakości powietrza dla naj-
większych miast norweskich jest w pełni opera-
cyjny i działa sprawnie od wielu lat. System ten 
jest na bieżąco sprawdzany, weryfikowany i roz-
wijany. Wydaje się, że elementy tego systemu, 
po odpowiedniej modyfikacji i przystosowaniu 
mogłyby być również zastosowane w wielu mia-
stach w Polsce, w tym również w Krakowie.
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Ryc. 4. Przykład diagramu, który wypełnia dyżurny meteorolog w prognozie subiektywnej.
Fig. 4. Example of the diagram filled in by an on-duty meteorologist in a subjective forecast.

Ryc. 5. Przykłady weryfikacji prognoz, obiektywnej (lewa strona) i subiektywnej (prawa strona).
Fig. 5. Examples of forecast verification, objective (left) and subjective (right).
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Nazwa norweskiego projektu „Bedre By-
luft” to w polskim tłumaczeniu „Lepsze 

Powietrze w Mieście”, którego głównym ce-
lem jest poprawa jakości powietrza w mia-
stach norweskich. Partnerami w projekcie 
są: Norweski Instytut Meteorologiczny (MET), 
Norweski Instytut Badań Powietrza (NILU) 
i Norweska Administracja Dróg Publicznych 
(Statens vegvesen). Koordynatorem projektu 
jest Bruce Rolstad Denby z Norweskiego Insty-
tutu Meteorologicznego. W ramach działania 
projektu społeczeństwo lepiej informowane 
jest o zagrożeniu zdrowia związanym z zanie-
czyszczeniem powietrza. Wrażliwe grupy lud-
ności i pracownicy służby zdrowia mogą być 
szybciej powiadamiani i podjąć odpowiednie 
działania w przypadku podwyższonych stężeń. 
Władze mogą podjąć specjalne środki dzia-
łania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia 
powietrza w dniach z wysokimi stężeniami. 
Odpowiedzialni za zanieczyszczenia, często 
jest to ruch drogowy, mogą rozważyć prze-
ciwdziałania i przygotowania do ograniczenia 
emisji. Projekt pozwala na lepsze zrozumienie 

Prognozowanie jakości powietrza 
w Norwegii. 

Projekt „Bedre Byluft” – Lepsze 
Powietrze Miejskie
dr BRUCE ROLSTAD DENBY, dr hab. JERZY BARTNICKI

procesów powodujących zanieczyszczenie po-
wietrza przez ekspertów oraz możliwość użycia 
tych samych narzędzi projektu do planowania 
i oceny. Prognoza jakości powietrza dostęp-
na jest operacyjnie dla 10 miast norweskich: 
Oslo/Bærum, Sarpsborg/Fredrikstad, Gren-
land, Drammen, Stavanger, Bergen, Trondhe-
im, Tromsø, Kristiansand, Lillehammer, przy 
czym dla trzech ostatnich miast na liście jest to 
prognoza subiektywna przygotowywana przez 
meteorologów. Obiektywna prognoza jakości 
powietrza sporządzana jest przy pomocy mo-
delu dyspersji w skali lokalnej. Dane wejściowe 
do modelu dyspersji to: dwudniowa prognoza 
meteorologiczna, dwudniowa prognoza re-
gionalna (z obszaru Europy) jakości powietrza 
i dwudniowa lokalna prognoza emisji. Progno-
za subiektywna, jak również analiza wyjściowej 
sytuacji sporządzane są przez meteorologów 
przy użyciu indeksu jakości powietrza. Informa-
cja o prognozach dostępna jest na bieżąco na 
Internecie. Ponadto prognozy wysyłane są rów-
nież emailem oraz smsami, a w razie koniecz-
ności inna drogą do określonej grupy odbior-

ców. Dwudniowa prognoza meteorologiczna 
o rozdzielczości 2.5 km (Met-Coop) dla obszaru 
Norwegii i Szwecji dostępna jest każdego dnia 
co sześć godzin. Bazując na prognozie Met-
-Coop, dla trzech kluczowych rejonów w Nor-
wegii sporządzana jest prognoza o lepszej 
rozdzielczości (1 km), również na 48 godzin. 
Trójwymiarowe pola danych z tej ostatniej 
prognozy meteorologicznej wykorzystywane 
są jako wejściowe do modelu dyspersji NILU. 
Dane emisyjne zawierają: stałe profile emisji 
z ruchu drogowego, bazujące na obserwacjach 
historycznych, stałe profile emisji ze statków 
i innych źródeł ruchomych, zmienne (zależne 
od pogody) profile emisji z palenisk domowych 
i emisji z pojazdów z wyłączeniem spalin. Pro-
gnoza subiektywna przedstawiana jest jako 
indeks jakości powietrza na kolejne dwa dni. 
Jest to maksymalny indeks dla zanieczyszczeń 
PM10, PM2.5 i NOx. Bazuje on na poziomach stę-
żeń i okresach uśredniania rekomendowanych 
przez Dyrektywy Europejskie. W przypadku 
długotrwałych epizodów z wysokimi stężenia-
mi na terenie Oslo dodatkowa komunikacja 

prognoz obejmuje telewizje, radio, i sygnaliza-
cje drogową. Zarówno prognozy obiektywne 
jak i subiektywne są systematycznie weryfiko-
wane na podstawie danych pomiarowych.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia miejskie, jakość powietrza, 
prognozowanie
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The name of the Norwegian project Bedre 
Byluft means “Better City Air”; its main 

objective is to improve the air quality in Nor-
wegian cities. The project partners include: 
the Norwegian Meteorological Institute, the 
Norwegian Institute for Air Studies and the 
Norwegian Public Roads Administration (Stat-
ens vegvesen). The project is coordinated by 
Bruce Rolstad Denby of the Norwegian Mete-
orological Institute. The project will provide so-
ciety with more information about the health 
hazards resulting from air pollution. Sensitive 
groups within the population and healthcare 
professionals can be informed promptly and 
take appropriate steps in the case of increased 
concentrations. The authorities can take spe-
cial measures in order to reduce air pollution 
on days when concentrations are high. Those 
responsible for pollution - frequently it is road 
traffic - can consider countermeasures and 
prepare for emission reduction. The project 
provides for better understanding of the pro-
cesses which cause air pollution by experts and 
for use of the same project tool for planning 

Forecasting air quality in Norway

The Bedre Byluft – Better City Air 
Project

dr BRUCE ROLSTAD DENBY, dr hab. JERZY BARTNICKI

and assessment. Air quality forecasts are op-
erationally available for 10 Norwegian cities: 
Oslo/Bærum, Sarpsborg/Fredrikstad, Gren-
land, Drammen, Stavanger, Bergen, Trond-
heim, Tromsø, Kristiansand, and Lillehammer, 
with the last three receiving a subjective fore-
cast prepared by meteorologists. An objective 
forecast of the air quality is prepared by means 
of the local-scale dispersion model. Input data 
for the dispersion model include: two-day 
weather forecast, two-day regional (for Europe) 
forecast of the air quality and two-day emis-
sion forecast. A subjective forecast, and also 
a starting point analysis, is carried out by me-
teorologists with air quality indexes. Informa-
tion about the forecasts is available on the web 
on a continuous basis. Moreover, forecasts are 
sent by e-mail and texted and, if necessary, by 
other means to specific addressees. A two-day 
weather forecast with a 2.5km resolution (Met-
Coop) for the area of Norway and Sweden is 
available daily every six hours. Based on a Met-
Coop forecast, a better resolution (1km) fore-
cast is prepared for Norway, including a 48-

hour one. Three-dimensional data fields from 
that last forecast are used as input data for 
the NILU dispersion model. Emission data con-
tain: constant profiles of emission from traffic 
based on past observations, constant profiles 
of emissions from ships and other mobile 
sources, variable (weather-dependent) profiles 
of emissions from home stoves and emissions 
from vehicles except for exhaust gases. A sub-
jective forecast is presented as an air quality 
index for the following two days. It is the maxi-
mum index for pollutants: PM10, PM2.5, and NOx. 
It is based on the levels and averaging periods 
recommended by EU Directives. In the case of 
long-term high concentration episodes in Oslo, 
forecasts are also broadcast on TV, radio, and 
using road signs. Both subjective and objective 
forecasts are verified regularly based on meas-
urement data.

Key words: air pollution, urban pollution, air quality, forecasting
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Ocena przyczyn 
zanieczyszczeń powietrza 
w czesko-polsko-słowackim 
regionie przygranicznym 
– metodyka oceny jakości 
powietrza w Ostrawie

Słowa kluczowe: modelowanie jakości powietrza, AIR SILESIA, AIR PROGRES, ADMoSS, PM10

W  ramach realizacji projektu międzyna-
rodowego AIR SILESIA Polska – Czechy 

(www.air-silesia.eu) i AIR PROGRES Czechy – 
Słowacja (APC, apcs.vsb.cz) po raz pierwszy 
w historii badań ochrony powietrza przepro-
wadzono szczegółowe modelowanie PM10 
stosunków emisji zanieczyszczeń, które obej-
mowały źródła zanieczyszczeń z Opola, Śląska 
i Małopolski, okręgu morawsko-śląskiego i Ży-
liny. Dodatkowo wykonywano szereg analiz 
wyników monitorowania zanieczyszczenia po-
wietrza oraz pomiary za pomocą specjalnych 
bezzałogowego sterowca. Do modelowania wy-
korzystano modelowanie analityczne dyspersji 
systemu superkomputera (ADMoSS), która 
wykorzystuje model dyspersji Gaussa a wyniki 
przedstawia na mapach cyfrowych wykorzy-
stujących technikę GIS. Obszar zainteresowa-
nia obu projektów obejmują morawsko-śląski 
okręg przemysłowy po obu stronach czesko-
-polskiego i czesko-słowackiego pogranicza 
(8300 km2). W modelowaniu zostało zawarte 

prawie 20.000 źródeł przemysłowych i kilka-
dziesiąt tysięcy źródeł, reprezentujących lokal-
ne ogrzewanie i transport. Dla modelu trans-
portu został opracowany algorytm oceny jego 
intensywności dla całego obszaru, drogi zostały 
podzielone na źródła wielkości 50 m. Model 
dystrybucji emisji z lokalnego ogrzewania, któ-
ry jest reprezentowany przez kwadrat 200 m. 
Wynikiem tego jest wyjście, reprezentujące 
udział wszystkich grup zasobów na zanieczysz-
czenia powietrze w obszarze zainteresowania 
(czeskich i słowackich źródeł przemysłowych, 
polskich źródeł branżowych, czeskiego, pol-
skiego i słowackiego ogrzewania lokalnego, 
czeskiego i polskiego transportu towarowego 
transportu samochodowego).

STRESZCZENIE ABSTR AC T
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E xecution of the international AIR SILESIA 
Poland – Czech Republic (www.air-silesia.

eu) and AIR PROGRES Czech Republic – Slova-
kia (APC, apcs.vsb.cz) projects has involved the 
first detailed PM10 modelling of the pollutants 
emission ratio in the history of air protection 
studies; it has covered the sources of pollu-
tants from Opole, Silesia, and Małopolska, the 
Moravia-Silesia region, and Žilina. Additionally, 
a range of analyses of air pollution monitoring 
results have been carried out, and also me-
asurements with a special unmanned airship. 
Modelling has been carried out by means of 
analytical dispersion modelling – a supercom-
puter system, which employs the Gauss di-
spersion model and its results are presented 
on digital maps using the GIS technique. The 
scope of interest of both projects covers the 
Moravia and Silesia industrial region on both 
sides of the Czech-Polish and Czech-Slovak 
borders (8300sq. km). The modelling covers 
nearly 20,000 industrial sources and several 

Assessment of causes of 
air pollution in the Czech-
Polish-Slovak borderlands - 
methodology of assessment 
of the air quality in Ostrava

doc. dr inż. PETR JANČÍK, dr JAN BITTA, inż. IRENA PAVLÍKOVÁ, 
inż. DANIEL HLADKÝ, mgr VLADISLAV SVOZILÍK

Key words: modelling air quality, AIR SILESIA, AIR PROGRES, ADMoSS, PM10

dozen thousand sources that represent local 
heating and transport. An algorithm of the 
transport intensity assessment has been deve-
loped for its model for the entire area, with ro-
ads being divided into 50-metre sources. A mo-
del of emission distribution from local heating 
is represented by a 200m square. This results 
in output data representing the contribution 
of all groups of sources to air pollution in the 
area of interest (Czech and Slovak industrial so-
urces, Polish industrial sources, Czech, Polish 
and Slovak local heating, Czech and Polish road 
transport).

doc. dr inż. PETR JANČÍK 1, dr JAN BITTA 1, inż. IRENA PAVLÍKOVÁ 1,  
inż. DANIEL HLADKÝ 1, mgr VLADISLAV SVOZILÍK 1

1Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
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WPROWADZENIE
Jakość życia mieszkańców aglomeracji miej-
skich warunkuje szereg różnorodnych czyn-
ników. Udział terenów zielonych i obszarów 
zabudowanych w krajobrazie miejskim ma 
szczególnie istotny wpływ na poziom życia jego 
mieszkańców. Szata roślinna na obszarze mia-
sta często określana jako zieleń miejska, niska 
czy wysoka - znacząco podnosi walory krajo-
brazowe i rekreacyjne, redukuje poziom hała-
su oraz stanowi naturalny filtr zanieczyszczeń 
(Wężyk, Wawrzeczko, 2009). Według ustawy 
o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska z dnia 
31 stycznia 1980 r. (Dz. U. 94.49.196 z późn. zm.) 
przez pojęcie zieleni miejskiej należy rozumieć: 
„zespoły roślinności spełniające cele wypoczyn-
kowe, zdrowotne i estetyczne, a w szczególno-
ści: parki, zieleńce, zieleń na placach, ulicach, 
zieleń izolacyjna i pracownicze ogrody działko-
we” (art. 3 ust. 15). Ciągły wzrost zagęszczenia 
ludności w aglomeracjach miejskich skutkuje 
jednak kurczeniem się obszarów zielonych na 
rzecz rozrastających się wciąż obszarów zabu-
dowanych, a co za tym idzie obniżeniem stan-
dardu życia mieszkańców. 
Podejmowane są próby wykorzystania nowo-
czesnych technologii z zakresu GIS i teledetek-
cji do miarodajnego i obiektywnego określenia 
warunków życia panujących w miastach, tak 
by było możliwe ich porównywanie pomiędzy 

Przestrzenne wskaźniki jakości 
życia w mieście 
na przykładzie Krakowa

dr hab. inż. Piotr Wężyk 1,2, mgr inż. Alicja Miodońska 2

1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie; 2 ProGea Consulting

sobą. Często wykorzystywane są w tym aspek-
cie bazy danych UrbanAtlas czy LCL Corine 
oraz opracowania lokalne dotyczące poszcze-
gólnych miast. 
Wskaźniki jakości życia w mieście takie jak Ve-
getation Volume to Built-up Volume (VV2BV) 
czy Urban Vegetation Index (UVI) (Tompalski 
i Wężyk, 2012) w klarowany sposób prezentu-
ją omawiane zależności. Mogą być stosowane 
do przyrodniczej waloryzacji obszarów zabu-
dowanych, a także jako przydatne narzędzie 
w prawidłowym zarządzaniu przestrzennym 
(Tompalski, 2012). Dane do ich oszacowania 
uzyskać można drogą nowoczesnych technolo-
gii takich jak skanowanie laserowe (LiDAR) czy 
też zdjęcia satelitarne, z powodzeniem używa-
ne przy tworzeniach map pokrycia i użytkowa-
nia terenu (Höfle and Hollaus, 2010; Rutzinger 
et al., 2007) oraz do charakteryzowania struk-
tury wegetacji (Ewijk et al., 2009; Hashimoto 
et al., 2004; Lefsky et al., 2002; Mücke et al., 
2010; Wężyk et al., 2008). 
Techniki teledetekcyjne, w tym lotniczy ska-
ning laserowy (Airborne Laser Scanning ALS), 
już wcześniej znalazły zastosowanie w bada-
niach zieleni miejskiej. W swoich publikacjach 
wspominają o tym m.in. Wężyk i Wawrzeczko 
(2009). O wykorzystaniu danych ALS do wy-
znaczania wskaźników przestrzennych zieleni 

miejskiej (w tym VV2BV) wspominali już Tom-
palski i Wężyk (2012) oraz Tompalski (2012). 
Podobny wskaźnik został już wcześniej zapro-
ponowany przez Schöpfer et al. (2005) jednak-
że nie uwzględniał on rzeczywistej objętości 
roślinności.
Celem przeprowadzanych badań było określe-
nie możliwości wykorzystania nowoczesnych 
technologii geoinformacyjnych do obiektyw-
nego kartowania wybranych wskaźników prze-
strzennych aglomeracji miejskiej pod kątem 
oceny jakości życia mieszkańców w poszcze-
gólnych dzielnicach miasta. W tym celu prze-
prowadzono szereg analiz przestrzennych 3D 
GIS wykorzystujących aktualne geodane. 

TEREN BADAŃ
Badania przeprowadzono dla obszaru Krakowa 
– drugiego pod względem powierzchni i liczby 
ludności miasta w kraju (GUS: Powierzchnia 
i ludność w przekroju terytorialnym w 2014). 
Kraków narażony jest na różnego rodzaju 
zanieczyszczenia napływające zarówno z ze-
wnątrz (m.in. znad GOP-u za sprawą dominu-
jących wiatrów z sektora zachodniego) jak i ge-
nerowane w obrębie miasta (przede wszystkim 
niska emisja i transport). Dodatkowo, położe-
nie miasta w dolinie Wisły przyczynia się do 
występowania ciszy, zjawisk inwersji, a tym 
samym zatrzymywania i koncentracji zanie-
czyszczeń w atmosferze. Wszystkie te czynniki 
niekorzystnie wpływają na standard życia Kra-
kowian. Przestrzenne wskaźniki jakości życia 
obliczane dla obszaru Krakowa przedstawiono 
na mapach jako dane ciągłe oraz dla poszcze-
gólnych dzielnic miasta. Ponadto w dzielnicy 
I – Stare Miasto przeprowadzono szczegółowe 
analizy dla każdego z budynków z osobna (kil-
ka wariantów wielkości ekwidystanty). 

METODYKA
W pracy sprawdzano możliwości zastosowa-
nia technik geoinformacyjnych do celów okre-
ślania wybranych wskaźników przestrzennych 
służących ocenie jakości życia mieszkańców 
aglomeracji miejskiej. W analizach wykorzy-
stywano dane w postaci chmur punktów lotni-
czego skanowania laserowego oraz dane GIS 
rastrowe jak i wektorowe. 
Modele wysokościowe w postaci warstw ra-
strowych wygenerowano na drodze przetwo-
rzeń chmury punktów ALS (ang. Airborne La-
ser Scanning) pochodzących z projektu ISOK 
(Informatyczny System Osłony Kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami) realizowane-
go przez Główny Urząd Geodezji i Kartogra-
fii (GUGiK). Wykorzystana chmura punktów 
ALS pozyskana została z gęstością 12  pkt/
m2. W kolejnych krokach przetworzeń została 
ona sklasyfikowana oraz znormalizowana (do 
wysokości względnych obiektów). Na podsta-
wie poszczególnych klas (np. grunt; roślin-
ność średnia i wysoka) wygenerowano rastry 
o wielkości oczka siatki 0,5 m, które posłużyły 
do prowadzenia analiz przestrzennych 3D GIS. 
Na podstawie sklasyfikowanej chmury punk-
tów ALS (Standard klasyfikacji ASPRS) stworzo-
no kompozycję pokrycia terenu. Uproszczona 
mapa pokrycia terenu dzielnicy I Stare Miasto 
została przedstawiona poniżej (Ryc. 1).
Do przeprowadzenia analiz przestrzennych 3D 
GIS jakości życia w mieście wykorzystano na-
stępujące dane wejściowe:
rastrowe warstwy roślinności wysokiej, śred-
niej i niskiej reprezentujące jej wysokość 
względną [m] uzyskane na drodze normalizacji 
chmury punktów ALS i wygenerowania modelu 
zNMPT_roślinność_x [m];
rastrową warstwę budynków z przypisaną wy-
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sokością względną obiektów [m] zNMPT_budynki
Wektorową warstwę podziału administracyjnego 
miasta Krakowa uzyskano z Miejskiego Systemu 
Informacji Przestrzennej (MSIP; warstwa poli-
gonowa) a budynków Dzielnicy Stare Miasto (I) 
z Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT).
Oceny jakości życia w Krakowie przeprowadzo-
no na podstawie obliczenia dwóch wybranych 
wskaźników przestrzennych: Vegetation Volu-
me to Built-up Volume (VV2BV) oraz Urban Ve-
getation Index (UVI).
Wskaźnik Vegetation Volume to Built-up Vo-
lume (VV2BV) to indeks opisujący stosunek 
objętości roślinności wysokiej do objętości 
zajmowanej przez bryły budynków (Tompalski, 
Wężyk, 2012), obliczany wg wzorów:

gdzie:
VHV – objętość roślinności wysokiej
VB – objętość budynków

Wskaźnik Urban Vegetation Index (UVI) to in-
deks charakteryzujący badany fragment Kra-
kowa w oparciu o dane dotyczące powierzchni 
i objętości zajmowanych przez obszary zieleni 
miejskiej oraz zabudowane (Tompalski, Wężyk, 
2012), wyliczany na podstawie wzorów:
  

Ryc. 1. Wybrane klasy pokrycia na przykładzie Dzielnicy Stare Miasto (I).
Fig. 1. Example of selected land use classes in the Stare Miasto (I) district

gdzie:

AV – całkowita powierzchnia zajmowana przez 
zieleń miejską
AHV – powierzchnia roślinności wysokiej
AB – powierzchnia budynków

Wartości indeksów VV2BV i UVI mogą być pre-
zentowane jako dane nominalne lub w pro-
centach. Mogą być obliczane dla dowolnych 
obszarów, takich jak dzielnice miasta, dla za-
danych siatek o określonym wymiarze oczka 
czy też dla pojedynczych obiektów (uwzględ-
niając strefy wokół nich, tzw. ekwidystanty 
o zadanym promieniu). W niniejszej publikacji 
przedstawiono rezultaty obliczeń wskaźników 
VV2BV i UVI dla poszczególnych dzielnic Kra-
kowa, przestrzenne zróżnicowanie wskaźników 
w granicach administracyjnych miasta (kalku-
lacje przeprowadzono w siatce 50x50 m) oraz 
wartości wskaźników dla budynków Dzielnicy 
Stare Miasto (z uwzględnieniem strefowania 
ekwidystanty 100, 500 i 1000 m dla każdego 
z budynków). 
• Do obliczania wskaźników wykorzystano 

oprogramowanie ArcMap ArcGIS (Esri). 
• Dla poszczególnych dzielnic Krakowa, 

w pierwszej kolejności obliczano pole po-
wierzchni i objętoś zajmowane przez roślin-
ność i budynki, a następnie przeprowadza-
no analizy przestrzenne GIS celem obliczenia 
wartości wskaźników VV2BV oraz UVI. 

• Przestrzenną zmienność wskaźników na 
terenie miasta Krakowa uzyskano w wy-
niku analiz GIS na warstwach rastrowych 
(GRID; GSD 50 m).

• Wyliczenie wielkości wskaźników VV2BV 
oraz UVI dla pojedynczych budynków 
z uwzględnieniem ekwidystanty o różnym 
promieniu było bardziej skomplikowanym 
procesem. W celu jego automatyzacji po-
sługując się narzędziem Model Builder Arc-
GIS (Esri) skonstruowano autorski model 
usprawniający czasochłonny proces obli-
czeniowy.

Oceny jakości życia w Krakowie przeprowadzono na podstawie obliczenia dwóch wybranych 
wskaźników przestrzennych: Vegetation Volume to Built-up Volume (VV2BV) oraz Urban Vegetation 
Index (UVI). 

Wskaźnik Vegetation Volume to Built-up Volume (VV2BV) to indeks opisujący stosunek 
objętości roślinności wysokiej do objętości zajmowanej przez bryły budynków (Tompalski, Wężyk, 
2012), obliczany wg wzorów: 

𝑉𝑉𝑉𝑉2𝐵𝐵𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =
𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑉𝑉𝐵𝐵

  (3.1.) 

𝑉𝑉𝑉𝑉2𝐵𝐵𝑉𝑉% = 𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑉𝑉𝐵𝐵+𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻

∗ 100  (3.2.) 

gdzie: 

VHV – objętość roślinności wysokiej 

VB – objętość budynków 

Wskaźnik Urban Vegetation Index (UVI) to indeks charakteryzujący badany fragment Krakowa 
w oparciu o dane dotyczące powierzchni i objętości zajmowanych przez obszary zieleni miejskiej oraz 
zabudowane (Tompalski, Wężyk, 2012), wyliczany na podstawie wzorów: 
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𝑉𝑉𝐵𝐵+𝑉𝑉𝐻𝐻𝐻𝐻

+ (1 − 𝑤𝑤) ∗ 𝐴𝐴𝐻𝐻
𝐴𝐴𝐵𝐵+𝐴𝐴𝐻𝐻
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AB – powierzchnia budynków 

Wartości indeksów VV2BV i UVI mogą być prezentowane jako dane nominalne lub w 
procentach. Mogą być obliczane dla dowolnych obszarów, takich jak dzielnice miasta, dla zadanych 
siatek o określonym wymiarze oczka czy też dla pojedynczych obiektów (uwzględniając strefy wokół 
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DZIELNICA Stare Miasto 
(I)

Grzegórzki 
(II)

Prądnik 
Czerwony 

(III)
Prądnik Biały 

(IV)
Krowodrza 

(V)
Bronowice 

(VI)
Zwierzyniec 

(VII) Dębniki (VIII)
Łagiewniki-

-Borek  
Fałęcki (IX)

Swoszowice 
(X)

Podgórze 
Duchackie 

(XI)
Bieżanów 

(XII)
Podgórze 

(XIII)
Czyżyny 

(XIV)
Mistrzejowice 

(XV)
Bieńczyce 

(XVI)
Wzgórza 

Krzesławickie 
(XVII)

Nowa Huta 
(XVIII)

Powierzchnia [ha] 556,76 584,52 643,79 2341,87 561,9 955,96 2873,1 4618,87 541,51 2560,4 954 1847,39 2566,71 1225,68 559 369,9 2381,55 6540,99

Liczba mieszkańców* 37166 29367 46348 68385 32504 23176 20397 59227 15995 22549 53054 63040 32539 27029 53661 43063 20320 56563

Ilość osób na 1 ha 67 50 72 29 58 24 7 13 30 9 56 34 13 22 96 116 9 9
AB 

[x106 m2] 1,96 1,31 1,12 2,18 1,13 1,07 1,52 2,56 0,74 1,71 1,24 1,89 2,92 1,25 0,69 0,55 1,28 3,65

VB 
[x107 m3] 2,77 1,45 1,2 1,96 1,47 0,9 1,11 2,11 0,61 1,06 1,21 1,61 2,34 1,25 0,81 0,62 0,81 4,21

AHV 
[x106 m2] 1,59 2,17 2,5 11,4 2,23 4,29 16,75 23,51 2,6 13,22 3,8 7,44 8,46 4,73 2,02 1,33 8,54 24,07

VHV 
[x107 m3] 1,76 1,93 1,85 5,87 2,01 2,27 17,4 16,3 2,32 9,29 2,15 4,23 4,33 2,97 1,24 1,2 3,15 13,4

AV 
[x106 m2] 2,31 3,37 3,92 21,88 3,24 8,18 28,11 45,54 4,42 25,08 7,02 15,25 18,75 8,99 3,65 1,99 22,75 57,33

VV2BV 0,64 1,33 1,55 2,99 1,37 2,52 15,64 7,73 3,84 8,76 1,78 2,62 1,85 2,37 1,53 1,94 3,88 3,19

VV2BV [%] 38,91 57,04 60,72 74,94 57,8 71,59 93,99 88,55 79,32 89,75 64,07 72,39 64,91 70,35 60,5 65,93 79,5 76,13

UVI 0,73 1,65 2,09 6,07 1,72 4,69 16,73 12,35 4,59 11,38 3,3 5,11 4,02 4,39 2,95 2,37 12,12 10,01

UVI [%] 41,47 60,89 65,51 81,91 61,59 78,69 94,33 91,36 81,56 91,47 72,23 79,96 75,17 77,63 69,36 69,15 88,48 85,88

* Wg https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=56101 Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 
14.05.2013; dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK)

WYNIKI
W wyniku przeprowadzonych analiz uzyskano 
wartości wskaźników VV2BV i UVI dla poszcze-
gólnych dzielnic miasta Krakowa, które jako cha-
rakterystyki przedstawiono poniżej (Tab. 1 )

Uzyskane wartości indeksów UVI oraz VV2BV 
w poszczególnych dzielnicach zostały zilustro-
wane na mapach (Ryc. 2 A, B.)

Indeksy VV2BV i UVI zostały obliczone również 
dla zaprojektowanej siatki kwadratów o okre-
ślonym przez operatora GIS rozmiarze 50 m. 
Poniższe mapy prezentują przestrzenny rozkład 
wartości wskaźników VV2BV (Ryc. 3 A) oraz UVI 
(Ryc. 3 B) wyrażonych w procentach.

skiej (trawniki, klomby, boiska trawiaste).
W referacie zdecydowano się przedstawić 
na mapach tylko procentowe wyniki obliczeń 
(wzory 2 i 4). Takie podejście wynikało z kilku 
przyczyn.
Po pierwsze ta forma prezentacji wskaźników 
dopuszcza ich obliczanie w sytuacjach, w któ-
rych dla analizowanej jednostki obszaru zabu-
dowa w ogóle nie istnieje (AB = 0, VB = 0; co miało 
miejsce w sytuacji analiz dla bardzo niewielkich 
obszarów). Obliczenia wartości bezwzględnych 
(wzory 1 i 3) są w takim przypadku niemożliwe 
(mianownik nie może być równy 0). Wartość 
wskaźnika VV2BV natomiast osiąga wówczas 
100% (wskaźnik UVI jest nadal zależny od sto-

sunku powierzchni roślinności wysokiej (AHV) do 
całkowitej (AV) uwzględniającej dodatkowo ro-
ślinność niską). 
Po drugie zastosowanie procentowych wartości 
wskaźników ułatwia porównanie poszczegól-
nych metod i obszarów nawet różnych miast 
ze sobą. Wartości wskaźnika wahają się wtedy 
w zakresie od 0,0% (jedynie zabudowa, całkowi-
ty brak zieleni) do 100% (tylko roślinność, brak 
budynków). W przypadku wartości bezwzględ-
nych (wzory 3.1. i 3.3.) nie ma ustalonego za-
kresu wartości. Przy ekstremalnie małych po-
wierzchniach zajmowanych przez budynki (takie 
przypadki zdarzały się raczej przy obliczeniach 
dla niewielkich obszarów) wartości wskaźników 

 
Wskaźniki jakości życia w mieście wyznaczono 
także dla pojedynczych budynków Dzielnicy 
Stare Miasto w Krakowie. Poszczególne wa-
rianty obliczeń uwzględniały tworzenie wokół 
każdego budynku stref (ekwidystanty; ang. buf-
fer) o wartości promienia: 100 m, 500 m oraz 
1000 m (Ryc. 4).

DYSKUSJA
Obecność drzew (roślinność wysoka i śred-
nia) i ich wpływ na jakość życia mieszkańców 
w aglomeracjach odzwierciedla się przede 
wszystkim w zmienności wartości wskaźnika 
VV2BV. drugi analizowany indeks UVI uwzględ-
nia dodatkowo powierzchnię roślinności ni-

Tab. 1. Charakterystyki poszczególnych dzielnic miasta Krakowa
Table 1. Characteristics of individual districts in the city of Kraków.
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Ryc. 2. Wartości VV2BV [%] (u góry) oraz UVI [%] określone dla poszczególnych Dzielnic Krakowa
Fig. 2. VV2BV [%] (top) and UVI [%] values determined for individual districts of Kraków.

Ryc. 3. Wartości wskaźników VV2VB [%] (u góry) oraz UVI [%] zaprezentowane dla siatki kwadratów o oczku 50 m.
Fig. 3. VV2VB [%] (top) and UVI [%] index values for a square 50m grid.
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Ryc. 4. VV2BV [%] (u góry) oraz UVI [%] dla budynków zlo-
kalizowanych na Starym Mieście w Krakowie z uwzględ-
nieniem ekwidystanty o promieniu : 100, 500 oraz 1000 
m (od lewej w rzędzie).
Fig. 4. VV2BV [%] (top) and UVI [%] for buildings located in 
the Stare Miasto (I) district, including an equidistance with 
a radius of: 100m, 500m, and 1000m (starting from left).
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drastycznie rosły nieraz odstając o kilka rzędów 
wielkości od pozostałych. 
Rozkład przestrzenny wybranych wskaźników 
uzyskany został w wyniku analiz GIS przepro-
wadzonych na rastrach o rozdzielczości 50 m. 
Rozdzielczość taka została wybrana nieprzy-
padkowo. Z jednej strony daje ona wysoką 
szczegółowość w skali całego miasta, z drugiej 
natomiast zapewnia ciągłość danych. W sytu-
acji niewielkich obszarów istnieje ryzyko wy-
stąpienia braku wartości wskaźnika (np. cały 
obiekt zajmowany przez klasę woda).
Przy obliczeniach wskaźników realizowanych 
dla pojedynczych budynków dochodzi kwestia 
doboru odpowiedniej wielkości ekwidystan-
ty obliczeniowej, tj. strefy, w której czynniki 
środowiskowe (takie jak uwzględniane w me-
todzie powierzchnie zajmowane przez szatę 
roślinną i budynki) mają wpływ na jakość życia 
ich użytkowników. W zależności od zamierzo-
nego efektu wizualnego można uzyskać mapę 
bardziej szczegółową, odpowiednią dla mniej-
szych wydzieleń, lub bardziej zgeneralizowaną, 
dla obszarów bardziej rozległych (Ryc. 4).

WNIOSKI
Z analiz przeprowadzonych w obrębie jedno-
stek administracyjnych miasta Krakowa wyni-
ka, że najkorzystniejsze warunki życia panują 
w Dzielnicach: Zwierzyniec (VII), Swoszowice 
(X) i Dębniki (VIII). Indeksy VV2BV i UVI osią-
gają tam wartości sięgające ok 90%. Najmniej 
korzystnie pod kątem analizy wskaźników 
wypadają natomiast Dzielnice: Stare Miasto 
(I), Grzegórzki (II), Krowodrza (V) oraz Prądnik 
Czerwony (III) czyli albo ścisłe centrum Kra-
kowa lub miejsca spełniające typowe funkcje 
“sypialni” miasta.
Przestrzenny ciągły rozkład wartości wskaź-
ników odzwierciedla te trendy. Najbardziej 
komfortowe warunki do życia panują na 
obrzeżach miasta i w okolicach gęściej za-
drzewionych rejonów takich jak: Lasy Ty-
nieckie, Las Wolski, Las Borkowski, Las Mo-
gilski i Łęgowski; parków np. Park Lotników 

Polskich, Park Bednarskiego, Planty im. Flo-
riana Nowackiego, a także w okolicach Kop-
ca Krakusa, czy na terenie Pasternik. Ścisłe 
centrum (Stare Miasto) oraz duże osiedla jak 
Nowa Huta i in. osiągają słabsze wyniki.
Dla Starego Miasta wskaźniki jakości życia 
osiągają najwyższe wartości w okolicach 
Cmentarza Rakowickiego i w okolicy Plant, 
szczególnie wzdłuż ul. Westerplatte. Korzyst-
nymi warunkami charakteryzują się również 
budynki okalające Park Jalu Kurka i teren 
Zakonu Sióstr Karmelitanek Bosych, a także 
obiekty zlokalizowane wzdłuż Wisły. Na jakość 
tych obszarów wpływ ma przede wszystkim 
obecność drzew (roślinność wysoka), o czym 
świadczą stosunkowo wyższe w tych rejonach 
wartości wskaźnika VV2BV niż UVI (uwzględ-
niającego dodatkowo powierzchnię roślinno-
ści niskiej).
Należy mieć na uwadze, że wskaźniki jakości 
życia VV2BV i UVI dają szczególnie dobre re-
zultaty dla większych obszarów reprezenta-
tywnych, tj. dla terenów na których wyróżnić 
można wszystkie uwzględniane w obliczeniach 
komponenty zagospodarowania terenu (roślin-
ność niską, wysoką oraz zabudowę) w charak-
terystycznych dla danego rejonu proporcjach.
W ramach projektu ISOK pozyskiwano dane 
ALS LiDAR dla 94 miast w Polsce i będą one 
ponownie przedmiotem zamówienia jakie 
jest realizowane przez GUGiK, dzięki czemu 
będzie można dokonać analiz zmienności 
wskaźnika w czasie (różna pora fenologiczna, 
inna liczba budynków itp.). Podobne analizy 
jakości życia w mieście wraz z przedstawie-
niem trendów zmienności mogłyby zatem zo-
stać przeprowadzone także dla innych miast. 
Należy pamiętać, że bazy danych by były 
wiarygodne, winny być systematycznie aktu-
alizowane i weryfikowane. Aby to osiągnąć 
konieczna jest ciągła obserwacja zmian za-
chodzących w infrastrukturze miasta i struk-
turze zieleni. W tym celu wykorzystać można 
cyfrowe obrazy dostarczane przez satelity 
o krótkim czasie rewizyty bądź też zdjęcia 

z nalotów bezzałogowymi statkami powietrz-
nymi (Unmanned Aerial Vehicle UAV). Dla 
wiarygodności wyników wskazane są również 
dane referencyjne pochodzące np. z pomia-
rów terenowych takich jak naziemne lub mo-
bilne skanowanie laserowe. 
Proces obliczeniowy (szczególnie przy wykony-
waniu analiz dla poszczególnych budynków) był 
procesem niezwykle czasochłonnym. W przy-
szłości warto rozważyć rozwiązania informa-
tyczne prowadzące do usprawnienia obliczeń 
(np. praca w klastrze obliczeniowym). Ponadto 
sam model zNMPT_roślinność powinien być 
zweryfikowany i skalibrowany pod kątem rze-
czywistej objętości koron drzew umożliwiają-
cych fotosyntezę (obliczenia produkcji tlenu, 
biomasy, etc). Warto też wspomnieć, że pewną 
alternatywa dla danych ALS jest już z zasadzie 
technologia stereo-matchingu wykorzystująca 
do generowania modeli NMPT zdjęcia lotnicze 
z różnych platform również UAV.
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L iczba mieszkańców miast wciąż rośnie co 
skutkuje zmniejszaniem się udziału ob-

szarów rolniczych i leśnych czy rekreacyjnych 
w obszarach aglomeracji miejskich. Stosunek 
powierzchni tzw. obszarów zielonych tj. ak-
tywnych biologicznie (procesy fotosyntezy) do 
obszarów zabudowanych (infrastruktura) wy-
wiera istotny wpływ na standard życia miesz-
kańców miast. Posługując się metodami GIS 
i teledetekcji, podjęto próbę oceny jakości 
życia mieszkańców Krakowa wykorzystu-
jąc w tym celu dwa wskaźniki przestrzenne, 
tj.: Vegetation Volume to Built-up Volume 
(VV2BV) oraz Urban Vegetation Index (UVI). 
Dla budynków Dzielnicy I – Stare Miasto prze-
prowadzono szczegółowe analizy VV2BV oraz 
UVI poszczególnych obiektów. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, że najkorzystniejsze 
warunki życia dla mieszkańców Krakowa 
panują na obrzeżach miasta w najbardziej 
„zazielenionych” rejonach tj. w dzielnicach: 
VII-Zwierzyniec, X-Swoszowice i VIII-Dębniki. 
Najmniej korzystnie wypadają pod tym ką-

The size of the urban population has been 
growing, which brings about a decrease 

in agricultural and forest areas, and also are-
as that are intended for leisure within urban 
agglomerations. The ratio of green areas, i.e. 
bioactive ones (photosynthesis) to built-up ar-
eas (infrastructure) has a significant impact on 
the quality of life of urban populations. GIS and 
remote sensing methods have been used in an 
attempt to assess the quality of life of Kraków’s 
population; two spatial indices have been used 
for the purpose: Vegetation Volume to Built-
up Volume (VV2BV) and Urban Vegetation In-
dex (UVI). Detailed analyses of W2BV and UVI 
for individual facilities have been completed 
for buildings in the Residential Quarter I - Old 
Town. The analyses have shown that the best 
living conditions for Kraków’s population pre-
vail in the outskirts in the most “green” areas, 
i.e. in the following quarters: VII-Zwierzyniec, 
X-Swoszowice, and VIII-Dębniki. On the other 
hand, the worst conditions are in the city cen-
tre and in the large residential areas, i.e.: I-Old 

Przestrzenne wskaźniki jakości życia 
w mieście na przykładzie Krakowa

Spatial indices of city life 
quality based on the example 
of Kraków
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tem natomiast ścisłe centrum miasta oraz 
duże osiedla mieszkalne tj. dzielnice: I-Stare 
Miasto, II-Grzegórzki, V-Krowodrza oraz III-
-Prądnik Czerwony. W Starym Mieście naj-
korzystniejsze warunki dla życia mieszańców 
(tj. najwyższe wartości wskaźników) odno-
towano na obrzeżach dzielnicy, wzdłuż par-
ku Planty Krakowskie, w zakolu Wisły, ale 
przede wszystkim w okolicach Cmentarza 
Rakowickiego. Analizy przestrzenne 3D GIS 
oparto na najbardziej aktualnych geoda-
nych pochodzących z przetwarzania chmur 
punktów lotniczego skanowania laserowego 
(Airborne Laser Scanning ALS; projekt ISOK 
- Informatyczny System Osłony Kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami), referencyjnej 
bazy EGiB (Ewidencja gruntów i budynków) 
zweryfikowanej obrazami wysokorozdzielczy-
mi satelity WorldView-2 (DigitalGlobe).

Town, II-Grzegórzki, V-Krowodrza, and III-Prąd-
nik Czerwony. The best conditions (i.e. the 
highest indicator) in the Old Town have been 
observed in the outskirts, along the Planty, in 
the Vistula bend, but mainly near the Rakow-
icki Cemetery. The spatial analyses of 3D GIS 
have been based on the up-to-date geodata 
obtained by processing point clouds from air-
borne laser scanning (ALS); the ISOK project 
- (Informatyczny System Osłony Kraju przed 
nadzwyczajnymi zagrożeniami - Computer Sys-
tem of the Country Protection against extraor-
dinary threats), EGiB reference database (Ewid-
encja gruntów i budynków - Land and buildings 
registers) verified with high-resolution images 
from the WorldView-2 satellite (DigitalGlobe).
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N iewiele jest obecnie na świecie miejsc, któ-
re oparły się antropogenicznym zmianom 

środowiska przyrodniczego. Na długiej liście 
przekształconych obszarów, spowodowanych 
różnymi formami działalności człowieka, znaj-
dują się wielkie aglomeracje miejskie, komplek-
sy przemysłowe i ciągi komunikacyjne, które 
zajmują coraz to nowe tereny, zmieniając ich 
pierwotny charakter. W wyniku oddziaływań 
procesów antropogenicznych na powietrze 
atmosferyczne następuje pogorszenie jego ja-
kości i wzmożenie chorób cywilizacyjnych oraz 
zmiany warunków meteorologicznych, w kon-
sekwencji prowadzące do zmian klimatycz-
nych. Wpływ człowieka na atmosferę przenosi 
się więc na całą Ziemię.

Człowiek nie może przystosować się idealnie 
do swego środowiska, bowiem świat się zmie-
nia, a to z kolei wymaga ciągłej adaptacji ze 
strony ludzi. Koncepcja idealnego środowiska 
życia człowieka wydaje się więc utopią. Stanowi 
natomiast siłę twórczą, motyw działania, gdyż 
wytycza cele i kieruje wszystkie wysiłki w stro-
nę poznania relacji między jakością środowiska 
a zdrowiem człowieka. 

Miliony ludzi na świecie związanych jest z ob-
szarami, gdzie jakość powietrza wskazuje na szko-
dliwe warunki życia. Jaka jest podstawa takiego 

myślenia? Co rozumie się poprzez jakość powie-
trza? Jak ona oddziałuje na nasze środowisko? Oto 
pytania, na które często szuka się odpowiedzi.

Czyste powietrze jest jednym ze składników 
dobrej jakości życia. Pojęcie jakość życia jest 
rozumiane wieloznacznie. Istnieją różne de-
finicje i koncepcje kryteriów ją opisujących. 
Przez jakość życia rozumie się m.in. poczucie 
bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość 
korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej 
infrastruktury technicznej i społecznej, życie 
w czystym i zdrowym środowisku przyrodni-
czym. Życie ludzi toczy się w ramach ogólnych 
warunków makroekonomicznych i politycz-
nych, przy określonym poziomie zanieczysz-
czenia środowiska, w tym zanieczyszczenia 
powietrza. Aby utrzymać dobrą jakość życia 
należy więc opracować pewne standardy dla 
czystego powietrza, które faktycznie najle-
piej odpowiadałyby jakości powietrza na ob-
szarach odległych od źródeł zanieczyszczeń, 
również tych naturalnych. Najprościej byłoby 
zlikwidować wszystkie źródła emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, co oczywiście jest 
niemożliwe, biorąc pod uwagę źródła natural-
ne, i irracjonalne, biorąc pod uwagę poprawę 
innych standardów jakości życia. 

Zanieczyszczenie powietrza oddziałuje w istot-
ny sposób na stan jakości środowiska, w tym 
atmosfery oraz na zdrowie ludzi. Według ostat-
nich raportów Europejskiej Agencji Środowiska 
i Światowej Organizacji Zdrowia, w 2010 roku, 
przedwczesne zgony z powodu złego stanu ja-
kości atmosfery osiągnęły liczbę ponad 400 000 
osób w UE, 62% obszaru UE było poddanych 
eutrofizacji, włączając w niego 71% obszarów 
Natura 2000 [European Commission, 2013]. Inne 
badania prowadzone w skali globalnej wykazały, 
że zanieczyszczenie powietrza, przede wszystkim 
pyłem PM2.5, doprowadziło w 2010 roku do 3,3 
mln przedwczesnych zgonów na świecie, głównie 
w Azji [Lilieveld i. in. 2015]. Wśród przyczyn nad-
miernych stężeń pyłów drobnych autorzy wymie-
niają: wykorzystanie energii do ogrzewania i go-
towania w domach (głównie Azja), motoryzacja 
i produkcja energii (USA i inne rozwinięte kraje), 
emisja z działalności rolniczej (wschodnie stany 
USA, Europa, Rosja i wschodnia Azja). Prognozy 
wskazują, że obecna liczba zgonów na świecie – 
z powodu zanieczyszczenia środowiska - ulegnie 
podwojeniu w 2050 roku. 

25 525 Europejczyków z 27 krajów Unii Eu-
ropejskiej, w wieku powyżej 15 lat, między  
24 a 26 września 2012 roku, zapytano o naj-

ważniejsze kwestie związane z jakością powie-
trza atmosferycznego [Flash Eurobarometer 
2013]. Pytania dotyczyły poziomu wiedzy na 
temat jakości powietrza, przyczyn pogorsze-
nia jakości, oddziaływania zanieczyszczenia 
atmosfery na środowisko i zdrowie ludzi, in-
strumentów prawnych, skuteczności podej-
mowanych działań w UE, poziomu informacji 
o problemach zanieczyszczenia powietrza 
i in. 56% respondentów stwierdziło, że jakość 
powietrza w ciągu ostatnich 10 lat pogorszyła 
się, a tylko 16% uznało, że się polepszyła. 72 % 
Europejczyków (siedmiu na dziesięciu) uważa-
ło, że starania władz publicznych na rzecz po-
prawy jakości powietrza są niewystarczające, 
a 59% (sześciu na dziesięciu) nie czuło się do-
brze poinformowanych o jakości powietrza. 

Jak widać, istnieje jeszcze wiele wyzwań 
przed polityką ochrony powietrza, a proble-
my rozwiązywać należy na poziomie świato-
wym, unijnym, krajowym, a zwłaszcza lokal-
nym.Wielkie osiągnięcia naukowe są często 
wyrażane prostymi formułami. W takim razie, 
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jak najprościej jest ująć podstawowe zasady 
osiągnięcia dobrej jakości powietrza. Są one 
powszechnie znane– zminimalizować emi-
sję zanieczyszczeń do atmosfery, utrzymać 
przewietrzanie terenu, chronić przed niekon-
trolowanym zanieczyszczeniem powietrza. 
Przez zminimalizowanie emisji rozumie się 
nie tylko jej ograniczenie, ale i zapobieganie 
jej powstawaniu. 

Podsumowując, w polityce w zakresie 
ochrony powietrza można wyróżnić główne jej 
składowe:
• Strategię Tematyczną w dziedzinie Za-

nieczyszczenia Powietrza, ustanowio-
ną w 2005 roku, która określa kierunek 
ogólnej polityki UE, wyłoniony na pod-
stawie przeglądu działań podejmowa-
nych w latach 2000-2004, włączając 
przejściowe cele do 2020 roku.

• Dyrektywy w sprawie jakości powietrza 
ustalające: wartości dopuszczalne i zale-
cane dla wielu zanieczyszczeń powietrza, 
by ograniczać ich szkodliwe oddziaływa-
nie; ocenę jakości powietrza w oparciu 
o wspólne metody i kryteria; sposoby za-
rządzania jakością powietrza.

• Dyrektywy w sprawie krajowych pułapów 
emisji, ograniczających całkowitą emisję 
dla wielu zanieczyszczeń powietrza 

• Szereg aktów prawnych, na poziomie kra-
jowym i międzynarodowym, dotyczących 
kontroli zanieczyszczenia u źródła emisji, 
by osiągnąć cele ww. instrumentów

• Międzynarodowe działania w ramach 
Konwencji w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczenia powietrza na dalekie 
odległości oraz innych płaszczyzn działań, 

w tym wymiany naukowej i technicznej, 
dostarczającej nowych przesłanek dla ram 
polityki UE w sprawie jakości powietrza.

Obecne działania UE dążą w kierunku lepszego 
dostosowania kontroli u źródła, pułapów emisyj-
nych i norm jakości powietrza. Nowe zobowią-
zania w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń, 
wynikające z dyrektywy w sprawie krajowych 
pułapów emisji (NEC -National Emission Ceilings) 
będą monitorowane za pomocą ostrzejszych, niż 
obecnie, przepisów dotyczących inwentaryzacji 
emisji i jej prognoz. 

Jak widać, istnieje jeszcze wiele wyzwań przed poli-
tyką ochrony powietrza, a problemy rozwiązywać 
należy nie tylko na poziomie unijnym, krajowym, 
ale zwłaszcza na lokalnym. Pytaniem pozostaje, 
jak to osiągnąć. 
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atmospheric air quality

New methods for identification of 
sources of low emission in towns

There are not many places in the world 
left that have resisted any anthropogen-

ic changes to the natural environment. A long 
list of transformed areas, changed by various 
forms of human activity, includes large urban 
conglomerates, industrial complexes and trans-
port routes, which continue to claim new land, 
changing their original character. Anthropo-
pressure on the atmospheric air has resulted 
in deterioration of its quality and intensification 
of diseases of affluence, as well as changes to 
weather conditions resulting in climate chang-
es. A human impact on the atmosphere rever-
berates throughout the entire globe.
Man cannot adapt ideally to his environment, 
because the world is changing, which requires 
constant adaptation from people. Therefore, 
the concept of an ideal environment seems un-
realistic. However, it is also a driving force as it 
sets goals and directs all efforts towards rec-
ognising relationships between environment 
quality and human health.
Millions of people around the world live in are-
as where the air quality has an adverse impact 
on living conditions. What are the grounds 
for such thinking? What is understood by air 
quality? How does it affect the environment? 
These are the questions to which answers are 
frequently sought.

prof. dr hab. inż. JERZY ZWOŹDZIAK 

Clean air is one of the components that can im-
prove life quality. The concept of life quality can 
be understood in many ways. There are differ-
ent definitions and concepts of its criteria. Qual-
ity of life is understood to denote such features 
as sense of safety among citizens, possibility of 
making use of properly functional and easily 
accessible technical and social infrastructure, 
life in a clean and healthy natural environment. 
Human life goes on within the framework of 
macroeconomic and political conditions, with 
a specific level of environment pollution, in-
cluding air pollution. Certain standards have to 
be developed for clean air in order to maintain 
a good quality of life, which would be equivalent 
to the air quality in areas distant from sources 
of pollution, including natural ones. It would be 
simplest to eliminate all sources of emissions to 
the atmosphere, which is obviously impossible, 
considering natural sources, and irrational, con-
sidering an improvement of other features of 
the quality of life.
Air pollution has a significant effect on the en-
vironment quality, including that of the atmos-
phere and human health. According to the latest 
reports from the European Environmental Agen-
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cy and the World Health Organisation, 400,000 
people died prematurely in the EU in 2010 be-
cause of poor quality of the atmosphere, 62% 
of the EU area is undergoing eutrophication, 
including 71% of Natura 2000 sites [European 
Commission, 2013]. Other studies conducted on 
a global scale have shown that air pollution, es-
pecially with PM2.5 dust brought about 3.3 million 
of premature deaths around the world, mainly in 
Asia, in 2010 [Lilieveld et al. 2015]. According to 
the authors, the main causes of excessive par-
ticulate concentrations include: use of energy 
for heating and cooking in homes (mainly Asia), 
cars and production of energy (the US and other 
developed countries), emissions by agriculture 
(eastern US, Europe, Russia, and eastern parts of 
Asia). According to forecasts, the current global 
number of deaths caused by environment pollu-
tion will have doubled by 2050.
Some 25,525 Europeans from 27 countries aged 
over 15 years were asked between 24 and 26 
September 2012 about the main issues related 
to atmospheric air quality [Flash Eurobarome-
ter 2013]. The questions concerned their knowl-
edge about the air quality, causes of deterio-
ration in its quality, the impact of air pollution 
on the environment and human health, legal 
instruments, the effectiveness of measures im-
plemented by the EU, the quality of information 
about the air pollution issues and others. Some 
56% of the respondents claimed that the air 
quality had deteriorated over the past 10 years, 
and only 16% said that it had improved. 72% of 
Europeans (seven out of ten) consider public au-
thorities’ efforts aimed at improving air quality 
to be insufficient, while 59% (six out of ten) did 
not feel properly informed about air quality.
It seems that there are a number of challeng-
es that air protection policy is faced with, and 
issues should be solved on the global, commu-
nity, national, and especially local level. Great 
scientific achievements are often expressed 
with simple formulas. Thus, how can the basic 
rules for achieving good air quality be formu-
lated? They are commonly known: to minimise 

emissions of pollutants to the atmosphere, to 
maintain land aeration, to protect against un-
controlled air pollution. Minimising emissions 
is understood to denote not only limiting them, 
but also preventing their origination.
In conclusion, the air protection policy has the 
following components:
• A thematic strategy for Air Pollution, adopt-

ed in 2005, which sets the general direction 
of the EU policy, chosen as the result of 
a review of actions taken in the years 2000-
2004, including intermediate objectives to 
be achieved by 2020.

• Air quality directives which establish: 
acceptable and recommended levels 
for many air pollutants to control their 
harmful impact; assessment of air quality 
based on common methods and criteria; 
methods of air quality management.

• Directives on national limits for emissions, 
which reduce the total emissions for many 
air pollutants.

• A range of legal regulations, both at the 
national and international level, to control 
pollution at source in order to achieve the 
objectives of these instruments.

• International actions within the framework 
of the Convention of cross-border long-dis-
tance air pollution and other areas of ac-
tivities, including scientific and technical 
exchange, which provide new premises for 
EU policy regarding air quality.

• The measures currently taken by the EU 
aim to improve control at source, emis-
sion limits and air quality standards. The 
new commitments for reduction of pollu-
tion emissions arising from the directive 
on the national emission ceilings (NEC) will 
be monitored by stricter regulations on in-
ventory of emissions and its forecasts.

• It seems that there are a number of challeng-
es for air protection policy, and issues should 
be solved not only at the community or na-
tional level, but also especially at the local one. 
The question remains, how to achieve it?
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Streszczenia plakatów 
naukowych
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Łąki trzęślicowe Molinion caeruleae należą 
do najcenniejszych, zanikających zbioro-

wisk Polski i Środkowej Europy. Ich istnienie 
zależy od naturalnych czynników siedliskowych 
(zmienny poziom wód gruntowych) i tradycyj-
nych form użytkowania (pokos na przełomie 
sierpnia i września, brak nawożenia). W Krako-
wie łąki wilgotne zachowały się głównie w ob-
niżeniach doliny Wisły. Są one nieużytkowane 
i podlegają spontanicznej sukcesji. 

W latach 2013–2015 sporządzono 35 zdjęć fi-
tosocjologicznych metodą Braun-Blanqueta. 
Za materiał porównawczy posłużyło 17 zdjęć 
fitosocjologicznych z tych samych miejsc, z lat 
1986–1991. Obserwacjami objęto teren ogra-
niczony ulicami Tyniecką, Winnicką i Skotnicką 
(VIII Dzielnica Dębniki). Celem badań było okre-
ślenie przyczyn i kierunków zmian sukcesyj-
nych w ciągu 30 lat. 

Brak użytkowania oraz obniżenie poziomu 
wód gruntowych doprowadziły do przekształ-
cenia łąk trzęślicowych w zbiorowiska z rzędu 
Arrhenatheretalia oraz ekspansji Solidago cana-

Sukcesja na łąkach trzęślicowych 
(Molinion caeruleae) w okolicy 
Kostrza w Krakowie

MARIA JANICKA1, TOMASZ WÓJCIK2 

1Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,  
2Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Nauk Przyrodniczych

densis. Wyłączenie z użytkowania w miejscach 
podmokłych spowodowało rozwój ziołorośli ze 
związku Filipendulion i ekspansję Phragmites 
australis. W płatach długo niekoszonych poja-
wiły się siewki Salix cinerea i Populus tremula. 
W płatach wypalanych zaczęły dominować Mo-
linia caerulea i Inula salicina, ustąpiły zaś gatun-
ki ziołoroślowe. Rozrastająca się infrastruktura 
spowodowała fragmentację płatów i zmniej-
szenie ich powierzchni. 

Mimo niekorzystnych zmian, łąki w Kostrzu na-
dal cechują się wysoką wartością przyrodniczą. 
Licznie występują w nich gatunki chronione 
oraz z Czerwonej Listy: Dianthus superbus, Epi-
pactis palustris, Gentiana pneumonanthe, Iris si-
birica, Ophioglossum vulgatum, Gladiolus imbri-
catus, Trollius europaeus. Zachowanie ocalałych 
płatów łąk trzęślicowych w Krakowie będzie 
skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną one objęte 
ochroną czynną polegającą na utrzymaniu ty-
powego reżimu wodnego i prowadzeniu regu-
larnych zabiegów, wzorowanych na tradycyjnej 
gospodarce. 
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Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa 
(2008) została opracowana na podstawie 

kartowania fitosocjologicznego wykonanego 
w sezonach wegetacyjnych 2006 – 2007 przez 
zespół ekspertów firmy ProGea Consulting 
Piotr Wężyk. Z uwagi na duże zmiany zacho-
dzące od co najmniej kilku dekad w Krakowie, 
w ramach projektu Monit-Air, przeprowadzono 
aktualizację ww. mapy. Podstawowym mate-
riałem do prac aktualizacyjnych była warstwa 
geometryczna i opisowa (plik shapefile Esri) 
reprezentującej zasięg poszczególnych klas 
roślinności pochodzące z Mapy roślinności rze-
czywistej Krakowa (stan aktualności 2008) oraz 
warstwy wektorowe GIS z lokalizacją wykony-
wania zdjęć fitosocjologicznych i występowa-
nia gatunków chronionych.
Podczas aktualizacji wykorzystano zobrazo-
wania lotnicze i satelitarne, w oparciu o które 
naniesiono zmiany dotyczące obszarów silnie 
przekształconych jak również wykonano kar-
towania zbiorowisk dla miejsc wyjątkowo cen-
nych. Zmiany wprowadzone na podstawie zo-
brazowań lotniczych i satelitarnych dotyczyły 
głównie wkraczania na tereny zielone zabudo-

Aktualizacja mapy roślinności 
rzeczywistej Krakowa

ELŻBIETA JĘDRZEJCZAK 1, 2, KATARZYNA BAJOREK-ZYDROŃ 1

1ProGea Consulting
2Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

wy, np. okolice Osiedla Europejskiego i budo-
wy nowych dróg np. w południowo-wschod-
niej części Krakowa – rejon drogi S7 i ulicy 
Nad Drwiną. Podczas prac wykonano około 
250 zdjęć fitosocjologicznych w zbiorowiskach 
cennych oraz w miejscach w których nastąpi-
ły znaczące zmiany w stosunku do wyjściowej 
mapy roślinności. Notowano także obecność 
roślin chronionych. W wyniku przeprowadzo-
nej aktualizacji mapy roślinności rzeczywistej 
Krakowa stwierdzono, że w stosunku do lat 
2006 i 2007 zwiększyła się powierzchnia klas: 
tereny zainwestowane (59) oraz ogródki przy-
domowe (60), przy jednoczesnym ograniczeniu 
powierzchni zbiorowisk łąkowych. Są one za-
równo zajmowane przez zabudowę jak i podle-
gają procesowi sukcesji krzewów i drzew w wy-
niku braku należytego użytkowania. W związku 
z powyższym na terenie Krakowa zwiększa się 
powierzchnia zarośli (42) i odłogów (43). 
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Końcowym produktem projektu MONIT-
-AIR „Zintegrowany system monitorowania 

danych przestrzennych dla poprawy jakości 
powietrza w Krakowie” jest opracowanie pt. 
„Atlas pokrycia terenu i przewietrzania Kra-
kowa” wydany przez Urząd Miasta Krakowa. 
Część kartograficzna opublikowanego atlasu 
składa się z sześciu map. Pierwsze trzy mapy 
przedstawione są w podziale na arkusze 
w skali 1:10 000:
1. Mapa pokrycia i szorstkości terenu – 

przedstawiająca średni współczynnik aero-
dynamicznej szorstkości terenu zobrazo-
wany na tle mapy pokrycia i użytkowania 
terenu wraz zaznaczonym systemem dróg 
i kolei oraz na tle obrazu satelitarnego 
WorldView-2 (kanał panchromatyczny 
o rozdzielczości 0,5 m); mapa ta obejmu-
je obszar 581 km2 przedstawiający teren 
miasta Krakowa i jego okolic;

2. Mapa zieleni i warunków przewietrzania 
Krakowa – przedstawiająca średnią pręd-
kość wiatru na wysokości 10 m nad tere-
nem, istniejące i potencjalne dachy zielo-
ne oraz średni potencjał solarny dachów 
w granicach miasta Krakowa oraz mapę 
zieleni obrazującą w Krakowie m.in. zieleń 

Atlas pokrycia terenu 
i przewietrzania Krakowa – część 
kartograficzna
URSZULA CISŁO-LESICKA 1, KATARZYNA BAJOREK-ZYDROŃ 1, 
ELŻBIETA JĘDRZEJCZAK 1

1ProGea Consulting

niska i wysoką; w tle umieszczono zobra-
zowanie satelitarne WorldView-2 (kanał 
panchromatyczny o rozdzielczości 0,5 m); 
mapa ta obejmuje obszar 327 km2 tere-
nu w granicach administracyjnych miasta 
Krakowa;

3. Mapa roślinności rzeczywistej Krakowa – 
przedstawiająca roślinność rzeczywistą, 
stanowiska roślin chronionych, pomniki 
przyrody na tle budynków i infrastruktu-
ry drogowej i kolejowej oraz granic dzia-
łek ewidencyjnych i warstwic w granicach 
administracyjnych miasta Krakowa (327 
km2);

Pozostałe trzy mapy atlasu w skali 1:100 000 to:
4. Mapa waloryzacji przyrodniczej Krakowa 

– przedstawiająca wyniki waloryzacji bota-
nicznej Krakowa, na której szrafem zazna-
czono miejsca, w których zaprezentowany 
walor przyrodniczy został podwyższony 
w stosunku do waloru botanicznego 
danego miejsca ze względów „ogólnoprzy-
rodniczych”; mapa ta obejmuje obszar 
327 km2 terenu w granicach administra-
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cyjnych miasta Krakowa;
5. Mapa średnich warunków anemologicz-

nych – przedstawiająca rozkład prze-
strzenny średniej rocznej prędkości wiatru 
na wysokości 4 m nad terenem; mapa ta 
obejmuje obszar 581 km2 terenu miasta 
Krakowa i jego okolic;

6. Mapa przeciętnych warunków dyspersji 
zanieczyszczeń – przedstawiająca rozkład 
przestrzenny warunków dyspersji zanie-
czyszczeń, od niekorzystnych do korzyst-
nych, w obszarze 581 km2 obejmującym 
teren miasta Krakowa i jego okolic;

Oprócz części kartograficznej atlas zawiera 
obszerną część opisową przedstawiającą za-
stosowaną w projekcie metodykę wykonania 
poszczególnych map, charakterystykę poszcze-
gólnych elementów pokrycia terenu ze szcze-
gółowymi opisami charakterystycznych form 
pokrycia, wyróżnionych zbiorowisk roślinnych, 
cech klimatu i zjawisk związanych z tzw. prze-
wietrzaniem, warunkami anemologicznymi 
z uwzględnieniem specyfiki położenia miasta 
Krakowa, czy opis wyników pomiarów sodaro-
wych oraz modelowania pola wiatru obrazują-
cych warunki przewietrzania w przykładowych 
sytuacjach meteorologicznych.
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K ierunki rozwoju i zarządzania terenami 
zieleni w Krakowie na lata 2017-2030 to 

dokument służący określeniu spójnej, plano-
wej i długoterminowej polityki rozwoju tere-
nów zieleni w mieście. Jest on opracowywany 
w formule partycypacyjno – eksperckiej - przez 
zespół roboczy składający się z pracowników 
Urzędu Miasta Krakowa i jednostek organiza-
cyjnych UMK, ekspertów z krakowskich uczelni, 
oraz przy szerokim udziale społeczności lokal-
nej w ramach prowadzonych konsultacji.

Opracowanie zakłada integrację rozproszonej 
struktury zieleni w ciągły system ogólnodo-
stępnych terenów zieleni miejskiej, powiąza-
nych ciągami pieszo-rowerowymi i ciągami 
zieleni – stworzenie swoistego „zielonego 
krwioobiegu” miasta. Takie rozwiązanie jest 
korzystne pod względem przyrodniczym (ciągi 
zieleni pełnią funkcję korytarzy ekologicznych) 
oraz użytkowym (daje możliwość przemiesz-
czania się po mieście pieszo lub rowerowo przy 
wykorzystaniu „zielonych korytarzy”).

Opracowanie koncepcji systemu terenów ziele-
ni poprzedzone zostało szeregiem analiz m.in. 
w zakresie wartości przyrodniczych, dziedzictwa 

Kierunki rozwoju i zarządzania 
terenami zieleni w Krakowie

KATARZYNA RAJSS-KAŁUŻNA 1, AGNIESZKA KOWALEWSKA 2

1Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, 2 Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska

kulturowego, dostępności terenów zieleni, pro-
gnozowanego zapotrzebowania społecznego na 
te tereny. System opiera się na dwóch filarach: 
terenach zieleni miejskiej urządzonej (w ramach 
której również przewiduje się enklawy półnatu-
ralne, niekoszone, o bardziej „dzikim” charak-
terze) oraz terenach zieleni ekologiczno-krajo-
brazowej, częściowo urządzonej, o charakterze 
półnaturalnym. System uzupełniają układy line-
arne stanowiące zielone ciągi (greenwaye). Te 
rekreacyjne „zielone korytarze” obejmują ścież-
ki i trakty różnego rodzaju, często na długim 
dystansie, bazujące na naturalnych korytarzach, 
np. terenach wzdłuż rzek, ale również wzdłuż li-
nii kolejowych i przy drogach publicznych. 

Dokument wskazuje na konkretne działania, ja-
kie należy podjąć w celu wdrożenia zasad polity-
ki w zakresie zieleni. Działania te ujęte są w listy 
rankingowe i dotyczą zadań związanych m.in. 
z pozyskaniem gruntów, realizacją inwestycji 
z zakresu zagospodarowania nowych i rewalo-
ryzacji istniejących terenów zieleni, a także wdra-
żaniem nowych standardów utrzymania i zasad 
zarządzania. Opis zadań ma odniesienie do bazy 
danych przestrzennych, która powstała w ra-
mach tworzenia dokumentu. 
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Tereny zieleni w Krakowie choć dla więk-
szości mieszkańców nieznane, stanowią 

potencjał wart bliższego poznania i wykorzy-
stania. Z myślą o wszystkich mieszkańcach 
stworzyliśmy portal informacyjny – www.kra-
kowwzieleni.pl oraz aplikację mobilną „Kraków 
w zieleni”. Dzięki niej można sprawdzić na ma-
pie położenie krakowskich parków, dowiedzieć 
się jakie odbywają się w nich wydarzenia, a tak-
że zagrać w ciekawe gry miejskie pozwalające 
na odkrywanie tajemnic krakowskich parków 
i ogrodów. Gry terenowe dostępne w ramach 
aplikacji pozwalają na empiryczne poznawanie 
przestrzeni oraz edukację przez doświadcza-
nie. To doskonała okazja do spędzenia cie-
kawie czasu na świeżym powietrzu w gronie 
rodzinnym. Strona internetowa dopełnia infor-
macje zawarte w aplikacji o informacje na te-
mat historii parków oraz przy pomocy przejrzy-
stych infografik prezentuje atrakcje jakie kryją 
w sobie parki np. punkty obserwacji ptaków, 

Kraków w zieleni

KATARZYNA PRZYJEMSKA-GRZESIK 1

1Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

pomniki, fontanny czy obiekty sportowe. Sta-
nowi ona również proste narzędzie do współ-
kreowania przez mieszkańców wydarzeń odby-
wających się w parkach dzięki zakładce „Twój 
pomysł”, gdzie każdy z kreatywnych krakowian 
może przesłać propozycję swojego działania 
w przestrzeni parkowej.

Aplikację mobilną można pobrać na systemy 
Android i iOS za pomocą QR kodów lub w Go-
ogle Play i Apple Store.

Kod QR iOS           Kod QR Android                              
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W  ramach projektu MONIT-AIR „Zintegro-
wany system monitorowania danych 

przestrzennych dla poprawy jakości powie-
trza w Krakowie” został wyznaczony potencjał 
solarny dachów w Krakowie, który stanowi 
średnią wartość sumy teoretycznej ilości cał-
kowitego promieniowania słonecznego jaka 
dociera do każdego m2 powierzchni użytecz-
nej dachu w ciągu roku dla każdego budynku 
ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków 
[kWh/m2/rok]. Obliczony potencjał solarny sta-
nowi wynik analizy przestrzennej wykonanej 
w oparciu o numeryczny model pokrycia te-
renu o rozdzielczości 1  m (wygenerowany na 
podstawie danych lotniczego skanowania lase-
rowego), dane meteorologiczne pozyskane ze 
stacji meteorologicznej Kraków-Balice („Typo-
we lata meteorologiczne i statystyczne danych 
klimatycznych do obliczeń energetycznych bu-
dynków”) z okresu 30 lat oraz dane ewidencji 
gruntów i budynków. Zatem w przedstawio-
nej analizie potencjału solarnego dachów dla 
każdego budynku ujawnionego w ewidencji 
gruntów i budynków miasta Krakowa, spełnia-
jącego warunek minimalnej powierzchni uży-
tecznej (5m2) uwzględniono:

Potencjał solarny dachów  
w Krakowie

URSZULA CISŁO-LESICKA 1

1ProGea Consulting

• wysokość i położenie geograficzne budyn-
ku, 

• nachylenie i ekspozycję (orientację w sto-
sunku do stron świata) połaci dachu,

• dzienne i sezonowe zmiany położenia 
słońca,

• zacienienie przez otaczające obiekty topo-
graficzne.

Ponadto w analizie potencjału solarnego 
uwzględniono wpływ parametrów atmos-
ferycznych: stosunek promieniowania roz-
proszonego do promieniowania całkowitego 
oraz przepuszczalność atmosfery.
Analizy wykonane w celu określenia po-
tencjału solarnego dachów wykazały, że 
w Krakowie budynków o zalecanym kącie 
nachylenia instalacji solarnych (od 35° do 
65°) jest 353 ha, co stanowi 17.7% po-
wierzchni wszystkich dachów w Krakowie. 
Z kolei zalecana ekspozycja do monta-
żu instalacji solarnych (E, SE, S, SW, W) 
w Krakowie obejmuje powierzchnię 983 ha, 
czyli 49.4% powierzchni wszystkich da-
chów w Krakowie. Natomiast dachów, które 
posiadają jednocześnie zalecany kąt nachy-
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lenia i ekspozycję jest w Krakowie 175 ha 
(8.8% powierzchni wszystkich dachów 
w Krakowie). Ponadto analiza potencjału 
solarnego dachów wykazała, że do nieco 
ponad połowy (51.1%) budynków w Krako-
wie w ciągu roku dociera średnio na 1 m2 
powierzchni użytecznej dachu od 800 do 
1000 kWh/m2 całkowitego promieniowania 
słonecznego. Do 29.7% budynków w Kra-
kowie dociera w ciągu roku średnio od 600 
do 800 kWh/m2, do 13.2% budynków – 
poniżej 600 kWh/m2, a do 3.7% kWh/m2 
– powyżej 1000 kWh/m2. W sumie w cią-
gu roku do powierzchni użytecznej dachów 
w Krakowie dociera 13.8 TWh energii sło-
necznej. Należy jednak zaznaczyć, że jest 
to teoretyczny potencjał solarny, do wyzna-
czenia którego wykorzystano modele ma-
tematyczne i uśrednione dane, dlatego też 
należy je traktować jako dane szacunkowe. 
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T ypy roślinności na obszarze miasta Krako-
wa zostały uzyskane w wyniku klasyfikacji 

obiektowej OBIA. Szatę roślinną w dzielnicy 
I Stare Miasto stanowią przede wszystkim tere-
ny zielone z przeważającą roślinnością trawia-
stą (np. wzdłuż brzegu rzeki Wisły) i drzewiastą 
(np. Planty Krakowskie). Ponadto znajduje się tu 
kilka zamkniętych ogrodów klasztornych z sa-
dami owocowymi. Na północy dzielnicy zlokali-
zowany jest zadrzewiony Cmentarz Rakowicki. 
W pobliżu Wawelu nad Wisłą znajduje się zielo-
ne boisko sportowe. Uproszczona mapa pokry-
cia terenu wydziela roślinność niską i wysoką 
oraz zabudowę. Generalnie Dzielnica I jest gę-
sto zabudowana, udział roślinności jest stosun-
kowo niewielki. Najbardziej „zielone” tereny to 
Planty Krakowskie, okolice Cmentarza Rako-
wickiego, tereny wzdłuż Wisły i wokół Wawelu 
oraz ogrody należące do klasztorów i kamienic. 
Wskaźniki jakości życia: Vegetation Volume to 
Built-up Volume (VV2BV; stosunek objętości 
roślinności wysokiej do objętości zajmowanej 
przez bryły budynków) oraz Urban Vegetation 
Index (UVI; indeks charakteryzujący badany ob-
szar w oparciu o dane dotyczące powierzchni 

Przestrzenne wskaźniki jakości życia 
dla dzielnicy I Stare Miasto

ALICJA MIODOŃSKA 1, PIOTR WĘŻYK 2

1 ProGea Consulting
2 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

i objętości zajmowanych przez obszary zieleni 
miejskiej oraz zabudowane) odzwierciedlają 
te trendy. W Dzielnicy I - Stare Miasto osiągają 
one najwyższe wartości w okolicach Cmenta-
rza Rakowickiego i w okolicy Plant, szczególnie 
wzdłuż ul. Westerplatte. Korzystnymi warunka-
mi charakteryzują się również budynki okalają-
ce Park Jalu Kurka i teren Zakonu Sióstr Karme-
litanek Bosych, a także obiekty zlokalizowane 
wzdłuż Wisły. Na jakość tych obszarów wpływ 
ma przede wszystkim obecność drzew (roślin-
ność wysoka), o czym świadczą stosunkowo 
wyższe w tych rejonach wartości wskaźnika 
VV2BV niż UVI (uwzględniającego dodatkowo 
powierzchnię roślinności niskiej). Ogólnie rzecz 
biorąc jednak, Stare Miasto charakteryzuje się 
niskimi wartościami wskaźników jakości życia 
osiągającymi w przybliżeniu 40% dla całości 
obszaru dzielnicy. 
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Podczas prac nad aktualizacją mapy roślin-
ności rzeczywistej Krakowa zaktualizowa-

no także warstwę z roślinami chronionymi 
występującymi w granicach administracyjnych 
miasta. W trakcie prac kameralnych zweryfiko-
wano dane pochodzące z lat 2006-2007 zarów-
no pod kontem nomenklatury jak i aktualnych 
przepisów oraz zestawiono je z aktualną orto-
fotomapą. Pozwoliło to już na tym etapie z du-
żym prawdopodobieństwem wykluczyć bądź 
potwierdzić istnienie części stanowisk. Możliwe 
było przede wszystkim wykreślenie stanowisk 
zlokalizowanych w miejscach nowopowstałych 
dróg i zabudowań wielkopowierzchniowych. 
Tak przygotowane dane zostały uzupełnione 
o nowe stanowiska gatunków chronionych 
uzyskane podczas inwentaryzacji terenowych 
prowadzonych wiosną 2016 roku. W związku 
ze zmianą podstawy prawnej (Rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 9 października 
2014, Dz.U. 2014 poz. 1409.) część roślin utra-
ciła status gatunku chronionego przez co na te-
renie Krakowa znacząco zmniejszyła się liczba 
stanowisk gatunków chronionych. Spod ochro-
ny wyłączono m. in. takie pospolite gatunki 

Rośliny chronione w Krakowie

ELŻBIETA JĘDRZEJCZAK 1, 2, KATARZYNA BAJOREK-ZYDROŃ 1 

1 ProGea Consulting
2 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

jak kruszyna pospolita Frangula alnus, bluszcz 
pospolity Hedera helix oraz konwalia majowa 
Convallaria majalis. Poza tym, aż 21 gatunków 
roślin objętych kilka lat temu ochroną ścisłą, 
przeniesionych zostało do ochrony częściowej.
Łącznie odnotowano 52 gatunki roślin chro-
nionych z czego 30 podlegających ochronie 
częściowej i 22 podlegających ochronie ścisłej. 
Najliczniejszymi gatunkami były kosaciec sybe-
ryjski Iris sibirica (180 stanowisk) oraz mieczyk 
dachówkowaty Gladiolus imbricatus. Ponadto 
aż 17 spośród odnotowanych gatunków, wpi-
sanych jest na Polską Czerwoną Listę Roślin 
a 3 z nich do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. 
Większość stanowisk roślin chronionych wystę-
puje w południowo-zachodniej części miasta. 
Najwięcej z nich zlokalizowanych jest w Dziel-
nicy VIII – Dębniki (prawie 600 stanowisk) oraz 
w Dzielnicy X – Swoszowice (100 stanowisk).
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Celem niniejszego opracowania była próba 
zbadania wpływu roślinności na tłumienie 

hałasu na obszarze Parku Krakowskiego. Ba-
dania dotyczyły określenia natężenia hałasu 
(A dB) w dwóch porach roku. Jedna charak-
teryzowała okres w którym drzewa i krzewy 
pozbawione są liści, druga natomiast to czas 
pełnej wegetacji. W tych samych punktach po-
miarowych dokonano również inwentaryzacji 
charakterystycznych dźwięków z podziałem 
na antropogeniczne i przyrodnicze. Zarówno 
jedne, jak i drugie pomiary były wykonywane 3 
razy w ciągu doby (dzień - 6.00 do 18.00, wie-
czór - 18.00 do 22.00 oraz noc 22.00 do 6.00). 
Mimo, że roślinność w badanym parku jest 
jedno piętrowa (prawie same wysokie drze-
wa) w dwóch porach dnia - dzień i noc hałas 
w okresie wegetacji był o około 3 dB mniejszy. 
W porze wieczornej nie zauważono różnicy - 
możliwe, że wpływ na to ma większa liczba osób 
przechodzących przez park w porze cieplejszej. 
Niepokojącym zjawiskiem natomiast jest prze-
kroczenie o 3 dB dopuszczalnego poziomu 
hałasu w porze nocnej w okresie bezlistnym 
i równym normie w okresie wegetacji - norma 

Próba oceny wpływu roślinności na 
tłumienie hałasu na przykładzie 
Parku Krakowskiego

MAGDALENA MALEC 1

1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

LAeqN 56 dB zgodnie rozporządzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 
W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku  (Dz. U. Nr 2014, poz. 112).  
Ze względu na specyfikę Parku Krakowskiego 
w obu porach roku przeważają dźwięki o cha-
rakterze antropogenicznym (samochody, tram-
waje, rozmowy ludzkie itp.). Dźwięki przyrodni-
cze to przede wszystkim w okresie wiosennym 
śpiew ptaków, wiatr oraz szelest liści. Ze wzglę-
du na położenie parku pomiędzy ruchliwymi 
ulicami, brak piętrowej i mozaikowej roślinno-
ści, mamy tu do czynienia z ograniczoną różno-
rodnością biologiczną, a co za tym idzie z ubo-
gą gamą dźwięków typowo przyrodniczych. 
Ze względu na poprawę funkcji przyrodniczych 
i społecznych Parku Krakowskiego należałoby, 
jak najszybciej wdrożyć projekt jego rewitaliza-
cji z uwzględnieniem roli w tłumieniu hałasu.  
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K raków ze względu na swoje strategiczne 
położenie jest miastem z zachowanymi 

śladami założeń obronnych pochodzących 
z wielu okresów. Twierdza Kraków to zespół 
dzieł obronnych wokoło Krakowa, które się-
gają czasów od XVIII do początku XX stulecia. 
Umocnienia tworzą europejskiej klasy skansen 
sztuki obronnej, rozciągający się pierścieniowo 
w otoczeniu całego miasta, stanowiąc zespół 
o wielkiej wartości historycznej, architektonicz-
nej oraz walorach turystycznych i krajobrazo-
wych. Zabytki militarne oraz zieleń forteczna, 
mimo iż bezpowrotnie utraciły swą funkcję 
i właścicieli, ze względu na zawarte w nich war-
tości kulturowe, historyczne i przyrodnicze nie 
powinny ulegać zniszczeniu. Problematyka 
inwentaryzacji, adaptacji i modernizacji obiek-
tów pofortecznych jest obecnie bardzo istot-
nym zagadnieniem.

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano 
technologię Lotniczego Skanowania Lasero-
wego (ang. Airborne Laser Scanning) wykorzy-

Wykorzystanie technologii lotniczego 
skanowania laserowego (ALS)  
oraz analiz widoczności GIS do oceny 
przemian krajobrazu warownego 
Twierdzy Kraków
KAROLINA ZIĘBA-KULAWIK 1, PIOTR WĘŻYK 1

1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

stywaną m.in. do inwentaryzacji zieleni oraz 
modelowania 3D obiektów architektonicznych 
i powiązań krajobrazowych. Wykazano możli-
wość wykorzystania chmury punktów ALS, uzy-
skanej z projektu ISOK (Informatyczny System 
Osłony Kraju)   w metodyce badawczej archi-
tektury militarnej oraz krajobrazu warownego, 
a także wsparcia procesu rewaloryzacji zabyt-
kowych obiektów Twierdzy Kraków. Aby udo-
wodnić użyteczność tego narzędzia, dokonano 
inwentaryzacji wybranych fortyfikacji Twierdzy 
Kraków. Badania przeprowadzono w celu  iden-
tyfikacji form fortyfikacji, wizualizacji tych obiek-
tów, inwentaryzacji zieleni oraz wykonania ana-
liz widoczności pomocnych przy kształtowaniu 
krajobrazu warownego Twierdzy Kraków. 

Analizy 3D GIS wykazały dużą przydatność 
wykorzystania danych ze skaningu laserowe-
go do identyfikacji form fortyfikacji, inwen-
taryzacji stanu istniejącego, wizualizacji tych 
obiektów oraz wykonania analiz, pomocnych 
w podejmowaniu decyzji dotyczących przeszłe-
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go zagospodarowania zabytkowych budowli 
i otaczającej zieleni. W przeciwieństwie do 
tradycyjnych metod pozyskiwania informacji 
(inwentaryzacje terenowe w zestawieniu z do-
kumentacją historyczną), dane ALS stanowią 
nową generację danych geoprzestrzennych. 
Stwarzają możliwość opracowania dokładniej-
szej i szybszej technologii wykorzystywanej 
w rewaloryzacji, ochronie i inwentaryzacji ar-
chitektury militarnej. Dane te mogą być użyte 
na wielu poziomach dokładności, zachowując 
jednocześnie dużą czytelność i wysoką szcze-
gółowość, a utworzone na ich podstawie mo-
dele 3D są sugestywne i czytelne dla osób bez 
zawodowego przygotowania. Mogą stanowić 
cenne uzupełnienie prezentacji różnych pro-
blemów związanych z szeroko rozumianym ra-
cjonalnym gospodarowaniem otaczającej nas 
przestrzeni życiowej.

NOTATKI
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