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Metoda ksztaltowania stref funkcjonalno-
-przestrzennych jako instrument ochrony
wa|orów przyrodniczych na przykładzie ptanu
ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego

Wprowadzenie

Możliwość ochrony walorów przyrodniczych związana jest z odpowiednim
kztattowaniem struktury fu n kcjonalno-przestrzennej oraz stworzeniem takich zapisów
usta|eń p|anu, które odzwiercied la,lyby przeprowadzoną wa|oryzację. Zapisy p|anu
przyporządkowane sq układowi stref planistycznych. Zwykle d|a obszarów chronionych
podstawą wyodrębnienia stref jest kierunek działań ochronnych, natomiast dIa tere.
nów pozostatych kierunek rozwoju funkcji gospodarczych.

Według Wysockiej i Kozińskiego (l995), kartograficznie p|an może być odzwiercie.
dlony dwojako poprzez:
o siatkQ naktadających się zasięgÓw obszarów funkcjona|nych i prob|emowych:
. układ wzg|ędnie jednorodnych struktur' typowych i mode|owych, opartych na po-

dobieństwie cech i kryteriów delimitacji.
ZaIetq pierwszej metody jest moż|iwość terytoria|nego odzwiercied |enia zasięgu

poszczegó|nych prob|emów i funkcji. Zapisy usta|eń planu są wÓwczas przypisywane
poszczegó|nym podmiotom odpowiedzia|nym za ich rea|izację. Układ taki powoduje
jednak. że nie zawsze można precyzyjnie okreś|ić obszar, do ktÓrego kierowane będą
ustalenia, np. zasięg obszaru deficytowego W wodę może pod|egać róŹnym podmio.
tom zarządzającym' Metoda ta dominuje w studiach uwarunkowań i kierunków zago.
spodarowania przestrzennego gmin' a także p|anach ochrony parków krajobrazowych
(Cieszewska 2002).

Drugie podejście pozwa|a przypisać usta|enia obszarom względnie jednolitym,
a także uwzględnić ich indywidua|ny charakter' Ponadto, ujęcie typo|ogiczne sprzyja
sprawnemu zarządzaniu ' Niekorzystny wptyw tego podejścia uwidacznia się wraz
z próbą przypisania funkcji poszczególnym jednostkom, gdyż niektóre problemy |ub

stany konfliktowe mogą obejmować swym zasięgiem ty|ko część jednostki Iub frag.
menty kilku jednostek. Metoda ta jest stosowana zwykle w planach miejscowych, zna-
cznie rzadziej W postaci uw. jednostek przyrod n iczo-plan istycznych dla obszarów gmin
|ub parków krajobrazowych i narodowych (Cieszewska 2002). Wtaśnie takie podejście,
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fe wzg|ędu na jego za|ety, zastosowano W p|anie ochrony Chojnowskiego Parku KĘ-
obrazowego (ChPK).

Arlykut przedstawia zasady kztattowania stref funkcjonalno-przestrzennych zasto-
sowane W p|anie ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego' W pierwszej części
przedstawiono metodykę pracy' w tym ko|ejność przyjętych etapów oraz sposób
wyznaczania obszarów o najwyższych wa|orach przyrodniczych - kluczowych d|a funk-
cjonowania krajobrazu. Następnie' scharakteryzowano uwarunkowania ChPK w nawią-
zaniu do głównego e|ementu determinującego zagrożenia wa|orów przyrodniczych, tj.
obszaru Metropo|ita|nego Warszawy oraz wynikające z tej sytuacji problemy. Ko|ejna
część artykutu prezentuje zasady wyznaczania stref fu nkcjonaIno.prze5trzen nych.
Ze szczególnym naciskiem omówiono konstrukcję tych stref, których wydzielenie daje
podstawy do zachowania powiązań pzyrodniczych w obszarze chronionym podle.
gającym silnej presji urbanizacyjnej. Podsumowanie stanowi dyskusję nad istotą p|anu
ochrony, czy|i skutecznością podejmowanych dziatań ochronnych w praktyce p|ani-
stycznej.

Metodyka pracy

Przedstawiona w artykule metoda wyznaczania stref funkcjonalno-p rzestrzennych
powstała w ramach opracowania Planu ochrony ChPK, d|a którego autorki wykonaty
Operat zagospodarowan ia przestrzennego (Giedych, Cieszewska 2005). Praca obejmo-
wata trzy etapy. W pierwszej fazie wykonano diagnozę stanu dla sfery przyrodniczo-
.krajobrazowej oraz stanu zagospodarowania' W drugiej' okreś|ono główne uwarunko-
wania i prob|emy ochrony wa|orÓw przyrodniczo.krajobrazowych. Trzeci etap zwią-
zany był z określeniem strategii ochrony, która okreśIała między innymi zasady kztat-
towania struktury przestrzennej parku. Zasady te adresowane były do stref funkcjo.
na|no.przestrzen nych, wydzielonych w oparciu o strukturę przyrodniczą ChPK. Strukturę
przyrodniczą opracowano zgodnie z mode|em ptatów i korytarzy (Forman, Codron
1 986)' który zmodyfikowano w nawiązaniu do warunków terenowych (por. Cieszewska
2oo2) _ rozpatrujqc go w układzie hierarchicznym od ska|i regionu po ska|ę |okalną.
Położenie Parku wptynęło także na konieczność uwzględnienia szerszego obszaru
w analizach _ zwtaszcza w dolinie Wisły' tak aby zweryfikować możIiwość zachowania
łączności przyrodniczej pomiędzy ChPK a głÓwnym korytarzem eko|ogicznym kraju
i regionu' ostateczna analiza w ska|i l :l0,000, pozwo|ita na szczegótowe wyznaczenie
obszarów o najwyźszych walorach przyrodniczych, tak o charakterze skupionym tzw'
biocentńw, jak rownież |iniowych _ korytarzy (|eśnych i wodnych). a takźe tych płatów
eko|ogicznych, które w znaczącym stopniu wpływają na zachowanie k|uczowych
powiązań na obszarze ChPK i terenach otaczających (ryc' l).

obok e|ementów struktury wzbogacających środowisko Parku wyznaczono także te
sktadowe, które wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie przyrodnicze. Do tych
ostatnich zaliczono bariery ekologiczne, a takze luki w systemie przyrodniczym, to jest

miejsca, gdzie istnieje strukturalny uktad wskazujący na optyma|ny kierunek powiązań,
gdzie obecnie stan środowiska jest n iewystarczajqcy do petnienia funkcji przyrodni-
czych związanych z zachowaniem tączności pomiędzy ekosystemami o wzg|ędnie
wysokim stopniu natura|ności.
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Ryc. l. Główne e|ementy struktury eko|ogicznej Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
Fig. l. The main elements of ecological structure of Cho1nowski Landscape Park

Loka|izacja luk przyrodniczych zwi4zana byta z występowaniem użytkowania
ograniczajqcego zachowanie ciqgłości uktadów lub zbyt dużymi od|egłościami pomię-
dzy płatami / korytarzami ekoIogicznymi. Przedstawione ujęcie struktury krajobrazu
pozwoliło okreś|ić główny kierunek działań ochronnych, w tym przede wszystkim
zachowania wa|oróW i wzmocnienia powiązań przyrodniczych oraz kztałtowania tych
powiązań.

Chojnowski Park Krajobnzory
w Obszarze Metropolitalnym Warszawy

Chojnowski Park Krajobrazowy położony jest w południowej części obszaru
Metropolitalne8o Wanzawy (oMV0.Jest to jeden z dziewięciu parków krajobrazo.
wych województwa mazowieckiego. Powierzchnia ChPK wynosi 6796 ha, co stanowl
0' l 9% ogÓ|nej powierzchni wojewódfwa i 4olo ogólnej powierzchni parków krajobra-
zowych w województwie mazowieckim. Chojnowski Park Krajobrazowy utworzony
został W 

.1 

993 roku, a celem jego powołania jest ochrona największego kompleku |eś-
nego w potudn iowo-zachodn iej części województwa. W strukturze użytkowania parku
dominują lasy, stanowiqce 75%o, użytki ro|ne zajmują 14o/o powierzchn i ogó|nej parku,
pozostały 1% zajmuj4 tereny wód oraz tereny zabudowane. ChPK ma istotne znacze-
nie dla funkcjonowania obszaru Metropolitalnego Warszawy, stanowiąc element tzw
zie|onego pierścienia sto|icy. Jednak miejscami powiązania przyrodnicze Parku z jego
otoczeniem są słabe, zwłaszcza w kierunku doliny Wisty. Sytuację tą podkreśla także
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położenie ChPK poza siecią eko|ogiczną ECoNET PL. zatem k|uczową rolę pełni parkw |otalnym układzie przyrodniczym (cńdych' Cieszewska 2005).
Ze wzg|ędu na swoje. położenie Chojnowski Park Krajobrazówy znajduje się podbardzo dużą presjq urbanizacyjną' obszai Metropo|ita|ny Warszawy jest regionem na.J-bardziej. rozwiniętym 

'ospodarczo 
o'raz pierwszym pod wzg|ędem dynamiki rozwojuekonomicznego i aktywności gospodarczej regionem.w po|sie. Sytuacja ta wpłyń naawi9ł9wy rozwój nowych struktur przestrzeńnych, które przyczyniajq się do po'*u.wania ko|ejnych prob|emów z zachowaniem walorów p,,y,o,dnilc,y,t' cnpr.

Problemy zachowania watorów przyrodniczych
w Chojnowskim Parku KĘobrazorłłym

. 
Główne prob|emy związane z ochroną walońw przyrodniczych ChPK możnapodzie|ić na te zwiąfane z czynnikami zewnęirznymi i wynikajqce z uwarunkowań we.wnętrznych. Do najważniejszych zagrożeń zewnętrznych, ma.1qcycn 

'"'o;" 
z'Jji]'po,ugranicami Parku' należq:

o p-lanowana urbanizacja otuliny i związany z niq wzrost Iiczby mieszkańców, poten-
cjalnych uzytkown ików parku;

o p|anowany rozwój zabudowy mieszkaniowej , przyczyniĄący się do powstania zabu.rzeń w ciqglości powiązań przyrodniczych:
. planowana znacz4Ca rozht,dowa układu komunikacyjnego _ autostrada A2, i drogaeKspresowa 57 izo|ujące Park od południa.

Wśród zagrożeń wewnętrznych wymienić należy:. niekorzystną strukturę przestrzenną Parku, która przejawia się główn ie w wyłączeniu
z jego granic znacznych obszarÓw stanowiących enkiawy śńd|eśne utega.;ące pies;i
urbanizacyjnej;

. niekorzystną strukturę własności obrzezy parku' gdzie dominujq grunty prywatne:. p|anowane nowe tereny zabudowy mieszkaniowej, przyczyniaj4ce się jo.izólacji po-
szczegó|nych obszarów o wysokich walorach przyrodniczych.

Niekorzystne zjawiska zwiqzane z zagospodańwaniem przestrzennym parku sąw dużej mierze pochodnq po|ityki przestrzónnej gmin. W dokumentJ p1""i'iv.ń.hgmin stanowiqcych otoczenie ChPK więkzośJ ierenów atrakcyjnie z|okalizowanych
względem walorów przyrodniczych i głównego układu drogowego (W tym takze terenyotuliny parku), przeznaczonych jest do zabuJowy' K|uczowym problemem jest fakt. żeWyznaczone do urbanizacji tereny W poszczególnych gminażh tworzą szczelńy pi..s.i.notaczający-chPK, ograniczając w perspektywie moż|iwości powiązin p,,,1ioZł:i)'.nz terenami sąsiednimi. Do in nych.. kontrowenyjnych zagadnień' ttoie wiązały iięz zagospodarowaniem parku' a 

'wynikają 
z po|ityki przestrzennej gmin, na|eży sjosóbkaałtowania przestrzeni w podstawowych.aolumentacrr p tun isiy:c,n|cr1._pr.,.v'."g"

spodarowania przestrzennego wykonywane byty w róźnych ska|ach od 1:]0.000 dol:l'000' stqd różna ich szczegółowość wpływajqca na jakość rozwiązań p;;'i;;-
nych. Przykładowo, chaotycznie rozwijaj4ce się amorficznó układy zabudowf ;;;;;.Prażmów (w południowej części parku) *ynikują właśnie z rozwoju ruinńu,to.*uniuw oparciu o p|an ogó|ny, który jedynie okreś|a podstawowe przeznaczenie terenów.
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nie okreś|ając zasad kztałtowania struktury przestrzennej. Prob|emy Wynikające z nie-
korzystnej struktury własnościowej obszaróW położonych na granicach Parku i w jego
otu|inie, głównie w |asach prywatnych, a także obszarach ro|nych, zwiqzane są również
z presją urbanizacyjną na tereny najbardziej atrakcyjnie potożone względem wa|ońw
przyrodniczych. D|a terenów tych zostały ztożone wnioski do p|anu ochrony z prośbą
o zmianę ich przeznaczenia pod zabudowę.

Koncepcja ochrony walorów przyrodniczych chPK

Duża presja inwestycyjna na tereny parku' a także znaczny udział terenÓw zurbani-
zowanych w otu|inie, były powodem d|a którego, za e|ement k|uczowy w wyznaczaniu
stref funkcjona|no-przestrzennych, przyjęto strukturę przyrodniczą. Podstawowq kwesti4
było zachowanie trwałości procesÓw przyrodniczych oraz różnorodności bio|ogicznej
na terenie chPK. z tego względu wszystkie składowe struktury o znaczeniu regional-
nym iponadlokalnym, w istotny 5po5Ób wpływajqce na podtrzymanie ciągłości przy-
rodniczej, zostały wydzielone W postaci odrębnych stre| Drugim kryterium W wyzna-
czeniu stref była istniejąca struktura fu nkcjona|no.przestrfen na i p|anowany rozwój
zainwestowania terenu ChPK. W związku z powyzszym, jako oddzielne streĄl zostały
wydzie|one obszary o odmiennym sposobie zagospodarowania i użytkowania terenów
oraz tereny wyznaczone do urbanizacji.

Powyżej opisane kryteria de|imitacji stref fu n kcjonalno-przestrzennych pozwoliły
na wyodrębnienie trzech podstawowych typów stref:
. stref} ochrony konserwatorkiej - A, wyznaczonej w ce|u zachowania i szczegó|nej

ochrony najcenniejszych e|ementów struktury przyrodniczej Parku ;

o strefo ochrony czynnej stabi|izującej - B, wyznaczonej dla zachowania obecnej stru-
ktury funkcjonalno-przestrzennej, a także intensywności i sposobu zagospodarowa.
nia terenów:

. strefy ochrony czynnej kreatywnej - C, wyznaczonej w ce|u określenia pożądanych
kierunków zmian w sposobie użytkowania i zagospodarowania terenów'

Ze względu na znaczne zróżnicowania w strukturze przyrodniczej i funkcjona|no-
-przestrzennej w obrębie każdej z wyżej wymienionych strei wydzielono podstrefy.
W strefie A ko|ejnym kryterium delimltacji był reżim ochronny' w strefie B - obecne
zagospodarowanie i użytkowanie terenów, w strefie C - kierunki zmian w strukturze
przyrodniczej i fun kcjonalno-przestrzen nej zapisane w dokumentach planistycznych.
ostatnia _ strefa ochrony czynnej kreatywnej - obejmowała różnorodne kierunki
działań (opisane w podstrefach), pocz4wszy od kztałtowania struktury przyrodniczej,
po kztałtowanie obszarów zainwestowania' Na|eży podkreś|ić, że usta|enia dla tere.
nów przeznaczonych do zainwestowania w strefie ochrony czynnej kreatywnej by|y
w dużej mierze związane z adaptacją usta|eń obowiqzujących dokumentów p|anistycz-
nych, Z punktu widzenia ochrony Wa|oróW przyrodniczych najistotn iejszym Wyzwa-
niem było określenie zasad i kierunków działań ochronnych W podstrefie kztałtowanla
struktury przyrodniczej' To wtaśnie ta podstrefa odpowiedzia|na jest za prawidtowe
funkcjonowanie przyrodnicze obszaru Parku ijego otuliny' w tym także za zachowanie
powiąfań zewnętrznych.
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Podstrefa kztattowania struktury pr4lrodniczej (CKP) została podzie|ona na dwie
podgrupy:
. wzmocnienia struktury przyrodniczej (CKP l);

. kztałtowania powiązań przyrodniczych (cKP |D.

Podstrefy wzmocnienia struktury przyrodniczej (CKP l) wyznaczono na terenach
granicznych tych obszarÓw, które pełnią k|uczową ro|ę w funkcjonowaniu środowiska
przyrodniczego. są to przede Wszystkim obszary ekotonowe potożone na granicach

głównych płatów leśnych ChPK i krajobrazu rolniczego. Miejscami wyznaczono je także
pomiędzy komp|ekami |eśnymi, a strefami zainwestowania. Inny typ wzmocnienia
struktury przyrodniczej prezentują fragmenty istniejących korytarzy eko|ogicznych, któ-

rych sąsiedztwo moŹe wptywać na ograniczenie ich funkcjonowania. Ponadto, strefę

taką wyznaczono na obszarach cennych ekosystemÓw łąk wilgotnych w do|inach rzek.

W wymienionych obszarach proponowane jest wspomaganie istniejącej struktury
przyrodniczej, po|egające na zachowaniu struktury użytkowania i ograniczeniu zmian
prowadzących do przekztałceń procesów przyrodniczych, gtównie związanych z go-

spodarowaniem wodą oraz intensywnością użytkowania. StreĄl wzmocnienia struktury
przyrodniczej pełnią zatem wspomnianą funkcję buforowq pomiędzy obszarami o wy-

sokich wa|orach przyrodniczych (głównie komplekach |eśnych), a terenami podle-
gajqcymi przekztałceniom (w więkzości przeznaczonymi do zainwestowania).

Wzmocnienie struktury przyrodniczej w drugim typie podstrefy CKP I, obej-
mującym powiązania przyrodnicze, polega na zachowaniu istniejącej ciągłości koryta.
rzy oraz e|iminacji zagrozeń prowadz4cych do przekształceń w obrębie tej strefy (m'in.
zmiana stosunków wodnych, zamiana użytków zielonych na grunty orne, eliminacja
zadrzewień śródpolnych). Podtrzymanie istniejącej struktury to takźe zachowanie
istniejącej intensywności użytkowania (np' ektensywne użytkowanie łąk), oraz niedo.
puszczenie do wprowadzania e|ementów zagraŹających t4czności (ogrodzenia o wyso.
kich podmurówkach).

Podstrefo kztattowania powiązań przyrodniczych (CKP l|) obejmują obszary, gdzie
struktura istniejących ciągów przyrodniczych jest n iewystarczająca (zbyt wąskie koryta-

rze, n iewystarczajqcy udział zadrzewień) i wymagają poprawy warunków przyrodni-

czych. Na terenie ChPK wyznaczono 3 takie strefy. Dwie z nich wymagajq uzupełnienia
i wprowadzenia zadrzewień, natomiast trzecia wymaga poszerzenia korytarza ekologi-
cznego o znaczeniu |oka|nym, tak aby zapewnił ciągtość pomiędzy dwoma płatami |eś.

nymi.
W obydwu podgrupach CKP nie dopuszcza się rea|izacji nowej zabudowy zagrodo'

wej. natomiast występują w ich obrębie strefy, gdzie dopuszczono adaptację istniejącej
już zabudowy zagrodowej po spełnieniu warunków okreś|onych przepisami szczegó|-

nymi, w tym zwłaszcza e|iminacji grodzenia terenu. W ce|u kztałtowania struktury

przyrodniczej ijej wzmocnienia za|eca się stosowanie za|esień i nie dopuszcza się prze-

znaczenia terenu na cele nierolnicze.

I
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Sukcesy i porażki planu ochrony - presja urbanizacyjna
a moż|iwości ochrony walorów przyrodniczych
w obszarach metropolitalnych

W obszarze Metropo|ita|nym Warszawy głównym prob|emem wpływającym na
ochronę wa|orów przyrodniczych obszarów o wysokim stopniu cenności jest presja

urbanizacyjna. Chojnowski Park Krajobrazowy można uznaĆ za typowy pod tym wzglę-
dem przykład w oMW. Podobna sytuacja dotyczy Mazowieckiego Parku Krajobrazo-
wego oraz Kampinoskiego Parku Narodowego (por. Opracowanie ekofizjograficzne...
2005). Również inne obszary o wysokich wa|orach przyrodniczych isąsiadujące z mia.
stami' pod|egają zb|iżonej presji, tak jak Bolimowski Park Krajobrazowy położony po.
między Zyrardowem i Skierniewicami (Kiczyńska, Cieszewska 2006) |ub Brudzeński
Park Krajobrazowy w pobliżu Płocka (Kaliszuk' Cieszewska 2006).

Nowo powstająca zabudowa zmienia strukturę przyrodnicz4 i fizjonomiczną tere-
nów otwartych. P|an ochrony w konteKcie dużej dynamiki rozwoju przestrzennego,

będącej pochodną po|ityki przestrzennej gmin, jest narzędziem, który w umiarkowany
sposób może wpływać na zahamowanie niekorzystnych zjawisk. Wynika to przede
wszystkim z faktu iż dokumenty planistyczne okreś|ają prawo do dysponowania nieru-
chomością w określony sposób. Zapisanie w p|anie ochrony zmian związanych z zago-
spodarowaniem przestrzennym wynikających z wymogów ochrony, wymagalyby zmiany
studiów uwarunkowań i p|anÓw zagospodarowania, a co za tym idzie niejednokrotnie
odszkodowań związanych z obniżeniem Wartości nieruchomości' Po|ityka przestrzenna
gmin obejmujących obszar ChPK ijego otu|iny nie sprzyja zachowaniu walorów przy.
rodniczych ikształtowaniu ładu przestrzennego' Rozwój zabudowy sprawia wrażenie
przypadkowego. Ęznaczenie duŹych obszarów pod zabudowę z jednej strony daje
swobodną moź|iwość lokalizacji, a z drugiej przyczynia się do rozpraszania zabudowy
i w efekcie zaburzania juź istniejących układów przestrzennych, wa|ońw kĄobrazo-
wych i powiązań przyrodniczych. ochrona wa|orów przyrodniczych stanowi zatem
wyzwanie nie ty|ko dla przyrodników' a|e także planistów.

Zapisanie w usta|eniach planistycznych wskazań wynikających z wa|oryzacji przy-
rodniczych jest zadaniem skomplikowanym. Konieczne jest współdziałanie przyrodnika
i p|anisty, tak aby przyrodnik dostosował postulowane wskazania do moż|iwości wyni-
kaj4cych z dokumentów p|anistycznych' natomiast p|anista szu kał rozwiązań - W tym
zapisów szczegółowych - dotyczqcych określenia wskaźników architekton iczno.u rban i.
stycznych, m'in. |inii zabudowy, współczynnika intensywności zabudowy, wysokości
wskaźnika terenów biologicznie czynnych, rodzaju ogrodzeń itp., które pozwo|ityby na
ochronę wa|orÓw przyrodniczych' Wydaje się, że postulat ten udało się spełnić w przy-
padku p|anu ochrony ChPK, gdzie właśnie wa|ory przyrodnicze, w tym struktura krajo-
brazu' stanowiły podstawę strefowania. Sukces na|eży jednakźe traktować jako połowi.
czny, ze względu na ograniczoną moż|iwość racjonalnego kztałtowania struktury prze-

strzennej Parku warunkowaną istniejącym i planowanym zagospodarowaniem.
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Ryc. 2. Planowane zainwestowanie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego zgodne z ist-
niejącymi dokumentami planistycznymi - punkt wyjścia do konstruowania p|anu ochrony

Fig. 2. Planned investment on Chojnowski Landscape Park according to existing planning
documents - a starting point to preparing of protection plan

Ko|ejność podejmowanych działań planistycznych ma tu znaczenie priorytetowe
dla przygotowania zarówno planu ochrony i wa|oryzacji przyrodniczych jako jego czę.
ści, jak i dokumentów planistycznych - głównie (udiÓw uwarunkowań i kierunków
zagospodarowan ia przestrzennego oraz p|anów miejscowych. Przykładowo' w przypad.
ku ChPK, po Wypełnieniu ustaleń dokumentÓW p|anistycznych d|a gmin wchodzqcych
w jego granice, może okazać się, Źe Park stanowić będzie jedyną przestrzeń terenów
otwartych w południowej części ag|omeracji warszawskiej, ktÓra ze wzg|ędu na Wzrost
Iiczby mieszkańców i związaną z tym presją wypoczynkową, doce|owo może być prze-
kztałcona z roz|egtego kompleku leśnego na teren parku leśnego. P|an ochrony ma
ograniczone moż|iwości zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom. Z jednej strony
jest on dokumentem nadrzędnym w stosunku do miejscowych p|anów zagospodaro-
wania i studiów uwarunkowań, z drugiej zaś - ze wzg|ędu na czas w jakim powstaje -
praktycznie adaptuje usta|enia po|ityki przestrzennej gmin' Kierunki przyjętej po|ityki
przestrzennej w gminach przed ustaleniami planu ochrony na terenie ChpK przedsta-
wia rycina 2, gdzie zarówno otoczenie Parku, jak i wtaściwie wszystkie enklawy
Wewnętrzne, przeznaczone są pod zabudowę

Sprzeczność interesóW poszczegó|nych podmiotów działa'jących na terenie Parku
(inwestorów, samorządów gmin, dyrekcji Parku) a takźe brak instrumentów prawno-
finansowych, ktÓre mogłyby w rzeczywisty sposób wptywać na po|itykę przestrzenrl4



Metoda kształtowania stref funkcjonaIno.przestrzennych jako instrument'.' l<7

gmin, stawia pod znakiem zapytania skuteczność planów ochrony sporz4dzanych
w momencie, kiedy praktycznie wszystkie sprawy zasospodarowania zoitały juz
przesąozone.

Literatura

Cieszewska A.,2002, Modele struktury krajobrazu w planowaniu przestrzennym, maszynopis
pracy doktorskiej.

Forman R.TT., Codron M., 1986, Landscape ecology, John Wiley & Sons, New York.

Giedych R.. cieszewska A.. 2005, operat Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze sferą
przyrodniczo.krajobrazową, [w:] P|an ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Naro.
dowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Ka|iszuk E., Cieszewska A'' 2006' operat Za8ospodarowania Przestrzennego wraz ze sferą
przyrodniczo-krajobrazową' [w:] Plan ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Naro.
dowa Fundacja ochrony środowiska.

Kiczyńska A', Cieszewska A.' i in. 2006. operat Zagospodarowania Przestrzennego wraz ze sferą
przyrodniczo-krajobrazową, [w:] PIan ochrony Bo|imowskiego Parku Krajobrazowego, Naro-
dowa Fundacja ochrony środowiska.

Opracowanie ekofizjograficzne Obszaru Metropolitalnego Warszawy. 2005, Mazowieckie Biuro
Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego.

Wysocka E.. Koziński J.' 1995' Aktua|izacja teoretycznych i metodycznych podstaw planowania
przestrzennego, lcPiK, wa6zawa.

Problems of nature values protection in Warsaw
Metropolitan Area - Chojnowski Regional Park case study

Summary

Chojnowski Regional Park is under strong urban pression for the reason that it is located in
Wanaw Metropolitan Area. Conservation plan of the Park has limited possibilities to prevent this
process. The article presents the solution undertaken during planning process. The landscape
structure and evaluation has been taken on as the main principle of zoning, therefore the regula-

tion refer the protection of natural values. Nevertheless, successions of planning phases implicate
necessity of adopting local govemment policy regulation, and in the result the efficiency of con-
servation Dlans.


