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DANIELA SOŁOWIEJ * 

" PROJEKTOWANIE ZIELENI JEDNĄ Z ZASAD KSZTAŁTOWANIA 

' 1 OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO CZŁOWIEKA NA 

| | TERENACH WIEJSKICH 

ZARYS TREŚCI 

We wstępie pracy omówiono ogólnie znaczenie i funkcje zieleni w środowisku 

przyrodniczym człowieka Na wybranym przykładzie sołectwa Racot położonego 

w obrębie projektowanego Agroekologicznego Parku im. D. Chłapowskiego przedsta- 

wiono procedurę projektowania zieleni. 

W trakcie rozwiązywania problemu badawczego zwrócono uwagę na to, że za- 

gadnieniem pierwszoplanowym jest wyznaczenie ciągów ekologicznych i obszarów 

konfliktowych, które powinny być obszarami szczególnej troski w planowaniu prze- 

- strzennym terenów wiejskich. ` ‘ | | 

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE 

Bardzo ważnym problemem w geografii i planowaniu przestrzennym 

jest rozwiązywanie konfliktów jakie pojawiają się w środowisku przyrod- 

niczym pod wpływem gospodarowania człowieka. Przez konfliktt w lite- 

raturze geograficznej (J. Grocholska, 1983) rozumie się sprzeczność różnych 

podmiotów gospodarczych w określonej przestrzeni (sprzeczność między 

funkcjami gospodarczymi). Konflikty mogą się także pojawiać pod wpły- 

wem naturalnego rozwoju środowiska, np. pod wpływem erozji wodnej 

„lub wietrznej i mogą one mieć również niekorzystny wpływ na efekty 

gospodarowania. Obszary, na których występują lub mogą się pojawić kon- 

flikty człowiek środowisko przyrodnicze wymagają szczególnych badań 

i troski w-planowaniu przestrzennym. | 

Jednym ze sposobów ograniczania istniejących a zapobiegania poten- 

cjalnym konfliktom jest projektowanie zieleni. Ma ono szczególne znacze- 

nie ma terenach rolniczych, na których zagrożenie i przekształcanie agro- 

cenoz wynika z konięczności rozwoju hodowli co wiąże się z gnojowicowa- 

niem. pól uprawnych. Źródłem zagrożenia dla gleb i wód gruntowych jest * 

"także wysiewanie. nawozów i środków ochrony roślin, niewłaściwa orka, 

mechanizacja, erozja wodna i wietrzna. 

}
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Projektowanie zieleni jest zagadnieniem złożonym i trudnym i może 

być traktowane jako jeden z etapów przy tworzeniu koncepcji mapy uwa- 

runkowań przyrodniczych terenu dla potrzeb rolnictwa (D. Sołowiej 1986, 

K. Zajączkowski, Z. Jakubczak, A. Wołk 1985). Projekt zieleni opracowany 

kompleksowo przez różnych specjalistów weryfikuje założenia funkcjonal- 

ne planu zagospodarowania jednostek administracyjnych. W pracy przed- 

stawiono metodykę projektowania zieleni z punktu widzenia geografa. 

WYZNACZANIE CIĄGÓW EKOLOGICZNYCH I OBSZARÓW KONFLIKTOWYCH 

/W SKALI 1 125000 JAKO PROCEDURA WSTĘPNA PRZY PROJEKTOWANIU 

ZIELENI 

Wybór metody badawczej w rozwiązywaniu postawionego w niniejszej 

pracy problemu wiąże się m.in. ze świadomością tego, iż: 

1) stosowanie metody kolejnych przybliżeń w procedurze oceny śro- 

dowiska przyrodniczego (równoczesne opracowania tego samego terenu 

w różnych skalach) zapewnia kompleksowość i wszechstronność w pozna- 
niu prawidłowości fizycznogeograficznych, " 

2) mała skala opracowania pozwala zorientować się jedynie w ogólnych 

problemach fizycznogeograficznych terenu, 

3) preferowanie krajobrazowo-ekologicznego i systemowego aspektu 

planowania przestrzennego (T. Bartkowski 1983, H. S$. Shapiro 1983, Ru- 

żicka 1983, H. Richter, G. Schónfelder 1983), który wg T. Bartkowskiego 

wyjaśnia rolę istoty ludzkiej w modelowaniu krajobrazu i łączy, podejście 

fizycznogeograficzne i biologiczne w traktowaniu krajobrazu, jest równo- 

znaczne ze-zwróceniem uwagi na procesy modelujące w sposób negatywny 

lub pozytywny środowisko przyrodnicze, | 

4) systemowe podejście w badaniach krajobrazowo-ekologicznych wy- 

maga analiz i rozwiązań czasowo-przestrzennych. 

W związku z powyższym czynnością wstępną w procedurze projekto- 

wania zieleni jest wyznaczenie obszarów najbardziej dynamicznych oraz 

opisanie tych procesów, które mmodelują współcześnie te powierzchnie. 

Najbardziej dynamicznymi powierzchniami w krajobrazie są systemy do- 

linne i strefy wododziałowe tworzące szkielet w układzie. ekologicznym. 

Decydują one o bilansie wodnym obszaru i od nich należy rozpocząć pro- 

 jektowanie zieleni. Są to równocześnie strefy, wzdłuż których mastępuje 

migracja żywych organizmów. Zachowanie naturalnej ciągłości ekologicz- 

nej tych stref warunkuje prawidłowy obieg materii i przepływ energii w. 

systemie przyrodniczym. Ważma więc wydaje się znajomość stopnia ich. 

antropizacji tj. m.in. stopnia zabudowania, przecięcia przez drogi, nasypy, 

które są barierami dla migrujących organizmów żywych. 

Na terenach wiejskich, ze względu na ich specyfikę, należy dołączyć 

do ciągów ekologicznych tereny konfliktowe, tj: powierzchnie stokowe 

o dużych spadkach zagrożone denudacją, strefy stokowe, wzdłuż których
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następuje spływ mas chłodnego powietrza, suche zagłębienia bezodpływo- 

‘we zagrożone przymrozkami oraz gleby, na których należy ostrożnie daw- 

kować nawozy i środki ochrony roślin ze względu na możliwość zagrożenia 

gleb lub I poziomu wód gruntowych. Wymienione powierzchnie powinne 

być też objęte projektem zieleni, zieleń bowiem spełnia na tych obszarach 

funkcję przeciwenozyjną, wodochronną i izolującą. | 

Bezwzględne znaczenie ma oczywiście istniejąca zieleń; śródpolna 

o dużych walorach przeciwerozyjnych oraz zieleń zwarta w postaci kom- 

pleksów leśnych stanowiąca tzw. biocentra, które wg J. Lówa (1985) są 

ważnymi segmentami krajobrazowymi z określoną sytuacją ekologiczną 

umożliwiającą stałą egzystencję organizmom żywym. | | 

Reasumując: w skali małej podstawą do projektowania zieleni są cią- 

gi ekologiczne i obszary konfliktowe. Zabezpieczenie ich zielenią powin- 

no być realizowane w skali dużej tj. 1: 10 000 lub 1: 5 000. . 

a 

ZASADY PROJEKTOWANIA ZIELENI W SKALI DUZEJ 

Projektowanie zieleni na terenach wiejskich sprzezone jest z realiza- 

cją planu przeciwerozyjnego, na który składają się oprócz agrotechnicz- — 

nych metod regulowania spływu — zadrzewianie i zadarnianie powierz- 

chni potencjalnie narażonych na działanie erozji. Zadrzewianie (i zadar- 

nianie) terenu należy, jak wspomniano wyżej, rozpoczynać od stref wo- 

dodziałowych. Zieleń spełnia w tym przypadku funkcję retency jną. 

W następnej kolejności powinno się planować zieleń o funkcji przeciw- 

erozyjnej na: s | 

— terenach położonych powyżej zmywanych stoków, 

— dolnych załomach połogich stoków, | 

,— terenach położonych przy „ujściu” wąwozów i dolin, 

— skarpach i zboczach o dużych spadkach, 

— terenach granicznych między typami użytkowania. 

Wskazane jest również zalesienie gleb o niekorzystnych stosunkach 

wilgotnościowych i gleb stale erodowanych na stokach, co może pozy- 

tywnie wpłynąć na poprawę bilansu wodno-energetycznego terenu. 

- Zalicza się do nich gleby: | И 

— 7. kompleksu rolniczej przydatności, pseudobielicowe, bielicowe i bru- 

- natne wykształcone na piaskach (gleby za suche), = 

— 7 kompleksu rolniczej przydatności, murszowe wykształcone na pias- 

kach i piaskach słabogliniastych (gleby, za wilgotne), 

_'-— 3 kompleksu rolniczej przydatności, pseudobielicowe, bielicowe, bru- 

. natne i brunatne wyługowane wykształcone na piaskach i glinie 

(gleby stale erodowane na. stokach). 

Fakt, iż gleby te nadają się pod zalesienie nie może jednak zadecy- 

dować o tym, że mechanicznie włącza się je do istniejącego systemu zie-
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leni. Gleby te często zajmują duże powierzchnie i z punktu widzenia ra- 

chunku ekonomicznego byłoby to niewłaściwe. Włączanie więc fragmen- 

tów powierzchni tych gleb musi być przemyślane i powinno ono wiązać . 

się kompozycyjnie z istniejącym układem ekologicznym. 

Na terenach wiejskich szczególnego znaczenia nabierają ciągi zieleni 

usytuowane wzdłuż dróg, cieków i rowów melioracyjnych. Spełniają one 

funkcje wiatrochronne, melioracyjno-klimatyczne i estetyczne. Dzielą te- 

ren na tzw. wnętrza krajobrazowe i poprawiają mikroklimat pól upraw- 

nych. Optymalną sytuacją byłaby taka, w której większość dróg byłaby 

zadrzewiona, albo przynajmniej te, które są prostopadle wytyczone do 

przeważających kierunków wiatru. Trudne jest projektowanie zieleni w 

dolinach. Zieleń nie może mieć w tym przypadku charakteru zwartego = 

"wiatry muszą mieć możliwość swobodnej penetracji. Strefy zieleni ро-` 

winny mieć taki układ aby wiatr meandrował między nimi. Zmniejsza 

się wtedy siła erozyjna wiatru, poprawiają się stosunki wodno-klimaty- 

czne terenu a równocześnie dolina jest przewietrzana. Ma to znaczenie na 

tych terenach, na których występuje zjawisko smogu lub mrozowiska. 

Jeżeli na obszarach pól uprawnych występują zagłębienia bezodpływowe 

lub misy jezierne one również powinny być izolowane zielenią przed 

wpływami pól uprawnych — zieleń spełnia funkcję ochronną, retency jną, 

. zapobiega eutrofizacji. 

W przypadku rozwoju hodowli na terenach wiejskich zasady -projek- 

towania zieleni regulują przepisy ministerialne (Odpis z Zarządzenia Mi- 

nistra Rolnictwa z dnia 1.12.1978 roku w zakresie „Zasady lokalizacji 

ferm z punktu widzenia ochrony środowiska '). Zwraca się w nich uwagę, 

na konieczność izolowania obiektów inwentarskich — zieleń spełnia funk- 

cję estetyczną, wiatrochronną, poprawia mikroklimat obiektów. | 

Z analizy postawionego problemu wynika, że złożoność zagadnienia 

spowodowana jest tym, że projekt zieleni wykonywany przez geografa 

oparty jest na ekspertyzach z zakresu melioracji, topo- i mikroklimatu, 

gleboznawstwa, ekologii i jest jedynie wstępem do konkretyzacji projek- 

tu, którą przeprowadzają m.in. architekci zieleni. 

PROPOZYCJE ZMIAN UKŁADU ISTNIEJĄCEJ ZIELENI NA PRZYKŁADZIE 

SOŁECTWA RACOT WCHODZĄCEGO W SKŁAD PROJEKTOWANEGO 

AGROEKOLOGICZNEGO PARKU IM. D. CHŁAPOWSKIEGO 

CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CECH FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH . 

SOŁECTWA RACOT 

Sołectwo Racot administracyjnie wchodzi w skład gminy Kościan 

‚ (woj. leszczyńskie). Rzeźba powierzchni sołectwa Racot jest mało uroz-
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А POLA UPRAWNE ви 

— раза lużne słobogliniaste na glinach, tereny suchę ow on 

przez caby rok a 

— mozaiko gleb bielicowych brunatnych kwaśnych murszo- Ż©J, „ „ „A 
(IM wych » czarnych ziem zdegradowanych 6i 7 kompleksu `№ 2 +: 20 

rolniczej przydatności MG 

— gleby słabe : bardzo skobe o najmniejszej ilości przeciwskazań "1, иль, 

przy przeznaczanw terenów dla celów merolniczych i a 
— wa anty występowania kompleksów rolniczej przydatności:7APpl, Bok 

7A ps pl,7B kpl. 7Bk-ps pl,6Dz ps:gl,68k ps:gl 6Bk ps, GA ps:gl nn a 

— utwory glimoste, tereny okresowo za suche LISA 
FEE — gleby brunatne kwaśne 3 kompleksu —wystąpują sporadycznie " и " 

— gleby dobre chronione s 

— warianty występowanio ko mpleksów . 3Bk gl R И k 

— piaski glimaste mocne no glinie : utwory gliniaste, tereny dobrzę " a 6 

uwiigot nione przez caby rok “oe “A 7 

= — gleby brunatne kwaśne « czarne zieme 2 kompleksu rolnicze] и” 

przydał ności, występują sporadycznie paski gliniaste mocne naglinie łereny okresowo za wilgotne 
— gleby Богазо debre, chronione popszesj | czarne ziemie właściwe 8 kompleksu 

— warianty kompleksów 2Bk pgm gl, 2D gl-.ge gleby średnie,chronione warianty kompleksów : 8 O pgm: gl 

— piaski gliniaste : poski glimaste no gnie tereny o zmiennym B. Sa И Kee i stabogliniaste tereny o stałym 

uwilgot niemu w ciqgu roku va lanienid tereny o stałym 

7 7 - ene 5 kompleksu oraz bielicowe ET torty. mursze ; sporadycznie wydępujączorne zianie 

Z a) gleby dobre _« średnio chronione. C.".] zdegradowane i bielice 
5 obszary chronione 

— waronty kompleksów :4A pgl g, SApgl gi 5Dz pgl ps 
warianty klas użytków zielonych: 22 Tn, 2zTn:pl, 22 MpS, 

2z Dz pgl ps, 3zM ps-pl, 3zTn, 3zMps-pl   
Opracocowane noukowe' Dr D Sołowiej 

Oprocowone groticzne: H Sos:ńsko   
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OBJASNIENIA 
1. OBSZARY SZCZEGÓLNEJ TROSKI 

W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 
drugie porogie stoki wysoczyznowe w przewcdze 
pioszczysto — gliniaste, o spadkach w granicach 
14 — 24 % zagrożone denudacją mechaniczną 
i chemiczną 

CX
 SS
       

  

   
  

=
 

  

      dolina kanału wyskoć z wyraznie wykształconymi 
zboczami porościnanymi, szczególnie w części północ- ey 
nej,porogimi dołinkami. 
Obszar potencjalnie zagrozony smogiem i mrozowiskami 

FS gleby 2 i 4 kompleksu rolniczej przydotności, szczególnie 
chronione ze względu na wysoką produkcyjność 

strefy z możliwością zagrożenia mrozówiskomi 
i przymrozkam. 

II.OBSZARY WSKAZANE POD ZALESIE NIE 

ERK geby za witgotne,7Mpl — zieleń spełnia funkcje 
BOGÓJ melioracyjno — klimatyczną 

RAY gleby za suche 78k pl, — zieleń spełnia funkcje wodo - 
ROSS chronnq i przeciwerozyjną 

POZ gleby słale erodowane na stokach 3 BK gł -zieleń spelnia 
БАКА funkcję przeciwerozyjną 

III. STREFY WSKAZANE POD ZALRZEWIENIA LUB 
ZAKRZEWIENIA O CHARAKTERZE SRÓDPOLNYM 
1 SRODLAKOWYM | 

ystemy dolinne 
A.DOLINA KANALU RACOCKIEGO 

"strefy wzdluż rowów melioracyjnych, zadrzewienia niskie, 
- УМУ śródrakowe typu ażurowego o funkcji wiot rochronnej 

Znaczenie zieleni -osłabia prędkość wał rów południowo -zach. 

Roczna róża wiatrów dla Leszna z dodnymi ciszarmt 

1cm na osi :4% 

_ System wysoczyznowy. 
dhugie, porogie stoki o spadkach 10 — 24% zieleń niska lub 
wysoka wielopiętrowo o charakterze przeciwerozyjnym — | 
wskazany układ kępowy zieleni, ut rudnia jacy jromodzenie 

chłodnych mas powietrza na stokach i powstawanie 

  

      

  

: - : > A przymrozków : 
przewetrzajqcych doline,— nie powocuje wzrosiu temperatury 4 , a > : 
powietrza i przypowóerzchniowych worstw wilgotnych gleb, — nasyp kotejpwy; antropogeniczna bariera ograniczgjąca splryw korytarze ekologiczne wigzace kompleksy lesne w jeden system 
nie ogranicza swobodnego przepływu powietrza wzdłuż dolin Е i jak i . o. . 

3 go przepływu p у chłędnego powietrza po słoku jak i denudac [росе droga Fąqcząca Racot zcmentarzem, zadrzewienia o funkcji 
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maicona. Wysokości bezwzględne zmieniają się od 66,6 m n.p.m. w części 
północnej i zachodniej w dolinie Kanału Racockiego do 83,1 m n.p.m. w 
części wschodniej. Dominują powierzchniowo tereny płaskie den dolin- 
nych i płaskie wyniesione ponad dna dolin. Zbocza dolin są połogie, dłu- 
gie i porozcinane płaskimi dolinkami. Ich spadki są małe, zmieniają się 
w granicach 1,4—2,40/0. Sporadycznie występują spadki większe, w gra- 
nicach 5,0°/o i więcej. 

Użytkowanie terenu zmienia się z północy na południe. Północna część 
sołectwa, obejmująca dolinę Kanału Racockiego i wysoczyznę denno-mo- 
renową rozciętą przez dolinę Kanału Wyskoć, ma użytkowanie orno-łąko- 
we. Południwa część i zachodnia jest leśno-łąkowa. Na uwagę zasługuje 
fakt zbudowania doliny Kanału Wyskoć. Stosunki wodne nawiązują. do 
charakteru rzeźby i litologii. Obszar jest odwadniany w kierunku za- 
chodnim do Doliny Obry. Cechą charakterystyczną sołectwa jest to, że 
wysoczyzna jest pozbawiona cieków. Dominuje typ infiltracyjny obiegu 
wody, teren jest zdecydowanie przesuszony. W dolinach rzecznych, po- 
mimo przeprowadzonych melioracji, dominują rozległe i podmokłe łąki 
o ewapotranspiracyjno-retencyjnym charakterze obiegu wody. Wody 
gruntowe zalegają płytko, okresowo występują na powierzchni. Jak wy- 
nika z analizy map topograficznych i wizji terenowych część systemu 
drenowego i melioracyjnego powierzchniowego nie jest włączona do sys- 
temu odpływowego doliny. W związku z tym spełniają one okresowo rolę: 
barier geochemicznych i podkreślają retencyjny typ doliny. Jedynym 
otwartym zbiornikiem wodnym jest akwen położony w sąsiedztwie 2 za- 
bytkowego zespołu parkowego w Racocie. 

. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wody powierzchniowe sołectwa 
Racot są silnie zanieczyszczone. Kanał Wyskoć odprowadza około 180 m3/ 
/d ścieków przemysłowych pochodzących z gorzelni Rogaczewo Wielkie 

i Turew. Obciążenie ściekami jest większe, należy bowiem wliczyć ścieki 

komunalne oraz ścieki ze stadniny, koni w Racocie. Według J. Karga 

(1984) w wodach gruntowych analizowanego terenu zostały przekroczone 

normy azotanów o 50% (norma wynosi 10 mg/l); wiąże się to z intensy- 

wnym wysiewaniem nawozów i środków ochrony roślin na łąkach i po- 

lach uprawnych. Według istniejących statystyk średnia wysiewanych na- © 

wozów dla gminy wynosi około 200 kg nawozów/ha. Zmienność litologii 

na analizowanym terenie dowiązuje do rzeźby i obiegu wody. W dolinach 

dominują torfy i mursze. Zajmują one duże i rozległe powierzchnie. 

Kwalifikowane są do III i IV klasy użytków zielonych (wg skali 6-stop- 

niowej) lub 2 i 3 klasy użytków zielonych według skali 3 stopniowej. 

Na wysoczyźnie ornej powierzchniowo dominują piaski gliniaste na 

glinie. Enklawami występują piaski luźne i słabogliniaste. Wśród gleb prze- 

ważają bielicowe i brunatne kwaśne 6 i 5 kompleksu rolniczej przydatności. 

Cechą charaktefystyczną sołectwa jest występowanie w bezpośrednim
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sąsiedztwie miejscowości Racot gleb bielicowych chronionych 4 komplek- 
su rolniczej przydatności (III klasa gruntów ornych) wykształconych na 
piaskach gliniastych i glinie. Na zboczach doliny Wyskoć miejscami wy- 
stępują gleby kwaśne 3 kompleksu rolniczej przydatności wykształcone 
na piaskach gliniastych i glinie. 

Grunty wsi Racot graniczą na południu z obszarem leśnym. Wśród 
typów siedlisk największą powierzchnię zajmują las mieszany i bór 
świeży. Miejscami występuje las wilgotny. 

Sołectwo Racot znajduje się, według mapy sozologicznej S. Zyndy, 
R. Klimko, A. Schwartza (1986), w zasięgu oddziaływania elmitorów miasta 
Kościana. Szacuje się, że ilość emitowanych pyłów w ciągu roku wynosi 

około 524 t/km?/r. (dwukrotne przekroczenie normy zapylenia, norma wy- 
nosi 250 t/km?/r.). Zapylenie analizowanego terenu oszacowano na wyżej 

wspomnianej mapie na przeszło 150 t/km?/r. Spowodowane to jest tym, że: 

około 50%/0 wiatrów wieje z sektora zachodniego, przy czym dominują wia- 

try z sektora $W oraz systemy dolinne okalające sołectwo Racot są obsza- 
rami szczególnej kumulacji zanieczyszczeń (obszary inwersyjne i najbar- 

dziej sprzężone w swoim rozwoju z terenami sąsiadującymi). 

Na obszarze sołectwa można wyróżnić kilka jednostek fizycznogeogra- 

ficznych różniących się między: sobą typem rzeźby i użytkowania. Są to: 

— płaska, szerokodenna równina akumulacji organogenicznej porozcinana 

długimi połogimi dolinkami i ograniczona połogimi stokami, 

— płaska, szerkodenna równina akumulacji organogenicznej porozcinana 

„rowami melioracyjnymi i Kanałem Racockim, silnie zdrenowana o użytko- 

waniu łąkowym, -` | 

— płaska, wąska dolina Kanału Wyskoć ograniczona długimi stdkarół 

o zróżnicowanym użytkowaniu (południowo-zachodnia .część obrzeżenia 

. doliny zajęta jest przez miejscowość Racot), — 
— płaska powierzchnia wysoczyznowa, piaszczysto-gliniasta o użytkowa- 

niu ornym położona na południowy ИНО od systemu dolinnego Kanału 

Wyskoć, 

— płaska pówierzchnia wysoczyznowa leśna z polami i łąkami położona 

w sąsiedztwie doliny Kanału Obry. 

Zmienność cech fizycznogeograficznych decydujących o możliwościach 

rozwoju gospodarki uprawowej przedstawiono na mapie 1 „Uwarunkowa- 

nia przyrodnicze rolnictwa sołectwa Racot” wykonanej w skali 1: 5000. 

W objaśnieniach mapy zwrócono uwagę na rozmieszczenie gleb chronio- 

nych, tj. gleb o najwyższych wartościach produkcyjnych oraz sklasyfiko- 

wano obszar z punktu widzenia typu reżimu wilgotnosciowego gleb. Z ana- 

lizy mapy wynika, że tło krajobrazowe tworzą tereny suche przez cały 

rok i o zmiennym uwilgotnieniu. Świadczy to o tym, że пена jest gospo- 
. darka zasobami wodnymi terenu.
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CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU ZIELENI 

Propozyc je zmian na tle konfliktów człowiek—środowisko przyrodnicze. 

Istniejący układ zieleni w sołestwie Racot mawiązuje do ogókcyca cech 

_ fizycznogeograficznych obszaru. 

Z analiży załączonej mapy 2 „Propozycje zmian istniejącego układu 

zieleni” wynika, że zwarte kompleksy leśne zajmują w sołectwie powierz- 

_chnię wododziałową i mają znaczenie przede wszystkim retencyjne i wia- 

trochronne. Regulują one zasilanie I poziomu wód gruntowych na wyso- 

 czyźnie i w dolinie Kanału Obry. Kompleksy te połączone są ciągami 
zadrzewień przydrożnych z ekosystemem miejskim. W miejscowości Racot 

i w jego najbliższym otoczeniu stosunkowo małą powierzchnię zajmują 

sady. U wylotu doliny Wyskoć znajduje się zabytkowy park, który ma duże 

zmaczenie klimatyczne. Dolina Kanału Racockiego jak też i drogi śródpolne . 

są słabo zadrzewione i zakrzewione. Miejscowość Racot jest słabo wyizo- 

lowana zielenią od pól i łąk i jest narażona na działanie wiatrów z sektora 

zachodniego i wschodniego. | : 

Przy opracowywaniu propozycji zmian istniejącego układu. zieleni 

stwierdzono, że projekt zieleni będzie optymalny jeżeli: | 

— planowana zieleń będzie spełniała różne funkcje (wodochronne, prze- 

ciwerozyjme, izolacyjne, estetyczne, ekologiczne, bioklimatyczne, wiatro- , 

chronne) ale funkcja dominująca powinna wynikać z warunków środowi- 

ska, | | 

— istniejący i projektowany układ zieleni przedstawi się na tle barier 

i ograniczeń środowiskowych. .One powinny stanowić tło informacyjne na 

mapie (stoki zagrożone denudacją, miejsca pojawiania się przymrozków, | 

smogu, gleby chronione), 

— projektowana zieleń będzie miała charakter ażurowy (a nie przewiewny 

czy zwarty) i wielopiętrowy. Preferowanie jednak zieleni niskiej ma też 

duże uzasadnienie na terenach rolniczych. Mniejsze są bowiem w tym 

przypadku skutki oddziaływania korzeni drzew i cienia (mniejsza tempe- 

ratura, większa wilgotność w sezonie wegetacyjnym czego efektem może 

być zniżka plonów), | | 

— bariery i ograniczenia potraktuje się. jako obszary szczególnej troski 

w planowaniu zieleni. 

W trakcie rozważania możliwości zmian istniejącego układu zieleni oka- | 

zało się, że niektóre funkcje są konfliktowe, np. zwarty pas leśny spełnia 

funkcję przeciwerozyjną ale usytuowany w dolnej części stoku może być 

przyczyną powstawania zastoisk zimnego powietrza i mrozowisk w jego 

górnej części. W takich sytuacjach punktem wyjścia do podejmowania 

decyzji dotyczących rozmieszczenia: pasów zieleni jest mapa upraw. 

Szczegółową charakterystykę propozycji zmian układu zieleni sołectwa 

Racot przedstawiono w objaśnieniach na mapie. Wnioski i propozycje ogól- 

_ ne sq następujące:
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1. Należy stworzyć strefę ochronną dla istniejącego Parku Racockiego. 
Strefa ochronna powinna mieć w swojej strukturze nieużytki albo zieleń 
parkową. Spełniałaby funkcję ochronną, izolowałaby park przed wpływa- 
mi terenów sąsiadujących a przede wszystkim przed wpływami projekto- 
wanej oczyszczalni ścieków. Nie należy zabudowywać poprzecznie doliny 
zielenią, z tej też racji propomuje się nie zalesiać enklaw suchych gleb 
a położonych w granicach projektowanej strefy ochronnej parku. 

2. Proponuje się połączyć ciągiem zadrzewień przydrożnych wyizolo- 
wane w obecnej chwili kompleksy leśne. Proponowane ciągi spełniałyby 
funkcję korytarzy ekologicznych i funkcję przeciwerozyjną. 

3. Zabudowa zielenią doliny Kanału Racockiego wymaga dodatkowych 
dyskusji fachowców z dziedziny melioracji, rolnictwa i planowania zieleni. 
Są one niezbędne ponieważ przy obecnym stanie rozpoznania mechaniz- 
mów funkcjonowania środowiska przyrodniczego trudno jest jednoznacznie 
ocenić i przewidzieć skutki zmian w nim zachodzących. 

4. Szczególna jest sytuacja, „doliny Kanału Wyskoć. W jej północno- 
-wschodniej części funkcję przeciwerozyjną przejmuje nasyp kolejowy 
biegnący równolegle do osi doliny. Chroni on również tereny łąkowe 
i orne przed spływami mas chłodnego powietrza. Wydaje się, że część pół- 
nocno-zachodnia doliny powinna być, wzorem anglosaskim, wyizolowana 
od terenów rolniczych żywopłotami. 

5. Proponuje się połączyć pasem zadrzewień przydrożnych strefę łączą- 
cą cmentarz z miejscowością (funkcja estetyczna zieleni). 

6. Proponuje się wprowadzić zadrzewienia przeciwerozyjne jedynie na 
tych obszarach, na których projekt jest realny do wykonania, tzn. wzdłuż 
dróg polnych i granic większych powierzchniowo typów użytkowania. 

Instytut Geografii Fizycznej 

Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
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GREENERY PLANNING AS ONE OF THE PRINCIPLES OF MAN’S NATURAL 

ENVIRONMENT MANAGEMENT AND PROTECTION IN RURAL REGIONS 

Summary 

Greenery planning projects devised together with greenbelt planners for the. 

planned Chiapowski Agroecological Park in Leszno province served as a basis of 

construction of the methodological planning model in accord with ecological princi- 

ples. Two stages of greenery planning have been recognized: 

stage I: which is carried out on a small scale involves marking valley systems and 

watershed zones which are the backbone of the ecological system.and man-natural 

environment conflict areas, e.g. erosion-threatened slopes, flow of cold air masses, 

soils under protection, etc., 

stage II: which is undertaken on a large scale is associated with the filling of ecolo- 

gical belts with greenery, conflict area conservation and the definition of greenery 

functions. . - 

The present article gives attention to the complexity of the problem by conside- 

ring a greenery planning project for the Racot village community as an example 

(map 2). The project is the result of interpretation of pedological, drainage-irrigation, 

topoclimatic and sozological expertise. It is most difficult in practice to plan greenery 

for wide flat-bottomed valleys, along streams and drainage ditches. Moreover, some 

functions of greenery give rise to conflicts, for example an antierosive greenbelt loca- 

ted on the slope may simultaneously provide an obstacle to masses of flowing cold 

air and may result in stagnant cold air at the top of the slope.
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Greenery planning may be regarded as one of stages of "compilation and verifi- 

cation of maps which show land-affecting factors (map 1) and may serve as a DZIE 

for working out a plan of changes in the existing greenery pattern. 
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Map 1. Racot village community: natural factors affecting agriculture, 1: 10,000 scale. 
Map 2. Racot village community: proposed changes in the existing greenery pattern, 
1:10.000 scale.


