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FUNKCJONOWANIE SYSTEMU PRZYRODNICZEGO
MIASTA NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY
Wstęp
Przemiany środowiska przyrodniczego są permanentnym procesem, zachodzącym na skutek czynników naturalnych oraz spowodowanych bezpośrednią lub
pośrednio działalnością człowieka, obejmującym całość biosfery. Obszary miejskie
i podlegające urbanizacji są przykładami terenów o najintensywniejszych, najtrwalszych i zarazem najbardziej dynamicznych przemianach środowiska przyrodniczego.
Efektem tych procesów są złożone układy strukturalno-funkcjonalne, składające
się z elementów abiotycznych i biotycznych (o różnym stopniu przekształcenia)
oraz antropogenicznych, tworzących wspólnie liczne kombinacje siedlisk wraz
z dostosowującymi się do nich gatunkami (Zimny 1992; Sukopp 1998). Poszczególne elementy układu znajdują się na różnym etapie organizacji wewnętrznej,
co jest przyczyną nieustannych zmian – prób dążenia do stabilności i względnej
równowagi. Osiągnięcie takiego stanu jest praktycznie niemożliwe w przypadku
krajobrazu miejskiego, gdyż intensywny rozwój przestrzenny miasta wywoływany
czynnikami społeczno-gospodarczymi powoduje nieustającą intensyfikację przemian i modyfikację układów wewnętrznych poszczególnych struktur. Rozwój przestrzenny pełni zatem rolę generatora procesów przemian, zapewniając tym samym
„dynamikę” ekosystemom miejskim równocześnie pogarszając permanentnie ich
stan, istotny m.in. z punktu widzenia kształtowania warunków przyrodniczych, a
tym samym warunków życia. Kluczowym aspektem stało się poszukiwanie metody
kształtowania krajobrazu miasta poprzez świadome zachowanie istniejących układów ekologicznych i kształtowanie nowych struktur, pełniących przede wszystkim
funkcje przyrodnicze. W odpowiedzi sformułowane zostały koncepcje swoistego
systemu przyrodniczego miasta.
Celem artykułu jest z jednej strony przedstawienie podstawowych założeń
koncepcji, a z drugiej próba sformułowania zarysu metody identyfikacji i oceny
jego funkcjonowania. Ważnym etapem postępowania jest wyznaczenie jednostek
strukturalnych, stanowiących podstawę do generowania tych fragmentów krajobrazu miejskiego, które jako system przyrodniczy miasta mogą pełnić pożądane
i nadrzędne funkcje ekologiczne. W artykule zaprezentowano przykład delimitacji
elementów strukturalnych dla powierzchni kluczowej w Warszawie.
System przyrodniczy miasta – koncepcja i potrzeba kształtowania
W efekcie prowadzonych badań szeroko pojętego środowiska przyrodniczego miasta (Kaliszuk, Cieszewska 2000) oraz wzrostu świadomości społecznej w
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odniesieniu do wartości „przyrody” w terenach zurbanizowanych, zaczęto podejmować próby identyfikacji swoistego systemu przyrodniczego. W założeniach
koncepcji przypisuje się mu przede wszystkim rolę ekologiczną, sprowadzając
ją do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budujących system ekosystemów m.in. poprzez eliminację lub minimalizację niekorzystnych zjawisk izolacji
i fragmentaryzacji krajobrazu (Szulczewska 2001). Identyfikacja, a następnie
świadome kształtowanie systemu, bezpośrednio wpłynie na poprawę warunków
przyrodniczych całego miasta, a tym samym podniesie jakość życia. Silna tendencja kształtowania miejskich systemów/sieci ekologicznych zaznacza się także w
innych krajach, gdzie określane są mianem infrastruktury ekologicznej (Cook, van
Lier 1994) lub greenstructure, green space, green network (Breuste 2000). Do dyskusji
nad „nowym” elementem przestrzeni miasta, jakim jest jego system przyrodniczy,
włączają się nie tylko przyrodnicy, ale także urbaniści. Dowodem zmian są m.in.:
zapisy Nowej Karty Ateńskiej (1998), czyli zbioru zasad służących planowaniu
krajobrazu miejskiego, nowe koncepcje takie jak new urbanism, green urbanism (Beatly
2000) oraz specjalne programy dla miast, które podkreślają znaczenie obszarów
pełniących funkcje przyrodnicze np. Towards an Urban Agenda in the European
Union (por. Nowa Karta Ateńska 1998). Wydaje się zatem, że w procesie kształtowania struktury przestrzennej miasta system przyrodniczy miasta (infrastruktura
ekologiczna) powinien być rozpatrywany na równi z infrastrukturą techniczną i jako
taki stać się głównym celem prowadzonych badań m.in. do potrzeb planistycznych.
W Polsce koncepcje systemu przyrodniczego miasta opracowali m.in. Z. Stala
(1986), Z. Biernacki (1990), H. Skibniewska (1990), B. Szulczewska, J. Kaftan
(1996). Wszyscy autorzy zakładali, że SPM stanowi nie tylko integralną część
krajobrazu miejskiego, ale równocześnie jest kontynuacją regionalnego systemu
ekologicznego – ESOCh (Ekologiczny System Obszarów Chronionych). Zapewniano w ten sposób przestrzenną ciągłość układów ekologicznych tj. podstawowy
warunek prawidłowego funkcjonowania systemu. Spośród opracowanych koncepcji
najbardziej kompleksowe podejście do analizy i później kształtowania miejskiego
środowiska przyrodniczego prezentuje system przyrodniczy miasta B. Szulczewskiej
i J. Kaftana (1996). W swoich założeniach SPM traktuje miasto jako fizjocenozę,
specyficzny zbiór różnej rangi systemów ekologicznych (układ ponadekosystemalny). Zgodnie z definicją, SPM to celowo wyodrębniona część miasta (składająca się z
odpowiednio dobranych geokompleksów) pełniąca nadrzędne funkcje przyrodnicze,
rozpatrywane w trzech podstawowych aspektach: klimatycznym, hydrologicznym i
biologicznym. Roli ekologicznej podporządkowane są funkcje pozaprzyrodnicze tj.
wypoczynkowa, estetyczna i mieszkaniowa. Identyfikacja systemu następuje poprzez
wyznaczenie jego elementów strukturalnych (ryc. 1):
– obszarów węzłowych i węzłów (elementów zasilania);
– korytarzy i sięgaczy (elementów łącznikowych);
– otoczenia SPM tj. obszarów źródłowych, kluczowych dla funkcjonowania całego
systemu, usytuowanych poza granicami miasta.
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Rys. 1. Główne elementy Systemu Przyrodniczego Miasta
Fig. 1. Main structural elements of Town Natural System

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania SPM jest łączność
wewnętrzna, pomiędzy poszczególnymi elementami systemu oraz zewnętrzna, z jego
otoczeniem, które należy do regionalnej i zazwyczaj krajowej sieci ekologicznej.
Łączność zapewniają podstawowe procesy zachodzące w każdym środowisku przyrodniczym, także miejskim, a związane z przepływami materialno – energetycznymi.
Procesy te zachodzą dzięki głównym nośnikom tj. wodzie, powietrzu i organizmom
żywym. Wykorzystując te strumienie migracyjne, wyróżniono w SPM trzy podsystemy: klimatyczny, hydrologiczny oraz biologiczny. Każdy z nich zdefiniowano
jako fragment przestrzeni miasta złożony z węzłów (obszarów węzłowych), korytarzy i sięgaczy oraz otoczenia, których celem jest zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania w wymienionych zakresach. Wyznaczenie tak zdefiniowanych
elementów musi być poprzedzone oceną możliwości spełnienia funkcji przyrodniczych przez poszczególne fragmenty krajobrazu miejskiego. Wyniki waloryzacji
staną się podstawą wskazania zarysu struktury systemu przyrodniczego miasta.
Miejskie jednostki strukturalne – podstawa identyfikacji i oceny
funkcjonowania SPM na przykładzie Warszawy (zarys metody)
Warunki ekologiczne krajobrazu zurbanizowanego są w dużym stopniu
uzależnione i modyfikowane przez typ pokrycia terenu, dlatego ten właśnie komponent odgrywa kluczową rolę przy identyfikacji struktury miasta (Bohm 1998;
Sukopp 1998). Każdy z jej elementów różni się budową wewnętrzną (rodzajem
i intensywnością zabudowy, udziałem roślinności, ilością powierzchni przepuszczalnych itp.), a przez to sposobem przebiegu procesów materialno-energetycznych. Jednostki strukturalne, wyznaczone w głównej mierze w oparciu o komponent pokrycia terenu, są nie tylko jednostkami fizjonomiczno-strukturalnymi,
ale przede wszystkim funkcjonalnymi (Matuszkiewicz 1992; Sukopp 1998).
Jest to szczególnie istotne z praktycznego punktu widzenia, gdyż mogą pełnić rolę
zarówno jednostek diagnostycznych (badania i ocena funkcjonowania miejskiego
środowiska przyrodniczego) jak i jednostek o znaczeniu aplikacyjnym (do podejmowania decyzji planistycznych).
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W południowych fragmentach Warszawy autorka przeprowadziła delimitację
struktury krajobrazu miejskiego, wyznaczając miejskie jednostki strukturalne.
W rezultacie powstał układ względnie jednorodnych jednostek, będący podstawą
oceny funkcjonowania środowiska przyrodniczego, w celu wyznaczenia i kształtowania systemu przyrodniczego miasta. Ich delimitacja została przeprowadzona
w tej samej skali co Plan Ogólny m.st. Warszawy, 1:10 000 w oparciu o: mapę
topograficzną w skali 1:10 000, zdjęcie lotnicze z 1996 roku w skali 1:5 000,
mapę roślinności rzeczywistej w skali 1:10 000 (Kozłowska 1999), którą uznano
za najbardziej aktualne źródło informacji o typach pokrycia i użytkowania terenu.
Miejskie jednostki strukturalne są homogeniczne względem dwóch głównych cech: form rzeźby oraz pokrycia terenu. Pierwsza z nich umożliwiła delimitację nie tylko zasadniczego i typowego dla doliny dużej rzeki elementu, jakim
jest zbocze doliny zwane Skarpą Warszawską, ale przede wszystkim pozwoliła na
wyznaczenie niewielkich form zagłębień i obniżeń zarówno na wysoczyźnie jak i
na tarasach zalewowym i nadzalewowym.
W części wysoczyznowej południowo-zachodniej Warszawy istnieje ciąg
11 niewielkich zbiorników wodnych, w większości naturalnych i zwanych Jeziorkami Pyrskimi. Ze względu na swoje funkcje hydrologiczne, biologiczne i klimatyczne
mają one istotne znaczenie dla właściwego funkcjonowania krajobrazu Warszawy.
Podobna sytuacja występuje na obszarze tarasu zalewowego w jego ustabilizowanej
części na tzw. zawalu (Biernacki i in. 2000), gdzie równolegle do pasma Jeziorek Pyrskich ciągnie się system zbiorników wodnych – starorzeczy, połączonych w sposób
naturalny ciekami Wilanówką i Potokiem Służewieckim oraz sztucznymi kanałami.
Ze względu na ich peryferyjne położenie, zbiorniki wodne ulegają zniszczeniu na
skutek pozyskiwania nowych, atrakcyjnych obszarów pod zabudowę. Istniejące plany lub projekty planów zagospodarowania tych terenów nie uwzględniają ochrony
całych ciągów ekologicznych, utworzonych wzdłuż sieci hydrograficznej, a tylko
poszczególne ich elementy (Wolski i in. 2000). W efekcie prowadzi to najpierw
do fragmentaryzacji stanowiących funkcjonalną i strukturalną całość elementów
krajobrazu, a następnie powstania wyizolowanych struktur o znacznie mniejszej
odporności na antropopresję. Delimitacja miejskich jednostek strukturalnych, a
następnie analiza i ocena ich funkcjonowania może stać się podstawą ochrony i
kształtowania takich właśnie naturalnych jeszcze układów.
Zastosowanie drugiego kryterium, stopnia zróżnicowania pokrycia terenu,
umożliwiło generowanie jednostek ze względu na rodzaj i intensywność zabudowy oraz udział i strukturę roślinności (ryc. 2). W efekcie podziału uzyskano typy
jednostek jednorodnych pod względem fizjonomicznym oraz cechujące się takimi
samymi warunkami przebiegu procesów przyrodniczych (obiegu głównych
nośników materii i energii). Warunki te są kształtowane m. in. przez: procent
powierzchni nieprzepuszczalnych, stosunek powierzchni przepuszczalnych do
nieprzepuszczalnych, zróżnicowanie powierzchni czynnej (struktura zabudowy,
procentowy udział roślinności i jej struktura).
246

Rys.2. Miejskie jednostki strukturalne
Fig.2. Urban Structural Units
Objaśnienia: I-VI – tereny płaskie wysoczyzny: I – z roślinnością mieszaną powyżej 75%;
II – z zabudową wielorodzinną wysoką zwartą z roślinnością niską do 25%, III z drogą
główną bez roślinności, IV – z zabudową jednorodzinną luźną z roślinnością mieszaną w
50-75%, V– linia kolejowa z roślinnością niską do 25%, VI – z zabudową jednorodzinną
zwartą i roślinnością mieszaną do 25%; VII – tereny zagłębień i obniżeń wysoczyzny
podmokłe ze zbiornikiem wodnym; VIII – skarpa z roślinnością mieszaną pow. 75%;
IX-XI – tereny płaskie tarasu nadzalewowego: IX – z zabudową jednorodzinną luźną z
roślinnością mieszaną w 50-75%, X – z zabudowaniami przemysłowymi
i roślinnością niską do 25%, XI – z polami uprawnymi i roślinnością niską powyżej 75%.

Identyfikacja miejskich jednostek strukturalnych pozwala z jednej strony
na delimitację zachowanych jeszcze naturalnych układów ekologicznych, z drugiej
na wyznaczenie układów antropogenicznych, które ze względu na swoje cechy,
pozytywnie kształtują warunki miejskiego środowiska przyrodniczego. Uzyskany
obraz może być podstawą do generowania tych fragmentów krajobrazu miejskiego, które jako system przyrodniczy miasta będą podlegały ochronie z uwagi na
pożądane i nadrzędne funkcje ekologiczne.
Wnioski
W odpowiedzi na stale pogarszające się warunki życia w obszarach zurbanizowanych opracowano koncepcje kształtowania krajobrazu miasta, poprzez kształtowanie swoistego systemu przyrodniczego. Elementy strukturalne systemu powinny
być wyznaczone w oparciu o istniejące jeszcze naturalne układy ekologiczne jak i
elementy antropogeniczne pozytywnie wpływające na warunki przyrodnicze.
Podstawową trudnością sformułowanych założeń koncepcji systemu przyrodniczego miasta jest brak precyzyjnych metod, z jednej strony ich implementacji
do planowania rozwoju przestrzennego obszarów zurbanizowanych, z drugiej
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ich późniejszego, świadomego kształtowania. Istnieje zatem pilna potrzeba
ich sformułowania.
Podstawowe zasady identyfikacji i kształtowania systemu przyrodniczego
miasta powinny być formułowane z uwzględnieniem głównych cech tego krajobrazu tj. różnorodności i złożoności tworzących go struktur oraz „dynamizmu”
kształtujących ten system procesów. Dlatego tę procedurę musi poprzedzać ocena
możliwości pełnienia funkcji przyrodniczych przez poszczególne fragmenty krajobrazu miejskiego.
Delimitacja miejskich jednostek strukturalnych jest podstawą do identyfikacji zachowanych jeszcze naturalnych układów ekologicznych oraz tych układów antropogenicznych, które ze względu na swoje cechy, pozytywnie kształtują
warunki miejskiego środowiska przyrodniczego. Jednostki te mogą stanowić pola
podstawowe oceny poszczególnych fragmentów krajobrazu miejskiego w zakresie
możliwości pełnienia przez nie funkcji przyrodniczych.
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FUNCTIONING OF THE TOWN NATURAL SYSTEM WARSAW
CASE STUDY.
Summary
The recognition of urban natural environment as a specific and composite system
of natural elements differing in the degree of anthropogenic transformation becomes more and more common (Teisseyre-Sierpińska 1989, Matuszkiewicz 1990).
The urban area has been treated as en ecosystem and/or geosystem (Bartkowski
1985), which consists of three equivalent subsystems: natural, social and technical infrastructure. In consequence, urban environment has been considered,
as a mosaic of natural and anthropogenic elements. The new methods and models
of „the ecological city” have been worked out. Simultaneously ecological roles
have been introduced into urban landscape planning, primarily for the protection
of existing natural elements. As a result ecological network or ecological infrastructure concepts have been worked out (Cook, van Lier 1994). At the same time
the Town Natural System concept (Szulczewska, Kaftan 1996) has been formulated
in Poland. According to the definition the Town Natural System is part of a town’s
spatial structure selected on the grounds of its ecological role. This is an area important for air and water circulation as well as for species survival and movement.
Each concept - what is important- requires special methods to bring them into
effect. Urban structural units indication, through synthesis of the environmental
components, is the main task of the spatial issue in urban areas. They are a basis
both for Town Natural System’s elements delimitation and for evaluation of its
functioning.
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