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Potencjał rekreacyjny a zmiany krajobrazu w strefie
podmiejskiej Warszawy na przykładzie Wi|anowa

Wprowadzenie

Jedną z najpopulamiejszych k|asyfkacji krajobrazu jest podziat na obszary wiejskie,
miejskie i podmiejskie (Rich|ing l992). Krajobraz podmiejski jest rodzajem streĄl
przejściowej i definiowany 1est zazwyczĄ poprzez porównanie z krajobrazem wiejskim
bądŹ miejskim. Na szczególne podkreś|enie zastuguje wysoka różnorodność wewnętrzna
omawianego typu krajobrazu, na który składaj4 się tereny o róznym stopniu struktu.
ralnego ifunkcjona|nego powiązania z miastem (Rich|ing, Solon 2002).

Postępuj4cy proces rozrastania się miast wiąźe się z rozrastaniem strefy podmiej.
skiej. Jej zasięg pojmowany jest zazwyczaj intuicyjnie i odnosi się do terenów funkcjo-
na|nie i strukturalnie związanych z obszarem zurbanizowanym, jednakże w stosunku
do niego wyróżniających się niższym wskaŹnikiem terenów zabudowanych oraz obec-
nością terenów ro|niczych. obszary krajobrazu podmiejskiego mogą istnieć zarówno
w obrębie granic administracyjnych miasta, jak i nawet do kiIkunastu kilometróW poua
nimi. Strefa podmiejska jest obszarem niejednorodnym. Jako charakterystyczne atry-
buty omawiane8o typu krajobrazu wymieniane są: duźy stopień mozaikowatości oraz
kontrastowości dynamicznej, duże tempo przemian środowiska przyrodniczego, duże
rozdrobnienie ekosystemów oraz mała zdolność samoregulacji (Malinowska' Lewandolvski,
Harasimiuk 2004). W Iiteraturze brak jednakże konkretnych wartości parametrów na
podstawie których można by wyróznić strefę podmiejską. Pojęcie to pojmowane jest
najczęściej intuicyjnie.

Potencjat krajobrazu definiowany jest jako całokztatt zasobów i walońw krajobrazu,
posiadających zdolność do zaspokajania, obecnie i w przyszłości, fizycznych i psychicz.
nych potrzeb człowieka oraz podtrzymujących tę zdo|ność dzięki istniejqcym procesom
samoregu|acji i odporności krajobrazu (Ma|inowska, Lewandowski, Harasimiuk 2004).
W ce|u ułatwienia możliwości apIikacyjnego zastosowania teorii potencjału krajobrazo-
wego wprowadzono pojęcie potencjatów częściowych (Pietrzak 1998). Wśród szeregu
opisanych w |iteraturze potencjatów częściowych wymienia się również potencjał
rekreacyjny, rozumiany jako zdo|ność krajobrazu do wytworzenia warunków umoż|i.
wia.jących zaspokojenie potrzeb związanych z wypoczynkiem i odtwarzaniem sił bio-
psychofizycznych (Richling 1 992).

o tym, że atrakcyjność przyrodnicza jest znaczącym czynnikiem d|a osied|ających
się w strefie podmiejskiej, świadczyć mogą nazwy |okalizowanych w niej inwestycji
budowlanych, niezmiernie często nawiązujące do atrybutów krajobrazu. Zaktadając, że
wa|ory przyrodnicze sugerowane przez autorow nazw typu ,,Brzozowy Zakqtek'. czy
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,, Nadwiś|ańskie Ustrcnie'', obiektywnie istnieją, wypada postawić pytanie' na ile prze-
kładaj4 się one na moż|iwość rekreacji. Na|ezy podkreś|ić' ze poprzez rekreację rozumie się
tu wypoczynek poza terenem wtasnego domu czy osiedla; biorąc pod uwagę przeciętne
rozmiary działek w strefie podmiejskiej Warszawy' dtugotrwate przebywanie na własnym
podwórku trudno uznać za sprzyjające odtwarzaniu sił biopsychofizycznych'

Teren badań

Badaniami objęto południowy fragment warszawskiej gminy W|anów' opisywany
obszar położony jest w obrębie do|iny Wisły' w więkzości na tarasie nadza|ewowym.
Teren badań ograniczony jest od potudniowego zachodu gÓmą krawędzią skarpy wiśla-
nej, a od południowego wschodu korytem Wisty. Monotonia rzeźby (przeważają równi-
ny) oraz podtoża (dominują piaski rzeczne) sprawia, że głównym komponentem decy-
dującym o zróŹnicowaniu krajobrazu na omawianym obszarze jest użytkowanie ziemi'

W obrębie terenu badań zaznaczają się dwie części o zasadniczo roznej fizjonomi..
Potożone b|iżej Wisty Zawady stanowią wysoce kontrastową mozaikę terenÓw roIni-
czych inowe,j. w więkzości niskiej, zabudowy. Roz|egłe obszary zakrzaczonych nie.
użytków na wschÓd od u|. Przyczó]rkowej są intensywnie zabudowywane osiedlami
o charakterze miejskim' Na omawianym obszarze potożone s4 takźe dwa zespoły pała-
cowo.parkowe o Wysokiej wartości historycznej i przyrodniczej - rezydencja w Wi|ano.
wieipatacwNatolinie.

Tabe|a l. Użytkowanie ziemi terenu badań w 2005 roku (wg Tamowskiego 2006. zmienione)
Table 1. Land use of the study area rn 2005 (after Tarnowski 2006. changed)

Typ uźytkowania Powierzchnia [o/o]

30.91
Crunty ome )a s)
Zabudowa zwarta 10.65
Miejskie tereny zielone 8,84
Lasy liściaste 4.67
złożone systemy 3.54
Zakrzaczenia 3,24
Budowy 3,00
Tereny komunikacyjne 2.60

iplantacje

Lasv izakrzaczenia w trakcie zmian 1 ,28
Zbiorniki wodne r,20
Strefy przemyslowe i handlowe 0,82

sportowe i wypoczynkowe 0,79
Zwałowiska i ha|dy 0,52

0,23

o,14

Łąki

1 ,67
t.5I

Lasy iglaste

I 00,00



Potencjat rekreacyjny a zmiany krajobrazu w strefie podmiejskiej Warzawy... 189

Tabela 1 przedstawia strukturę użytkowania ziemi na omawianym obszarze. Na
uwagę zasługuje znaczący odsetek terenów użytkowanych jako łąki i grunty orne,

świadczący o zachowaniu ro|niczego charakteru omawianego obszaru. Jednocześnie
3% aktua|nie podlegające zabudowie świadczy o szybko zachodzących, w zasadzie

nieodwracalnych przemianach krajobrazu.

Teren badań wyróżnia znaczący udziat obszarów chronionych, co pośrednio dowo-

dzi jego walorów przyrodniczych. obszary graniczące z korytem Wisły, Wilanówki oraz

systemem starorzeczy, a także Skarpa Warszawska, leżą w obrębie Warszawskiego

obszaru Chronionego Krajobrazu. Do|ina Środkowej Wisty jest równieŹ obszarem Spe-

cja|nej ochrony ftaków w obrębie sieci Natura 2000. Na terenie badań znajduje się

ponadto rezerwat przyrody Las Natoliński, a trzy ko|ejne - Skarpa Unynowska, Morysin

i Wyspy Zawadowskie leż4 tuŹ poza granicami ana|izowanego obszaru (Studium Uwa-

runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy 2005).

Metodyka pracy

oceny potencjału rekreacyjnego dokonano metodą bonitacji punktowej. Walory-

zowano wartości estetyczne i oddziatywanie psychofizyczne poszczegó|nych form użyt-

kowania oraz możIiwość penetracji terenu. ocenę dwóch pierwszych e|ementów opańo
na uwagach poczynionych przez Krzymowską-Kostrowicką (l997). Moż|iwość penetra.

cji terenu okreś|ono ogóInie d|a każdej formy użytkowania kierując się charakterem
szaty roś|innej iograniczeniami wynikającymi ze sposobu gospodarowania. Kaźdemu

z ocenianych parametrów przypisano wańość od 1 do 3' gdzie 3 oznacza najkorzyst-

niejsze warunki d|a rekreacji. Z oceny wyłączono tereny wodne, komunikacyjne, tereny
przemystowe i handlowe oraz zabudowę zwar1ą iobszary aktualnie zabudowywane
|ub przygotowywane pod zabudowę. Zasady proponowanej waloryzacji przedstawia

tabela 2.

Potencjał rekreacyjny i możIiwości jego wykorzystania

Jak wynika z ryc.1 ' przeważająca część terenu badań charakteryzuje się niskim
b4dŹ średnim potencjatem rekreacyjnym. Terenami o niskim potencja|e rekreacyjnym
są przede wszystkim po|a orne, trudne bądź niemożIiwe do penetracji w ce|ach rekrea.

cyjnych. Tereny o najwyższym potencja|e rekreacyjnym można podzielić na dwie gru-

py' Do pierwszej na|eżą zespoty pałacowo _ parkowe w Wi|anowie i Natolinie. Wa|ory

tych obiektów są niezaprzecza|ne, należy jednak podkreślić, że wtaśnie ze względu na
swoją wartość (tak przyrodniczą, jak i ku|turową) charakteryzują się one ograniczoną
dostępnością' Park Wilanowski stanowi część obiektu muzealnego i można go odwie.
dzać jedynie w określonych godzinach i za bi|etami' Drugi z wymienionych obiektów
jest parkiem Ko|egium Europejskiego, a jednocześnie rezerwatem przyrody chroniącym
izolowany płat źyznego |asu grądowego, ostatnią pozostałość puszcz mazowieckich.
Pod wzg|ędem estetycznym jest to niew4tpliwie najatrakcyjniejszych fragment terenu
badań (urozmaicona rzeŹba, stary drzewostan' mała architektura), pozostaje jednak
praktycznie niedosępny dla szerszego grona odwiedzajqcych.
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Tabela 2 Potencja'i rekreacyjny
Table 2. Recreational potential

rÓżnych form użytkowania terenu (objaśnienia w tekście)
of various land use types (explanation in text)

Typ uźytkowania
Wańości
estetyczne

oddziaływanie Moż|iwość
penetracii Razem

Potencjaf
rekreacyjny

Zwałowiska i hałdy l 3 n iski

Grunty orne 2 4

Złożone systemy Upraw
idziatek 2 4

Sady iplantacje 2 4

Łąki 2 3 6 średni
Tereny sportowe
rwypocrynkowe 2 3 6

Zakrfacfenia 2 3 2 7

P|aźe' wydmy' piaski 2 2 3 7

:;::1'ag,i,.j;" r' wvioki '
Miejskie teieny zielońe.. .]-::

.''.r",11,1 g '] .i...,'.i

,2" ":'i:,:i::3 
:::':; - " 9:' -':

PolencjaI rekleacy]ńy Ita]o b.a zU

-nrshf:] ś.3dnl

Ep wFokl

-c'ekN le.€i} flbUdowane r z3bJdowyłane.
prr€ m ys|ołe ol.z komUn kacy]n9

5!0 0 500 1000 m

Ryc. l ' Potencjał rekreacyjny krajobrazu Wilanowa
Fig.l ' Recreationa| potential of the WilanÓw area

Druga grupa terenÓW o Wysokim potencjaIe rekreaCyjnym związana jest z brzega-
mi Wisły i Wilanówki. Na uwagę Zasługuje teren międzywala Wisły. jak stwierdza
w swojej pracy Tarnowski (2006) w |atach 1975'2005 obszar ten u|egał naturalnem-
powiękzeniu' Ze wzg|ędu na warunki Wodne teren ten nie może Zostać intensvwnie
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zagospodarowany, i w związku z tym z ekonomicznego punktu widzenia pozostaje ide-

a|nym obszarem rekreacyjnym. Potwierdzeniem przydatności rekreacyjnej omawiane.

8o obszaru jest jego intensywna penetracja, nie ty|ko przez mieszkańców najb|iższych

okolic' a|e takźe przez osoby z Ursynowa, jak rÓwnieŹ odIeg|ejszych dzieInic stoIicy.

Nadwiślańskie zaroś|a odwiedzają szczegó|nie chętnie rowerzyści iwędkarze' a zim4

narciarze biegowi. Atrakcyjność terenu ogranicza jednak znacznie zaśmiecenie i brak
jakiejko|wiek infrastruktury. Dolina Wilanówki jest trudno dostępna ze wzg|ędu na

sąsiedztwo pó| uprawnych i zabudowy jednorodzinnej, dochodzącej w kiIku miejscach

aż do brzegu rzeki' Zabudowa ta powstała przed 2002 r., a doszło do niej w wyniku

braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak wynika z powyzszych uwag, tereny o wysokim potencjale rekreacyjnym chara-

kteryzują się jednocześnie niską dostępności4. Problem dostępności wydaje się mieć

kardyna|ne znaczenie d|a potencjatu rekreacyjnego omawianego terenu. Na uwagę

zastugują obszary intensywnej zabudowy wielorodzinnej (a więc jednocześnie presji

rekreacyjnej) na Zawadach. Kztałty i rozmiary powstatych w ostatnim dziesięcioleciu
osiedli odzwiercied|ają dawną strukturę agrarną. otoczenie chaotycznie rozmieszczo-

nych, zurbanizowanych fragmentów przestrzeni stanowią głównie po|a uprawne; mie-

szkańcy mogą zatem a|bo pozostawać na niewie|kiej iw więlszości wybetonowanej
przestrzeni swojego osied|a, albo wyjechać na spacer samochodem.

lnny charakter ma postępująca urbanizacja rozległych łąk i nieużytków na terenie

Wilanowa Zachodniego. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje powstanie

na omawianym terenie dużych kompleków zabudowy mieszkalnej iobiektów o cha-

rakterze pub|icznym. Jakko|wiek można dyskutować o wie|kości wyznaczonych zapisa-

mi planu terenów zieteni miejskiej, to w dokumencie istnieją zapisy wyznaczajqce ciągi

spacerowo.komu n ikacyjne, umożIiwiające pieszą komunikację z potencjalnymi terena.

mi rekreacyjnymi pod Skarpą Warszawską i w parku Wilanowskim. Tym samym wydaje

się' źe mieszkańcy obszaru o znacznie więkzej p|anowanej gęstości zabudowy będą

mog|i łatwiej wykorzystać potencjał rekreacyjny krajobrazu, aniże|i mieszkańcy pozor.

nie bardziej,,naturalnych" Zawad.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonych mzważań można twierdzić. że strefa podmiejska cha-

rakteryzuje się bardzo zńżnicowanym potencjatem rekreacyjnym. a zasadniczy wpływ na

jego jakość ma sposób zagospodarcwania przestrzeni. obiektami o najwyższym potencja|e

rekreacyjnym pozostają zabytkowe założenia parkowe _ a więc obiekty będące swoistymi

enklawami. Tego typu obszary funkcjonują ńwnież w obrębie obszańw wysoce zurbani-

zowanych (np. Łazienki Kńlewskie w Warszawie). Czyżby zatem potencjat rekreacyjny

strefy podmiejskiej nie odbiegał od wa|ońw krajobrazów zurbanizowanych?

Jak wynika z przestawionych wyze1 rozwaiań, wa|ory przyrodnicze strefy podmiej-

skiej nie 5ą tożsame z jej potencjałem rekreacyjnym. Zasadnicze znaczenie dla utrzy-

mania b4dź podwyższenia tego ostatniego ma takie planowanie przestrzeni' aby była

ona możIiwie łatwo penetrowa|na. Kontakt mieszkańców strefy podmejskiej

z krajobrazem nie może się bowiem ograniczać do podziwiania widoków z własnego
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tarasu. Niedostrzeganie tego faktu prowadzi często do nadmiemego obciążenia środo-
wiska właśnie w miejscach, gdzie zbyt duża presja nie jest wskazana, np. na terenach
rezerwatÓW przyrody.

Wydaje się, że zasadnicze znaczenie dla utrzymania lub zwiękzenia potencjatu re-
kreacyjnego omawianego terenu ma planowe udostępnianie terenów naturalnych
i seminatura|nych zadrzewień oraz zarastających łąk' w szczegó|ności w bezpośrednim
są5iedztwie koryta Wisty i pod skarpą. Ułatwienie penetracji wymienionych obszarów
(sieć ścieżek, ewentualnie tawki lub najprostsze urządzenia sportowe) paradoka|nie
mogłoby przyczynić się do |epszej ochrony ich Wartości przyrodniczych' bo ukierunko-
wałoby presję rekreacyjnq, a prawdopodobnie wpłynęłoby ograniczająco na nielegal.
ny wywóz śmieci. Zagospodarowanie rekreacyjne wymienionych obszarów, a zw|uz-
cza podnóża Skarpy Warszawskiej mogłoby również przyczynić się do ograniczenia
presji na pobliskie referwaty przyrody (co wydaje się szczególnie istotne w przypadku
rezerwatu,,Skarpa Ursynowska").
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Landscape,s recreational potentia| and landscape €hanges
within suburban zone of Warsaw - an example of Wilanów

Summary

The suburban zone is frequently delimited as the area more urbanized then the countryside
and more natural then the city center lt's supposed that "naturality" makes it potentially attractive

for recreation, which is frequently overestimated as well by developen. as by potential residents.

The eva|uation of recreational potentia| of Wi|anów area in southern Warsaw was con-
ducted. Due to the low lithological and morphological diversity of the study area evaluation is

focused on land-use types. Semi-quantitative method, based on area's aesthetic value. biopsy-
chological reaction and accesibility was used.
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Two types of areas with the highest recreational potential have been identified. The fint are
historical palaces and park, followed by the natural and semi-natural forest and bush areas.
The areas of high recreational value are simultanously areas of low accesibility. The fint ones are
a part of national heritage, which make them not useful for everyday recreation. The usefullness of
the second discussed type is limited by the lack of any infrastructure. lt is supposed, that tracking
paths and creating simple small architecture objecs could improve the perception of discussed ar-

eas, changing them fncm "badlands" into the recreational spaces of high value. The necessity of
preserving the connectivjty between dispersed green and residential areas is also underlined. This
problem should be concemed in the process of spatial planning within suburban zone.


