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Abstract. The aim of this paper is to compare opinions on urban parks’ functions expressed by naturalists and its users. 
Several studies have been done by Institute of Physico-Geographical Sciences, Department of Geoecology University  
of Warsaw. Between 2006-2008 students interviewed more than six hundred parks users in six parks (Łazienki Królewskie, 
Park Wilanowski, Pole Mokotowskie, Park Dreszera, Morskie Oko, Park Ujazdowski, Ogród Krasiński) (Dabrowski 2006, 
Goszkowska 2007, Mika, 2008, Demiańczuk 2008). According to our findings the most important function of parks is 
leisure and recreation, regardless of rank, including historic parks (such as Park Wilanowski, Ogród Krasińskich, Łazienki 
Królewskie). Aesthetic and didactic functions of parks were mentioned on the second place, while social and cultural 
functions seemed to be less important for park’s users.
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Wprowadzenie

Parki śródmiejskie, jako enklawa zieleni w mieście, pełnią funkcje ekologiczne i społeczne. Ranga 
poszczególnych funkcji jest różnie oceniana. W opinii przyrodników, najważniejszą rolą parku jest wspieranie 
równowagi środowiska przyrodniczego miasta. Główne funkcje ekologiczne parku to: klimatyczna, biotyczna, 
ekologiczna gleb, hydrologiczna, pochłaniania zanieczyszczeń (Szumacher 2005). Pełniąc powyższe funkcje, 
parki wspomagają realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju miasta, w której dąży się do zachowania 
równowagi pomiędzy trzema głównymi zadaniami: ochroną środowiska, wzrostem gospodarczym i rozwojem 
społecznym (Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001r, art. 3). Natomiast mieszkańcy miasta widzą 
potrzebę zachowania oraz pielęgnowania kompleksów parkowych głównie ze względu na ich funkcje społeczne: 
wypoczynkową, rekreacyjną, estetyczną, socjalną, dydaktyczną i in. W niniejszej pracy przedstawiono analizę 
opinii użytkowników niektórych parków warszawskich. Zestawiono ją z oceną roli parków prowadzoną  
z przyrodniczego punktu widzenia (por. Szumacher 2005, Malinowska, Szumacher 2007). Celem badań 
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była ocena zbieżności kryteriów wartościowania przestrzeni parku przez przyrodników i użytkowników oraz 
wskazanie jej (potencjalnych) skutków dla polityki ochrony przyrodniczych walorów krajobrazu miasta. 

Materiał i metody

Przedmiotem analizy były opinie użytkowników parków, zgromadzone przez licencjuszy i magistrantów Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2006-2008. Do badań wybrano parki 
różnej rangi i o różnej powierzchni (od 2,7 ha do 77 ha). Były to: Ogród Krasińskich (Dąbrowski 2006), Łazienki 
Królewskie, Królikarnia, Park Arkadia, Park Wilanowski (Goszkowska 2007), Park Ujazdowski (Mika 2008), 
Pole Mokotowskie, Park Dreszera, Morskie Oko (Demiańczuk 2008). 
Badane parki położone są w większości w centrum Warszawy (dzielnice: Śródmieście, Mokotów, Ochota). 
Można zaliczyć je do różnych typów: parków historycznych (Łazienki Królewskie, Park Ujazdowski, Ogród 
Saski, Wilanów), ogólnomiejskich (Łazienki Królewskie, Pole Mokotowskie), dzielnicowych (Morskie Oko), 
lokalnych (Królikarnia, Arkadia, Park Dreszera). 
W ramach realizacji prac licencjackich i magisterskich studenci przeprowadzili łącznie ponad 600 sondaży. 
Nie były one prowadzone na grupach reprezentatywnych. Rzucają jednak światło na pojmowanie roli parku 
miejskiego przez osoby go odwiedzające.
Wśród ankietowanych przeważały osoby w dwóch grupach wiekowych: 26-40 lat i powyżej 60. roku życia, 
z minimalną przewagą kobiet. Jedynie w parkach Morskie Oko i Pole Mokotowskie, przy których znajdują 
się szkoły i uczelnie, wśród ankietowanych dominowały osoby młodsze (np. 38% osób w wieku 19-25 lat na 
Polu Mokotowskim – Demiańczuk 2008). Grupę respondentów charakteryzowała ponadto przewaga osób  
z wykształceniem wyższym i średnim oraz aktywność zawodowa (ok. 50%). Około 15% to osoby na urlopie 
wychowawczym, zaś powyżej 20% – emeryci (dane za Dąbrowskim 2006, Goszkowską 2007, Miką 2008, 
Demiańczuk 2008). 

Wyniki

Dla więcej niż połowy respondentów odwiedzany park jest przede wszystkim miejscem wypoczynku (spacer, 
czytanie książki) połączonym z kontemplacją (obserwacją przyrody, regeneracją sił w ciszy i spokoju). 
Uprawianie sportu ma mniejsze znaczenie, co wynika m.in. z przepisów porządkowych (szczególnie  
w parkach historycznych), braku infrastruktury (np. boisk, ścieżek) lub małej powierzchni parku (np. Ujazdowski  
– 5,7 ha, Dreszera – 2,7 ha). Wyjątkiem wśród badanych parków jest Pole Mokotowskie, gdzie duża powierzchnia 
i rozbudowana infrastruktura sprzyjają uprawianiu sportów (14% respondentów) i spotkaniom towarzyskim 
(22%). 
Funkcja estetyczna i dydaktyczna parku w opinii ankietowanych jest istotna, ale nie dominująca. Najmniej 
ważna okazała się funkcja socjalna i kulturowa.
Odwiedzający nie znają historii parku lub znają ją bardzo słabo. Dotyczy to nawet parków historycznych  
(np. Krasińskich, Ujazdowski). Niski stan świadomości historycznej nie przeszkadza jednak w docenieniu 
innych walorów parku, przede wszystkim układu przestrzennego. Pewne zastrzeżenia budzi natomiast stan 
alejek, ławek, placów zabaw, niedostateczna ilość koszy, prowadzenie prac konserwatorskich itp. Najwyższą 
ocenę uzyskały Park Ujazdowski i Ogród Krasińskich (prawie jednogłośnie uznane za parki bardzo zadbane), 
pozostałe uznano za zadbane lub średnio zadbane (dane za Dąbrowskim 2006, Goszkowską 2007, Miką 2008, 
Demiańczuk 2008). 

Dyskusja

Przedstawione wyniki potwierdzają odmienność kryteriów ocen, formułowanych przez przyrodników  
i użytkowników parków. Odmienność ta nie wydaje się mieć jednak charakteru sprzeczności. Wiele funkcji 
ekologicznych i społecznych jest bowiem pełniona dzięki istnieniu tych samych elementów strukturalnych 
krajobrazu parku. I tak na przykład, funkcję klimatyczną wspiera nie tylko obecność zieleni, ale także szerokich 
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alej, zbiorników wodnych, fontann i innych elementów struktury parku, wysoko ocenionych przez ankietowanych. 
Funkcja hydrologiczna jest lepiej pełniona w parkach o małym udziale powierzchni uszczelnionych przez asfalt  
i płyty chodnikowe, których nie lubią osoby biegające i maszerujące. Park z dużą ilością ścieżek i alej naturalnie 
utwardzonych, dodatkowo zacienionych koronami drzew, jest idealnym miejscem dla tej grupy odwiedzających. 
Sprzyjające funkcji biotycznej drzewa i zakrzewienia tłumią hałas, a dzięki temu stwarzają komfortowe warunki 
ciszy i spokoju, którego odwiedzający szukają w parkach przede wszystkim. Roślinność, postrzegana często 
jedynie jako tło rekreacji, pochłania C02 i zanieczyszczenia z atmosfery, produkuje tlen, wydziela fitoncydy,  
a to powoduje szybszą regenerację sił u ludzi. Wielogatunkowy drzewostan, kompozycje krzewów, łąki kwietne, 
obecność ptaków i ssaków w jednakowym stopniu wzmacniają funkcję estetyczną, dydaktyczną i biotyczną 
parków. 
Z punktu widzenia użytkowników parku, dyskusyjne wydają się niektóre formy pielęgnacji, mające na celu 
podtrzymanie i wzmocnienie funkcji ekologicznej gleb i biotycznej (np. pozostawianie liści lub ich wygrabianie 
dopiero po okresie lęgowym zwierząt, dwukrotne w ciągu roku koszenie trawników kwietnych, kompostowanie 
i wtórne wykorzystanie odpadów organicznych na terenie parku). Zabiegi tego typu mogą osłabić funkcję 
estetyczną parków. Konflikt funkcji może się jednak okazać pozorny, przy założeniu, że na estetykę składa 
się między innymi wielogatunkowość i duża liczebność roślin i zwierząt, których obecność zależy wszak od 
utrzymania naturalności siedliska. Akceptacja dla działań proekologicznych na terenie parku nie jest jednak 
oczywista. 

Wnioski

Analiza i dyskusja wyników skłaniają do stwierdzenia, że – mimo średniego/wyższego wykształcenia  
– świadomość ekologiczna użytkowników parków nadal jest dość słaba. To samo odnosi się do świadomości 
historycznej. Można przypuszczać, że dla większości odwiedzających park miejski nie jest „wartością w sobie”, 
cennym elementem systemu przyrodniczego miasta czy pomnikiem historii na trwale wpisanym w jego tożsamość 
kulturową. Parki cieszą się uznaniem głównie ze względów użytkowych : są miejscem wypoczynku, rekreacji, 
spotkań (także „spotkań z przyrodą”). Takie umiejscowienie w hierarchii wartości może, oczywiście, budzić 
sprzeciw. Warto jednak podkreślić, że docenienie przez mieszkańców użytkowej roli parków jest bardzo istotne 
w momencie dyskusji społecznych na temat ochrony terenów zieleni miejskiej (np. Pola Mokotowskiego) przed 
zabudowaniem. Niezależnie bowiem od motywów, tereny zieleni zyskują coraz liczniejsze grono obrońców wśród 
mieszkańców miasta. Jak wykazano w dyskusji, podtrzymanie struktury, gwarantującej dobre pełnienie funkcji 
społecznych parku sprzyja także pełnieniu funkcji ekologicznych. Zaangażowanie mieszkańców „po stronie 
zieleni” może się więc okazać skutecznym argumentem na rzecz zintegrowanej rewitalizacji urbanistyczno-
przyrodniczej, postulowanej w pracach przyrodników (por. Przewoźniak 2005). 
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