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10.   Streszczenie 

 

 Celem badañ byùo opracowanie modelu do prognozowania zmian retencji glebowej na 

powierzchni miejskich terenów zieleni takich jak: krzewy ozdobne, trawnik i starodrzew. 

Stanowiska badawcze zlokalizowano w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. Do budowy modelu wykorzystano pomiary aktualnej wilgotnoúci 

gleby oraz podstawowe dane meteorologiczne. Uniwersalny charakter modelu stwarza 

moýliwoúci wykorzystywania go do optymalizacji gospodarki wodnej w lokalnych 

warunkach klimatycznych, roúlinnych i glebowych. Do oszacowania potrzeb wodnych 

badanych powierzchni wykorzystano metodæ opartà na bilansie wodnym. Na stanowisku 

trawnika oraz krzewów ozdobnych zróýnicowano czæstotliwoúci nawodnieñ oraz 

jednorazowych dawek wody. W rezultacie nie wszystkie zastosowane jednorazowe dawki 

wody, spowodowaùy utrzymanie optymalnego poziomu uwilgotnienia badanych profili 

glebowych. W przypadku trawnika wymagane uwilgotnienie gwarantowaùa dawka w 

wysokoúci 3mm, natomiast na stanowisku krzewów ozdobnych dawki w wysokoúci 6,6 i 

9,9mm. W przypadku mniejszych dawek na trawniku i na stanowisku krzewów ozdobnych 

nastæpowaù gwaùtowny spadek zapasów wody, osiàgajàc wilgotnoúã krytycznà.  

 Model zostaù zbudowany na podstawie wyników badañ terenowych z lat 2009-2011, 

natomiast badania z lat 2009-2015 stanowiùy podstawæ weryfikacji. Dla oceny zwiàzku 

pomiædzy skùadnikami bilansu wodnego wykorzystano liniowy model regresji wielokrotnej. 

Przeprowadzona analiza uwzglædniaùa wpùyw wielu cech niezaleýnych na wybranà cechæ 

zaleýnà. W tym celu badano wpùyw temperatury, niedosytu wilgotnoúci powietrza, retencji 

poczàtkowej w warstwie bilansowanej, jednorazowej dawki nawadniania oraz opadu 

naturalnego na zapasy wody w profilach glebowych. Dodatkowo do okreúlenia zaleýnoúci 

pomiædzy dekadowà zmianà retencji, a wybranymi powyýej elementami, zastosowano analizæ 

korzystajàcà ze sztucznych sieci neuronowych. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono, ýe tylko niedosyty wilgotnoúci powietrza jako wskaênik oceny moýliwoúci 

parowania terenowego nie miaùy istotnego wpùywu na przebieg ewapotranspiracji 

rzeczywistej na wszystkich stanowiskach badawczych. Porównujàc wspóùczynniki korelacji 

Pearsona dla weryfikacji regresji wielokrotnej oraz sieci neuronowej stwierdzono, ýe oba 

modele z podobnà dokùadnoúcià oceniajà retencjæ gleby. W porównaniu do wyników badañ 

terenowych z lat 2009-2011 przeprowadzona weryfikacja z lat 2009-2015 wykazaùa, ýe 

dodatkowe dane pomiarowe nie przyczyniùy siæ do dokùadniejszego dopasowania modelu na 
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wszystkich stanowiskach. Úwiadczy o tym spadek wspóùczynników determinacji (R2) z 0,79 

do 0,68 w przypadku starodrzewia, z 0,77 do 0,65 na trawniku i z 0,69 do 0,60 w przypadku 

krzewów ozdobnych oraz wzrost wskaêników znormalizowanego bùædu 

úredniokwadratowego (NRMSE) z 11,6 do 12,6% i 13,2 do 13,5% na stanowisku starodrzewia 

i na trawniku.  

 Ocenæ pracy systemu nawadniania dla caùego okresu eksploatacji przeprowadzono na 

podstawie wskaêników skutecznoúci i efektywnoúci nawadniania. Wartoúã wskaênika 

skutecznoúci nawadniania  wahaùa siæ od 12% do 46% dla trawnika i byùa blisko 100% na 

stanowisku krzewów ozdobnych. Wartoúci drugiego wskaênika efektywnoúci nawadniania 

byùy bardziej zbliýone i dochodziùy od 90% na trawniku do 100% zarówno na stanowisku 

krzewów ozdobnych jak i na trawniku. 

W przeprowadzonych analizach zwrócono uwagæ na praktyczny aspekt 

prognozowania iloúci wody potrzebnej do prawidùowego funkcjonowania zieleni na terenach 

zurbanizowanych. Dowiedziono, ýe przy zastosowaniu powszechnie dostæpnych danych 

meteorologicznych moýna obliczyã zapotrzebowanie wody w celu utrzymania optymalnego 

poziomu uwilgotnienia profili glebowych. W efekcie przeprowadzonych analiz ustalono, ýe  

opracowana metodyka optymalizacji gospodarki wodnej pozwala oszacowaã wymagania 

wodne niezbædne do utrzymania krzewów ozdobnych, trawnika i starodrzewia w 

odpowiedniej kondycji, zlokalizowanych na terenie aglomeracji miejskiej. 
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