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Abstract: Observed decline of urban planning in Poland has influence not only on the quality of architectural designs
and town-planning but also on city’s environmental system.
These processes manifest themselves in cityscapes as new housing estates, erected by private property developers.
They usually appear in areas, which has not been developed before, but also in the boundaries of prefabricated
housing units built from 1970s to 1990s.
Even though mentioned housing estates has large percentage of green spaces (45–60%), increase of above
processes may induce several negative consequences, which affect greenery but also urban infrastructure.
In presented research twelve test fields, 4 hectares each, were analysed. All of them were located in Pi¹tkowo –
northern part of Poznañ (560,000 citizens). Each test field represents different generation (from 1970s) and type of
housing estate in the area.
Tendency of reducing biologically active areas, along with increasing amount of build-up areas and parking spaces
was observed. Along with above the process of density augmentation of buildings was identified. Two gated
community type estates were observed. This tendency became common in Poland but does not apply to estates
managed by housing co-operative. All of described processes were intensified during last 10 years.
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Wstêp

Jednym ze skutków przemian spo³eczno-gospodarczych ostatnich 20 lat jest rozwój przestrzenny
miast, o nasileniu wczeœniej nieobserwowanym. Interferencja opacznie rozumianego pojêcia w³asnoœci
prywatnej, prymatu czynników ekonomicznych, a tak¿e brak œwiadomoœci wartoœci przestrzeni jako dobra
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nieodnawialnego wraz z nisk¹ kultur¹ w³adzy doprowadzi³y do sytuacji postêpuj¹cej degradacji
przestrzennej i spo³ecznej wielu miast. Paradoksalnie proces ten jest legitymizowany przez istniej¹ce
prawo dotycz¹ce planowania przestrzennego i ochrony œrodowiska.
Ponadto istotne znaczenie ma tu zjawisko globalizacji, w wymiarze oznaczaj¹cym oddanie rzeczywistej

w³adzy inwestorom, czêsto zewnêtrznym, dyktuj¹cymwarunki rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie –
tak¿e przestrzennego (Bauman 2000). Wyrazem tej tendencji w budownictwie mieszkaniowym sta³y siê
tzw. „osiedla deweloperskie”, powstaj¹ce od œcis³ego œródmieœcia po dalekie przedmieœcia, przewa¿nie
na podstawie zezwolenia na budowê, bez obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego w pierwszej po³owie 2006 r.
w Polsce wydano 1027 takich zezwoleñ dla budynków wielorodzinnych. Dla analogicznego okresu 2007 r.
wydano ich 1772, natomiast od stycznia do czerwca 2008 r. 1683 (Wielgo 2008).
Forma architektoniczna tych osiedli jest czêsto odmienna od otoczenia i nie koresponduje z zastanym

krajobrazem (Dymnicka 2007). Towarzyszy temu dodatkowo tendencja do ich odgradzania, co skutkuje
szeregiem konsekwencji spo³ecznych (Ja³owiecki 2007) oraz przestrzennych, zwi¹zanych tak¿e
z funkcjonowaniem obszarów zieleni. Fenomen ten jest coraz czêœciej zauwa¿any i badany przez
socjologów, psychologów spo³ecznych i urbanistów (G¹decki 2007). Jednak ci¹gle brakuje badañ nad
wp³ywem tego typu inwestycji na system przyrodniczy miasta. Przy czym nale¿y zauwa¿yæ, ¿e owo
oddzia³ywanie odbywa siê przynajmniej dwutorowo, co zostanie omówionew dalszej czêœci niniejszej pracy.
Poni¿ej autorzy przedstawi¹ wyniki badañ nad u¿ytkowaniem ziemi na Pi¹tkowie (pó³nocna czêœæ

Poznania), ze szczególnym uwzglêdnieniem procesów powstawania nowej zabudowy deweloperskiej.

Metody

Dynamika obecnie zachodz¹cych zmian w przestrzeni miejskiej wymaga dostêpu do mo¿liwie najbardziej
aktualnych Ÿróde³ informacji o przestrzeni geograficznej. Postulat aktualnoœci nie mo¿e byæ zrealizowany
przez tradycyjne Ÿród³a kartograficzne, tj. mapy. Przeszkod¹w ich stosowaniu jest tak¿e generalizacja treœci.
Dziedzin¹, która jest w stanie dostarczyæ informacji przestrzennej o po¿¹danych cechach, jest teledetekcja.
Zdjêcia lotnicze przetworzone do postaci wielkoskalowej ortofotomapy mog¹ znaleŸæ zastosowanie
w badaniach wspó³czesnych transformacji krajobrazówmiejskich. Pomimo postêpu technologicznego ci¹gle
mo¿na mówiæ o wy¿szoœci tradycyjnych zdjêæ lotniczych nad spopularyzowanymi w ostatnich latach
obrazami satelitarnymi. Wynika to z lepszej rozdzielczoœci terenowej oraz mo¿liwoœci wykonania w niemal
dowolnie wybranym czasie tych pierwszych (Kijowski, Mania 2008).
Materia³em badawczym wykorzystanym w niniejszym opracowaniu by³o zatem wielkoskalowe

(~1:2000) fotogrametryczne barwne zdjêcie lotnicze wykonane w maju 2007 r. (autor: Andrzej Kijowski).
Przetworzono je do postaci fotomapy, na której wykonano zaprezentowane poni¿ej pomiary.
W celu zapewnienia porównywalnoœci wyników pomiarów zrezygnowano z wytyczania granic

administracyjnych osiedli. Wyznaczono natomiast dwanaœcie pól badawczych w kszta³cie kwadratów
o boku 200 m (powierzchnia 4 ha), których nazwy zaczerpniêto od osiedli, na których s¹ zlokalizowane.
Poszczególne pola badawcze zosta³y usytuowane tak, aby w ka¿dym z nich zosta³ zawarty fragment
osiedla ró¿ni¹cy siê od innych typem zabudowy i czasem powstania. Ponadto jedno pole przeznaczono na
zbadanie wielkopowierzchniowego centrum handlowego jako zjawiska powszechnego w przestrzeni
osiedli mieszkaniowych prze³omu XX i XXI w. Lokalizacjê pól badawczych przedstawiono na fotografii 1.
Metod¹ fotointerpretacji polowej (Cio³kosz et al. 1999) wyznaczono nastêpuj¹ce kategorie u¿ytkowania

terenu, które pomierzono na zdjêciu za pomoc¹ oprogramowania GIS: obszary zabudowane, szlaki
komunikacyjne, place, obszary zieleni niskiej, obszary zieleni wysokiej.
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Ponadto przeprowadzono pomiar zagêszczenia zabudowy, wyznaczaj¹c linie powi¹zañ wizualnych,
przez co autorzy rozumiej¹ linie proste ³¹cz¹ce elewacje budynków mieszkalnych lub poszczególnych ich
skrzyde³ w granicach pola badawczego. Powi¹zania wykreœlono w postaci linii pó³noc–po³udnie oraz
wschód-zachód, przy czym przynajmniej jedna z elewacji musia³a stanowiæ czêœæ budynku, z której
mo¿liwa jest regularna obserwacja otoczenia za oknem. Za miarê zagêszczenia zabudowy uznano liczbê
linii powi¹zañ wizualnych, a tak¿e œredni¹ d³ugoœæ owych linii w obrêbie pola badawczego.

Wyniki

Charakterystyka Pi¹tkowa

Realizacjê Zespo³u Osiedli Mieszkaniowych Pi¹tkowo-Naramowice rozpoczêto w 1976 r. jako pocz¹tek
Pó³nocnego Pasma Rozwojowego Poznania. Podstaw¹ by³ obowi¹zuj¹cy wtedy Plan ogólny
zagospodarowania przestrzennego Poznania na lata 1970–1990. Projekt, wy³oniony w zamkniêtym
konkursie architektonicznym, zak³ada³ budowê oœmiu osiedli w technologii wielkop³ytowej, sk³adaj¹cych
siê z cztero-, jedenasto- i szesnastokondygnacyjnych budynków. Dla zespo³u zaprojektowano tak¿e
odpowiednie zaplecze w postaci punktów handlowych, us³ugowych, s³u¿by zdrowia, edukacji oraz
terenów rekreacyjnych, parków osiedlowych i obiektów sportowych. Planowano, ¿e ka¿de z osiedli
zostanie zamieszkane przez oko³o siedmiu tysiêcy mieszkañców (Marciniak 2005).
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Fot. 1. Fotomapa pó³nocnej czêœci Pi¹tkowa w Poznaniu z zaznaczonymi polami badawczymi; nazwy pól w tabeli 1
(fot. A. Kijowski 2007)

Phot. 1. Photomap of northern part of Pi¹tkowo district in Poznañ with marked test fields; for names of fields – see table 1
(photo A. Kijowski 2007)



Poszczególne osiedla by³y budowane etapami od koñca lat 70. ubieg³ego stulecia. Wiêkszoœæ powsta³a
w latach 80. G³ównym inwestorem by³a Poznañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, która obecnie
administruje ponad milionem metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnych i u¿ytkowych, w których
zamieszkuje ponad 47 tys. osób. Ponadto spó³dzielnia kontynuuje dzia³alnoœæ budowlan¹ na obszarze
Pi¹tkowa (Poznañska Spó³dzielnia Mieszkaniowa 2008). Jednak od koñca lat 90. powstaj¹ na tym terenie
tak¿e inwestycje finansowane przez prywatne firmy deweloperskie (fot. 2).
Obecnie Pi¹tkowo sk³ada siê z nastêpuj¹cych osiedli: Boles³awa Chrobrego, Boles³awa Œmia³ego,

W³adys³awa Jagie³³y, Zygmunta Starego, Jana III Sobieskiego, Stefana Batorego oraz Marysieñki
(zabudowa szeregowa). £¹czna powierzchnia tych osiedli wynosi oko³o 320 ha.
Na postawie informacji pozyskanych z Poznañskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (informacja telefoniczna,

5.09.2008) ustalono chronologiê budowy fragmentów osiedli analizowanych w granicach pól badawczych
(tab. 1). Ustalona kolejnoœæ jest podstaw¹ zestawieñ zbiorczych. Nale¿y podkreœliæ, ¿e podane daty
trzeba traktowaæ orientacyjnie, choæ umo¿liwiaj¹ wyró¿nienie poszczególnych generacji osiedli.
Budynki mog³y powstawaæ przez kilka lat i byæ oddawane do u¿ytku etapami (np. na osiedlu Chrobrego).

Na niektórych osiedlach mo¿liwe jest wyró¿nienie dwóch lub wiêcej generacji zabudowy, zró¿nicowanych
pod wzglêdem stosowanych technologii i formy architektonicznej (np. osiedle Jagie³³y). Natomiast
wspó³czesnym procesem jest wkraczanie inwestycji deweloperskich w istniej¹ce uk³ady przestrzenne
osiedli (np. pole „Stefana Batorego deweloperskie”). W takich przypadkach brano pod uwagê datê
wczeœniejsz¹, uznaj¹c j¹ za czas powstania oryginalnego planu, przy czym podano tak¿e drug¹,
wskazuj¹c¹ czas nasilenia wtórnych procesów inwestycyjnych.
W dalszej czêœci rozdzia³u omówione zostan¹ poszczególne typy u¿ytkowania ziemi (ryc. 1).
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Fot. 2. Ukoœne zdjêcie lotnicze Pi¹tkowa z zaznaczonymi widocznymi polami badawczymi – nazwy pól: patrz tabela 1
(fot. W. Mania 2008)

Phot. 2. Oblique aerial photograph of Pi¹tkowo; visible test fields are marked with numbers – see table 1 (photo W.
Mania 2008)



Zabudowa

Wbadanych polachmo¿liwe by³o zidentyfikowanie czterech g³ównych kategorii zabudowy:mieszkaniowej
(wielorodzinnej i szeregowej), handlowo-us³ugowej (sklepy, pawilony, wielkopowierzchniowe centra
handlowe), sakralnej (koœcio³y, domy parafialne) oraz infrastruktury osiedlowej (gara¿e, œmietniki, trafostacje
itp.). Zabudowa innych kategorii ni¿ mieszkaniowa stanowi oko³o 27% badanej ca³kowitej powierzchni
zabudowanej. Warty odnotowania jest fakt, ¿e badany w granicach odrêbnego pola badawczego fragment
hipermarketu Tesco obejmuje ponad 16% ca³oœci powierzchni zabudowanych. W tym polu odnotowano
tak¿e najwy¿szy odsetek powierzchni zabudowanej kubaturowo, który siêga³ blisko 48%. Jednak ze wzglêdu
na specyfikê (inna funkcja) powy¿sze pole badawcze nie bêdzie brane pod uwagêw dalszych rozwa¿aniach.
W kategorii zabudowy mieszkaniowej dominuje zabudowa wielorodzinna w postaci bloków o zmiennej

liczbie kondygnacji (4–12). Zabudowa szeregowa jest obecna na dwóch polach badawczych na zachodzie
analizowanego obszaru („Marysieñki” i „Hulewiczów”).
Najwiêkszy odsetek powierzchni zabudowanej odnotowano w polu badawczym „Stefana Batorego

nowe”. Wyniós³ on nieco ponad 26%. Jest to pole badawcze, na którym zaobserwowano najwy¿sze
nasilenie wspó³czesnych procesów inwestycyjnych (g³ównie deweloperskich). Ca³oœæ obecnej tam
zabudowy powsta³a w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat. Du¿¹ intensywnoœci¹ zabudowy charakteryzowa³o
siê tak¿e pole badawcze „Hulewiczów” (ok. 25%), na którym dominuje jednokondygnacyjna zabudowa
szeregowa oraz bloki powsta³e w ci¹gu ostatnich kilku lat.
Najni¿szy odsetek powierzchni zabudowanej odnotowano w polu „Jana III Sobieskiego I”, gdzie wyniós³

on nieca³e 10%. Spowodowane jest to obecn¹ tu form¹ zabudowy, któr¹ stanowi¹ trzy
wielokondygnacyjne „punktowce”. Stosunkowo nowym elementem jest koœció³ z pierwszej po³owy lat 90.
XX w. Niski procent (14%) powierzchni zabudowanej odnotowano tak¿e na polu „Boles³awa Chrobrego”,
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Tabela 1. Zestawienie pól badawczych wed³ug okresu budowy
Table 1. Test fields according to time of development

Lp. Nazwa pola badawczego Generacja osiedla

1. Boles³awa Chrobrego 1980

2. Jana III Sobieskiego II 1981

3. Jana III Sobieskiego I 1982

4. Marysieñki 1985

5. Stefana Batorego I 1987

6. W³adys³awa Jagie³³y 1989/1995

7. Stefana Batorego deweloperskie 1990/2006

8. Tesco 1998

9. Zygmunta Starego 1999

10. Stefana Batorego II 1999

11. Hulewiczów 1999

12. Stefana Batorego nowe 2005

Źród³o: Opracowanie w³asne na podstawie informacji z Poznañskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (2008).
Source: Own study based on information from Poznañ Housing Cooperatives (2008).
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Ryc. 1. U¿ytkowanie ziemi w polach badawczych; numeracja wg tab. 1. Objaœnienie znaków (obszerniejsze
wyjaœnienia w tekœcie): a – tereny zabudowane, b – drogi, c – place, d – zieleñ wysoka, e – zieleñ niska, f – linie
powi¹zañ wizualnych

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 1. Land use in test fields; numbering according to table 1. Legend (further explanation in text): a – build-up areas, b
– roads, c – squares, d – high greenery, e – low greenery, f – lines of visual connections

Source: Author’s study.



gdzie du¿y udzia³ maj¹ tereny otwarte. Na pozosta³ych polach badawczych tereny zabudowane
oscylowa³y w granicach oko³o 20% powierzchni pola.
Przy okazji analizy zabudowy zidentyfikowano tak¿e dwa osiedla grodzone w granicach pól „Stefana

Batorego deweloperskie” oraz „Stefana Batorego nowe”.

Drogi

W ramach kategorii dróg wyró¿niono nastêpuj¹ce typy: drogi ko³owe wy³¹cznie dla ruchu
samochodowego, drogi osiedlowe umo¿liwiaj¹ce równoczesny ruch samochodowy i pieszy, chodniki
(wy³¹cznie ruch pieszy) i wydeptywane œcie¿ki. Te ostatnie traktowane s¹ jako istotna forma
dostosowywania przez mieszkañców przestrzeni osiedla do ich potrzeb i z tego wzglêdu ujête
w badaniach. Przy czym z uwagi na sw¹ nietrwa³oœæ i ma³e rozmiary (szerokoœæ rzadko przekraczaj¹c¹
kilkadziesi¹t centymetrów) stanowi¹ powierzchniê nieistotn¹ w ogólnym bilansie. Zalet¹ zastosowanej
metody (tj. fotointerpretacji polowej) jest mo¿liwoœæ identyfikacji rzeczywistego u¿ytkowania terenu.
Oznacza to, ¿e w przypadku tak powszechnych procesów, jak trwa³e zajêcie chodnika przez samochody
mo¿liwe jest zaklasyfikowanie tego fragmentu przestrzeni jako parkingu.
£¹cznie drogi we wszystkich analizowanych polach zajmuj¹ blisko 9 ha, a oko³o 40% z nich jest

przeznaczonych wy³¹cznie dla ruchu pieszego. Ten stosunkowo wysoki odsetek wynika z charakteru
zabudowy osiedlowej, jednak warto nadmieniæ, ¿e wspó³czeœnie powstaj¹ tak¿e osiedla bez chodników,
przeznaczone wy³¹cznie dla u¿ytkowników zmotoryzowanych (takie osiedle grodzone zidentyfikowano
w niebadanej czêœci osiedla Hulewiczów – fot. 3). Drogi zajmuj¹ najwiêkszy odsetek powierzchni na polu
badawczym „W³adys³awa Jagie³³y” (blisko 25%), a najmniejszy na „Marysieñki” (nieca³e 13%). Na
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Fot. 3. Osiedle Hulewiczów: osiedle grodzone wybudowane bez chodników (fot. W. Mania 2008)
Phot. 3. Hulewiczów estate: gated community developed without pavements (photo W. Mania 2008)



pozosta³ych polach udzia³ dróg waha siê miêdzy 14% a 22%. Niemal ca³oœæ zidentyfikowanych dróg jest
pokryta nawierzchni¹ nieprzepuszczaln¹ (asfaltow¹ b¹dŸ z tzw. „poz-bruku”).

Place

Do kategorii placów zaklasyfikowano zwarte fragmenty powierzchni terenu o okreœlonej (mo¿liwej do
zidentyfikowania na zdjêciu lotniczym) funkcji. Wyró¿niono nastêpuj¹ce typy: parkingi, place manewrowe,
place sportowe, place budowy, przestrzenie publiczne (place stanowi¹ce czêœæ kompozycji
urbanistycznej, punkt centralny za³o¿enia itp.), tarasy przydomowe (obecne na os. Marysieñki).
Place zajmuj¹ ³¹cznie oko³o 7,5 ha. Ponad po³owa z nich (52%) to parkingi, a a¿ 20% tej kategorii

stanowi¹ place budowy. Wysoki udzia³ tego typu w ogólnej powierzchni œwiadczy o du¿ym nasileniu
inwestycyjnym w analizowanej czêœci Pi¹tkowa. Oko³o 1/4 placów ma powierzchniê przepuszczaln¹ lub
czêœciowo przepuszczaln¹. Z jednej strony jest to zjawisko korzystne ze wzglêdu na zapewnienie
zdolnoœci retencyjnych, z drugiej jednak jest to ³atwa droga przedostawania siê zanieczyszczeñ do gleb
i wód podziemnych, szczególnie na parkingach (Siuta 1995).
Najwy¿szy udzia³ placów (ok. 33%) w powierzchni pola badawczego odnotowano na „Stefana Batorego

deweloperskie”. Przyczyn¹ tego jest obecnoœæ rozleg³ych placów budowy (obecnie wiêkszoœæ prac
budowlanych zosta³a zakoñczona). Najmniej placów zidentyfikowano na „Boles³awa Chrobrego” – ich
udzia³ nie przekracza 3% powierzchni pola. Mimo to nale¿y wspomnieæ, ¿e wiêkszoœæ tego pola stanowi¹
otwarte tereny parkowe, a miejsca parkingowe by³y lokalizowane na obrze¿ach osiedli.

Zieleñ wysoka

Do kategorii zieleni wysokiej zaklasyfikowano drzewa, krzewy, aleje drzew oraz mo¿liwe do
zidentyfikowania na zdjêciu lotniczym ¿ywop³oty. Istotnoœæ tej kategorii zieleni wynika z jej roli estetycznej
oraz ekologicznej (Pitt et al. 1979, Hough 1995). Obecnoœæ drzew i krzewów wzbogaca ekosystemy,
umo¿liwia bytowanie wielu gatunków ptaków (czêsto owado¿ernych), a tak¿e wp³ywa pozytywnie na
ekoklimat osiedla, zapewniaj¹c zacienienie, a w przypadku wiêkszych skupisk, ³agodz¹c objawy miejskiej
wyspy ciep³a (Brahic 2007). Pomiar drzew przeprowadzono, obrysowuj¹c widoczne na zdjêciu lotniczym
zasiêgi koron.
£¹cznie zieleñ wysoka zajmuje obszar oko³o 6,1 ha. Najwiêkszy udzia³ zieleni wysokiej odnotowano na

„Marysieñki”, gdzie stanowi³a ona blisko 40% powierzchni pola badawczego. Wœród powierzchni
zawieraj¹cych w swoich granicach zabudowê wielorodzinn¹ najwy¿sze wartoœci omawiana kategoria
u¿ytkowania uzyska³a na „Jana III Sobieskiego I” i „Jana III Sobieskiego II” – na obu oko³o 25%.
Natomiast na polu „Stefana Batorego nowe” nie zidentyfikowano omawianej kategorii u¿ytkowania. Jest

to spowodowane tym, ¿e wiêkszoœæ obecnej na omawianej powierzchni zabudowy powsta³a w ci¹gu
ostatnich kilku lat, zieleñ wysoka zatem nie zd¹¿y³a siê rozwin¹æ w dostatecznym stopniu. Lecz analiza
struktury przestrzennej tego pola pozwala stwierdziæ, ¿e nie ma tam dostatecznej iloœci przestrzeni dla
skupisk zieleni wysokiej, która mog³aby pe³niæ funkcjê parkow¹ lub ekologiczn¹ w istotnym wymiarze.
Podobn¹ sytuacjê zidentyfikowano na polu Tesco, gdzie udzia³ omawianej kategorii nie przekroczy³ 1%.
Na pozosta³ych polach udzia³ tej kategorii zieleni oscylowa³ w granicach 6–10%.

Zieleñ niska

Zieleñ niska jest najpowszechniejsz¹ form¹ wystêpowania obszarów biologicznie czynnych na
osiedlach mieszkaniowych. Do tej kategorii zaliczono trawniki (kultywowane i niekultywowane), murawy
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o przeznaczeniu rekreacyjnym, kwietniki i niewielkie zieleñce oraz tereny o zanikaj¹cej funkcji rolniczej
zaobserwowane w zachodniej czêœci badanego obszaru. £¹cznie powierzchnia zajmowana przez tê
formê u¿ytkowania zajmuje nieco ponad 15 ha, co daje œredni¹ wartoœæ 1,26 ha przypadaj¹c¹ na jedno
pole. Zdecydowanie najpowszechniejsz¹ form¹ wystêpowania zieleni niskiej s¹ trawniki, które zajmuj¹
powierzchniê ponad 12 ha, natomiast udzia³ wspomnianych terenów porolnych (pola badawcze
„Hulewiczów” i „Marysieñki”) nie przekracza 0,6 ha. To w³aœnie trawniki s¹ uznawane za najprostsz¹
w utrzymaniu, a przy tym powszechnie znan¹ i akceptowan¹ formê zieleni, choæ utrzymanie ich wysokiej
jakoœci wymaga wielu zabiegów pielêgnacyjnych i nak³adów (Mêdrzycki 2008).
Najwy¿sz¹ wartoœæ w powierzchni pola badawczego zieleñ niska osi¹gnê³a na „Boles³awa Chrobrego”

(ponad 60%), co jest spowodowane obecnoœci¹ du¿ego parku osiedlowego na tym obszarze, ale tak¿e
luŸn¹ struktur¹ urbanistyczn¹ osiedla, która jest w³aœciwa dla czasu jego powstania. St¹d te¿ wysokie
udzia³y zieleni niskiej na obu polach badawczych „Jana III Sobieskiego”, powsta³ych w podobnym okresie.
Najni¿sze odsetki udzia³u zieleni niskiej odnotowano na powierzchniach: „Tesco” (nieco ponad 13% –

wiêkszoœæ obszaru przeznaczona na parkingi o powierzchni nieprzepuszczalnej) oraz na „Marysieñki”
(nieca³e 9%), jednak w tym drugim przypadku owa wartoœæ jest rekompensowana du¿ym udzia³em zieleni
wysokiej.
Na polach badawczych zawieraj¹cych w swoich granicach inwestycje deweloperskie („Stefana

Batorego deweloperskie”, „Stefana Batorego nowe”) udzia³ zieleni niskiej nie przekracza 25%, jednak
nale¿y pamiêtaæ, ¿e niektóre inwestycje widoczne na zdjêciu lotniczym z 2007 r. s¹ ci¹gle na etapie
budowy, wiêc nale¿y siê spodziewaæ wzrostu udzia³u trawników po zakoñczeniu prac.
Powy¿sze dane szczegó³owe zestawiono chronologicznie (por. tab. 1). Analiza udzia³u poszczególnych

form u¿ytkowania ziemi dla zidentyfikowanych generacji osiedli pozwala na zaobserwowanie tendencji
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Ryc. 2. Zestawienie u¿ytkowania terenu w poszczególnych polach badawczych wed³ug generacji osiedli na Pi¹tkowie
(por. tab. 1)

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 2. Comparison of land-use on test fields according to generations of Pi¹tkowo estates (see table 1)
Source: Author’s study.



spadku udzia³u powierzchni biologicznie czynnych, przy czytelnym wzroœcie area³u terenów
zabudowanych oraz placów (szczególnie parkingów). Tereny zieleni na polach badawczych
obejmuj¹cych swym zasiêgiem osiedla projektowane i budowane w pierwszej po³owie lat 80. ubieg³ego
wieku zajmuj¹ ponad 2,5 ha (ok. 60% powierzchni pola). Natomiast dla osiedli mieszkaniowych
budowanych w latach 90. i póŸniej widoczny jest wyraŸny spadek udzia³u zieleni (do ok. 1,5–2 ha; 40–50%
powierzchni pola), a ponadto dominuj¹c¹ jej form¹ (czêsto jedyn¹) staj¹ siê trawniki i niewielkie kwietniki
(ryc. 2). W powy¿szym zestawieniu pominiêto pole badawcze Tesco ze wzglêdu na fakt, i¿ reprezentuje
ono odmienny sposób u¿ytkowania wzglêdem osiedli mieszkaniowych.
Badania Skupin i Frühaufa (2006) nad przemianami miast niemieckich i polskich wskazuj¹, ¿e w wielu

miastach i osiedlach niemieckich obserwuje siê tendencjê odwrotn¹, tzn. przyrostu powierzchni
biologicznie czynnych.

Zagêszczenie zabudowy

Obok ró¿norodnoœci u¿ytkowania ziemi w ró¿nych generacjach osiedli mieszkaniowych podjêto
równie¿ próbê zbadania zagêszczenia zabudowy. Metodykê przedstawiono w rozdziale 2. Podobnie jak
wczeœniej wyniki zestawiono chronologicznie – wed³ug generacji osiedli. Badanie zdaje siê potwierdzaæ
tezê o wzroœcie zagêszczenia zabudowy. Skróceniu odleg³oœci miêdzy budynkami towarzyszy wzrost
powi¹zañ wizualnych. Podobnie jak w przypadku udzia³u zieleni pozytywnie wyró¿niaj¹ siê tu osiedla
z pierwszej po³owy lat 80., gdzie œrednia odleg³oœæ wynosi oko³o 70–80 m. Warto zaznaczyæ, ¿e na polu
badawczym „Jana III Sobieskiego I” zidentyfikowano tylko jedno powi¹zanie wizualne (ryc. 3).
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Ryc. 3. Wyniki pomiaru zagêszczenia zabudowy w poszczególnych polach badawczych (por. tab. 1) na podstawie linii
powi¹zañ wizualnych – patrz tekst

Źród³o: Opracowanie w³asne.
Fig. 3. Results of measurment of built-up areas’ density in test fields (see table 1) based on lines of visual connections
– see text

Source: Author’s study.



Dyskusja

Rola zieleni: cz³owiek w swoim œrodowisku

Pocz¹tek XX stulecia by³ okresem znacznego obni¿ania siê jakoœci œrodowiska miejskiego – obecnie
podstawowego habitatu cz³owieka (Brown 2001). Do g³ównych przyczyn tego zjawiska nale¿y postêpuj¹ca
industrializacja oraz gwa³towny wzrost populacji miast. Wielu architektów i urbanistów negatywnie
postrzega³o urbanistykê drugiej po³owy XIX w. (por. Czarnecki 2005), czego skutkiem by³ rozwój nowych
modeli rozwoju, w których zak³adano separacjê g³ównych funkcji miasta (mieszkanie, praca, wypoczynek),
a tak¿e zaczêto dostrzegaæ potrzebê wprowadzania terenów zieleni. W powsta³ych w latach 20. i 30.
teoretycznych planach miast (m.in. Tony’ego Garniera i Le Courbousiera) dla terenów mieszkaniowych
postulowano udzia³ zieleni siêgaj¹cy 50% ich powierzchni (Wêc³awowicz-Bilska, Blazy 2008).
Swoistym manifestem architektury modernistycznej by³a zredagowana w 1933 r. Karta Ateñska.

W dobie presji prywatnych deweloperów na obszary niezabudowane aktualnie brzmi zdanie sprzed 75 lat:
„Prowizoryczne place sportowe znajduj¹ siê na terenach przeznaczonych w przysz³oœci pod zabudowê,
co powoduje ich nieustanne przemieszczanie” (za: Wêc³awowicz-Bilska, Blazy 2008). To w³aœnie
osiedlowe boiska s¹ czêsto zabudowywane blokami deweloperskimi lub w najlepszym razie s¹
przekszta³cane na parkingi.
Wielu autorów coraz czêœciej mówi o kryzysie, a wrêcz upadku gospodarki przestrzennej w Polsce,

która zosta³a zredukowana do roli prawnego mechanizmu wydawania pozwoleñ na budowê (Billert 2008,
Gzell 2008, Wêc³awowicz-Bilska, Blazy 2008). W tym kontekœcie tym istotniejsze zdaje siê sformu³owanie
realnych postulatów œwiadomego kszta³towania œrodowiska miejskiego. Wêc³awowicz-Bilska i Blazy
(2008) formu³uj¹ nastêpuj¹ce zasady kszta³towania zieleni w mieœcie:
• równoœæ i demokracja – obszary zieleni w mieœcie powinny byæ ogólnodostêpne,
•witalnoœæ i zdrowie – zachowanie odpowiedniej struktury przestrzennej zieleni, zarówno horyzontalnej
(proporcje miêdzy powierzchniami biologicznie czynnymi a zabudowanymi), jak i wertykalnej
(odpowiedni stosunek zieleni wysokiej do trawników),

• dobrobyt i efektywnoœæ –miasto powinno finansowowspieraæ utrzymanie istniej¹cych terenów zieleni.
Powy¿sze mo¿na uzupe³niæ o edukacjê, której znaczenie dostrzeg³ Hough (1990). Warto nadmieniæ, ¿e

wymienione cele odnosz¹ siê w równym stopniu do trzech filarów funkcjonowania nowoczesnego miasta,
tj. spo³eczeñstwa, ekologii oraz ekonomii. W polskich uwarunkowaniach spo³eczno-gospodarczych
prymat oddany jest trzeciemu filarowi, tzn. ekonomii, i w zasadzie to wolny rynek ma g³os decyduj¹cy
(Bauman 2000, Billert 2008).

Osiedla deweloperskie – nowa forma osiedla mieszkaniowego w miastach

Pod pojêciem osiedli deweloperskich rozumie siê przedsiêwziêcie budowlane, finansowane przez
prywatnego inwestora (dewelopera, nierzadko z kapita³em zagranicznym), sk³adaj¹ce siê z jednego do
kilkunastu budynków mieszkalnych (najczêœciej wielorodzinnych b¹dŸ szeregowych), niekiedy z funkcj¹
handlowo-us³ugow¹ na najni¿szej kondygnacji. Czêsto nie posiadaj¹ dostatecznie rozwiniêtej w³asnej
infrastruktury (parkingów, sklepów, s³u¿by zdrowia, przedszkoli, parków, terenów sportowych itp.),
wykorzystuj¹c ju¿ zastan¹ (Billert 2007). S¹ one lokalizowane na ca³ym obszarze miasta, jednak
szczególna intensywnoœæ ich powstawania jest odnotowywana na peryferyjnie po³o¿onych wielkich
osiedlach mieszkaniowych (na obrze¿ach, ale coraz czêœciej we wnêtrzach za³o¿eñ urbanistycznych),
a tak¿e na dalszych suburbiach, gdzie s¹ budowane na obszarach wczeœniej nie zurbanizowanych (Billert
2007, Ja³owiecki 2007).
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Szeroko ostatnio opisywane osiedla grodzone (G¹decki 2007, Ja³owiecki 2007, Szczepañski,
Œlêzak-Tazbir 2007) najczêœciej powstaj¹ w³aœnie z inicjatywy prywatnych inwestorów. Zatem tzw. gated
communities tak¿e mieszcz¹ siê w zakresie powy¿ej przedstawionego pojêcia osiedli deweloperskich.
Powstaj¹ one od oko³o 10 lat, lecz problem ich istnienia pojawi³ siê w opinii publicznej oko³o 2005 r.,
wzbudzaj¹c silne emocje: sprzeciw ze strony profesjonalistów (urbanistów, socjologów, psychologów
spo³ecznych) oraz poparcie ze strony mieszkañców takich osiedli (G¹decki 2007, Micha³owski 2007,
Owczarek 2007). Na analizowanym obszarze zidentyfikowano dwa tego typu osiedla: w granicach
„Batorego nowe” oraz „Batorego deweloperskie”, gdzie bloki deweloperskie s¹ nie tylko odgrodzone od
reszty osiedla, ale tak¿e oddzielone od siebie nawzajem (fot. 4). Ponadto zaobserwowano omawiany typ
osiedla przy ul. Hulewiczów (por. rozdz. 3.2). Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e przynajmniej czêœæ nowych
inwestycji deweloperskich zostanie w ten lub inny sposób zamkniêtych. Otwarte pozostaje pytanie, jak
przekonywaæ opiniê publiczn¹ do osiedli niegrodzonych. Nauki spo³eczne ci¹gle nie da³y jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie, szczególnie w kontekœcie skutecznoœci takich dzia³añ w walce z wandalizmem
(Micha³owski 2007).
Powy¿sza tendencja nie dotyczy osiedli zarz¹dzanych przez Poznañsk¹ Spó³dzielniê Mieszkaniow¹,

choæ budynki sprywatyzowane (wspólnoty mieszkaniowe) tak¿e bywaj¹ wtórnie grodzone (Micha³owski
2007). Warto wspomnieæ, ¿e zamykanie jest reakcj¹ nie tylko na poczucie zagro¿enia (nie zawsze
rzeczywistego), ale bywa te¿ prób¹ rozwi¹zania innych problemów, na przyk³ad podrzucania œmieci do
kontenerów osiedlowych. Wtedy grodzone s¹ osiedlowe œmietniki (Pierwszy zamykany 2008). Otaczane
p³otami s¹ równie¿ m.in. boiska, place zabaw i parkingi.
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Fot. 4. Zespó³ deweloperskich budynków mieszkalnych w granicach pola badawczego „Stefana Batorego
deweloperskie”; widoczne odgrodzenie przestrzeni miêdzy budynkami (fot. W. Mania 2008)

Phot. 4. Unit of developers buildings in the field „Stefana Batorego deweloperskie”; please notice fence, which is
separating space between buildings (photo W. Mania 2008)



Osiedla deweloperskie a system przyrodniczy miasta

Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ, w dyskursie o osiedlach deweloperskich dominuje opis ich
skutków spo³ecznych. O wiele rzadziej spotykane s¹ opracowania dotycz¹ce opisu konsekwencji ich
istnienia dla systemu przyrodniczego miasta. Mo¿na zidentyfikowaæ dwa g³ówne kierunki owych
oddzia³ywañ: 1) na powierzchnie otwarte, uczestnicz¹ce bezpoœrednio w procesach przyrodniczych
(szczególnie powierzchnie biologicznie czynne), 2) na infrastrukturê miejsk¹, od której funkcjonowania
zale¿y jakoœæ komponentów œrodowiska przyrodniczego miasta (np. gospodarka wodno-œciekowa
i gospodarka odpadami).
Pierwsza kategoria oddzia³ywañ wynika ze zmniejszania area³u powierzchni przepuszczalnych, czêsto

pe³ni¹cych funkcjê biologiczn¹, na rzecz terenów zabudowanych i parkingów o powierzchni
nieprzepuszczalnej. Na polu badawczym „Stefana Batorego deweloperskie” na podstawie analizy
wczeœniejszych zdjêæ lotniczych mo¿na zidentyfikowaæ nastêpuj¹cy proces degradacji i przekszta³cenia
powierzchni biologicznie czynnych: trawnik niekultywowany, wykorzystanie powierzchni jako parkingu,
ogrodzenie terenu i pokrycie powierzchni czêœciowo przepuszczalnym gruzem i ¿u¿lem, sprzeda¿ gruntu
deweloperowi i zabudowa powierzchni.
W pobli¿u budynków deweloperskich powierzchnie biologicznie czynne charakteryzuj¹ siê mniejsz¹

ró¿norodnoœci¹ (na polu „Stefana Batorego nowe” nie zidentyfikowano ¿adnego obiektu nale¿¹cego do
kategorii zieleñ wysoka), za to wiêkszym rozdrobnieniem. Jak dowodz¹ badania z prze³omu lat 60. i 70.,
powierzchnia zieleni na osiedlach wzrasta z 24% do 39% w ci¹gu pierwszych 8 lat u¿ytkowania, jednak
nowe osiedla nie dysponuj¹ dostateczn¹ rezerw¹ terenu, aby proces ten móg³ nast¹piæ w takiej skali
(Wêc³awowicz-Bilska, Blazy 2008). Ponadto na osiedlach grodzonych tereny zieleni nie spe³niaj¹ warunku
ogólnej dostêpnoœci postulowanego przez wy¿ej cytowanych autorów.
Drugi typ oddzia³ywañ osiedli deweloperskich na system przyrodniczy miasta, tj. zwi¹zanych

z infrastruktur¹ miejsk¹, wynika z minimalizacji kosztów inwestycji przez inwestorów kieruj¹cych siê
wy³¹cznie rachunkiem ekonomicznym. Nieskuteczne prawo dotycz¹ce planowania przestrzennego nie
gwarantuje zachowania odpowiednich standardów urbanistycznych. Dotyczy to w szczególnoœci liczby
kondygnacji, ale te¿ procentu zabudowy dzia³ki, a konkretniej udzia³u terenów zieleni. Ponadto
deweloperzy nie inwestuj¹ w dodatkow¹ infrastrukturê (szczególnie w przypadku niewielkich inwestycji).
Mieszkañcy nowych bloków korzystaj¹ czêsto z miejsc parkingowych, œmietników, placów zabaw i parków
powsta³ych na starszych osiedlach. Doœæ powiedzieæ, ¿e problem jest na tyle powa¿ny, i¿ propozycja
zobligowania deweloperów do partycypacji finansowej w budowie infrastruktury zosta³a za³¹czona do
projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Osiedlowa infrastruktura...
2008).

Zakoñczenie

W niniejszym badaniu wyznaczono arbitralne pola badawcze, co umo¿liwi³o porównanie wartoœci
bezwzglêdnych pomierzonych kategorii u¿ytkowania ziemi. Mo¿na rozwa¿yæ zmianê granic i zasiêgu pól
poprzez dostosowanie ich do granic osiedli tak, aby uwzglêdniæ np. parkingi zlokalizowane na obrze¿ach
jednostek mieszkaniowych czy wiêksz¹ liczbê powi¹zañ wizualnych. Niemniej przyjêta metoda umo¿liwia
rozwiniêcie badañ o takie elementy, jak badania florystyczne, ewapotranspiracja, ale tak¿e zachowania
cz³owieka w przestrzeni (np. wydeptywanie nowych œcie¿ek). Dok³adne zmiany u¿ytkowania ziemi mo¿na
okreœliæ, siêgaj¹c do archiwalnych zdjêæ lotniczych, szczególnie tych przedstawiaj¹cych pierwszy okres
funkcjonowania osiedli oraz póŸniejszych, obejmuj¹cych okres transformacji ustrojowej w Polsce.
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Pomimo powy¿szych zastrze¿eñ wyniki niniejszego badania potwierdzaj¹ opisywan¹ tendencjê
wzrostu powierzchni zabudowanych oraz zajêtych przez drogi i place kosztem zmniejszania siê
powierzchni biologicznie czynnych, który to proces dotyczy wielu miast, nie wy³¹czaj¹c Poznania (por.
Matuszyñska 2001). Zwiêkszeniu ulega tak¿e zagêszczenie zabudowy, na co wp³yw ma nie tylko
wzajemna bliskoœæ budynków, ale tak¿e nadmierne skomplikowanie ich bry³y, prowadz¹ce do
segmentacji przestrzeni (w tym rozdrobnienia terenów zieleni), jak równie¿ do ograniczenia dostêpu
œwiat³a s³onecznego do mieszkañ. Pomimo niskiej jakoœci architektonicznej i technicznej oraz licznych
g³osów krytycznych wzglêdem zabudowy wielkop³ytowej (Böhm, Karwiñska 1994), spora jej czêœæ, która
dominuje na Pi¹tkowie, jest wolna od tych mankamentów. Choæ warto pamiêtaæ, ¿e opisywane osiedla
charakteryzuj¹ siê wyj¹tkowo wysokim udzia³em terenów otwartych. Powsta³e wczeœniej, bo jeszcze
w latach 60., osiedla tzw. Dolnego Tarasu Rataj s¹ gêœciej zabudowane.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e proces zagêszczania siê zabudowy wielorodzinnej dotyczy zarówno

powy¿ej opisanych osiedli deweloperskich, jak i inwestycji spó³dzielczych. Billert (2007) przedstawia tê
sytuacjê bardzo obrazowo, wrêcz dosadnie: „Mieszkañcy osiedli wielkop³ytowych s³ysz¹ mo¿e, podobnie
jak mieszkañcy mieszkañ deweloperskich, gdy s¹siadka kupi sobie nowe szpilki. Ale nie patrz¹ jej prosto
w okna, nie zostali te¿ zamurowani w masie nadmiernej zabudowy, w masie pozbawionego zieleni betonu,
który tê zieleñ ukrad³ zarówno im, jak i ca³emu spo³eczeñstwu Poznania”. Tak emocjonalnie nacechowane
s¹dy nie mog¹ byæ czêœci¹ dyskursu naukowego, jednak¿e powy¿ej przedstawione wyniki badañ
potwierdzaj¹ postawione tezy. Nale¿y równie¿ mieæ œwiadomoœæ, ¿e deficyt mieszkañ jest realnym
problemem, a mieszkaniowe inwestycje deweloperskie s¹ odpowiedzi¹ na istniej¹cy popyt. W polskich
miasta s¹ miejsca, gdzie istnienie takich niewielkich form osiedli jest wskazane, jednak w obecnych
warunkach prawnych i ekonomicznych proces ten nie jest planowany i kontrolowany w dostateczny
sposób, co przyczynia siê do powstawania sytuacji konfliktowych pomiêdzy omawian¹ form¹
zagospodarowania przestrzeni a œrodowiskiem przyrodniczym.
Pomimo licznych postulatów ze strony œrodowiska urbanistów, a tak¿e przyrodników ci¹gle brakuje

skutecznych rozwi¹zañ, które gwarantowa³yby ochronê obszarów biologicznie czynnych w miastach,
rozumianych te¿ jako istotny komponent œrodowiska ¿ycia cz³owieka. Warte podkreœlenia jest, ¿e
kszta³towaniu i ochronie powinny zostaæ poddane nie tylko tereny uznane za cenne przyrodniczo lub
objête ustawowymi formami ochrony, ale wszystkie, które uczestnicz¹ w procesach ekologicznych
i wzmacniaj¹ potencja³ ekologiczny systemu przyrodniczego miasta.
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