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Abstract: The paper discusses the issues of landscape changes occurring in high environmental value areas, 
designated to natural protection. The National Park of Wielkopolska, within the municipality Puszczykowo, was chosen 
as the study area. An important aspect of the research is to determine the possibilities of using historic cartographic 
maps to assessment changes in the landscape structure. For this purpose the follow cartographical sources were 
topographic maps, dating from 1830 to 2001. Due to the diversity of the cartographical date, assessment of the scale 
and scope of the landscape changes were carried out for five types of landscape units of all maps identified. The 
different landscape units and their spatial structure were described using the indicators of landscape composition and 
configuration.
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Wprowadzenie

Jednym z ważniejszych aspektów badań krajobrazowych w ujęciu dynamicznym jest analiza zmian 
struktury przestrzennej krajobrazu, której wyrazem są różnice w sposobie użytkowania i zagospodarowania 
powierzchni ziemi. Wielkość płatów o określonym typie użytkowania, ich liczba oraz układ przestrzenny, 
a także powiązany z tym rodzaj sąsiedztwa pozwalają wnioskować na temat przekształceń krajobrazu oraz 
identyfikować obszary dawnych i współczesnych konfliktów funkcjonalnych (por. Pietrzak 2010; Richling, 
Solon 2011). Krzymowska-Kostrowicka (1997) wśród różnorodnych kontekstów badania struktury krajobrazu 
wymienia m.in. konfigurację rozumianą jako zróżnicowanie przestrzenne, specjalizację przejawiająca 
się w sposobie użytkowania oraz antropizację wyrażaną siłą oddziaływań ludzkich. Coraz częściej dla 
charakteryzowania wymienionych powyżej aspektów badań krajobrazu wykorzystuje się metryki (wskaźniki) 
krajobrazowe. Jak zauważa Solon (2009 a i b), w przypadku badania struktury przestrzennej standardem 
jest stosowanie wskaźników kompozycji oraz niektórych miar konfiguracji. Wskaźniki te odnosi się do 
pojedynczych płatów lub do ich klas (np. typów pokrycia terenu). Specyficznym problemem jest ocena 
wpływu urbanizacji na strukturę przestrzenną krajobrazu. Zagadnienie to bada się najczęściej w jednym lub 
kilku przekrojach czasowych, wzdłuż wybranych transektów albo dla całego obszaru.

Cel i zakres badań oraz materiały źródłowe

Artykuł omawia problematykę zmian krajobrazowych zachodzących na terenach o wysokich walorach 
przyrodniczych, podlegających procesom urbanizacyjnym. Głównym celem badań jest określenie 
skali i kierunków zmian w strukturze przestrzennej krajobrazu oraz ocena możliwości wykorzystania 
historycznych źródeł kartograficznych w analizie tych zmian. Ilościową i jakościową ocenę przekształceń 
krajobrazu przeprowadzono z wykorzystaniem wskaźników opisujących różnorodne aspekty kompozycji 
i konfiguracji jednostek krajobrazowych (tab. 1). W pracy wykorzystano wskaźniki krajobrazowe możliwe 
do obliczenia przy wykorzystaniu programu FRAGSTATS ver. 3.4. 

Tab. 1. Metryki krajobrazowe zastosowane w analizie zmian struktury przestrzennej krajobrazu
Tab. 1. Landscape indicators used in the analysis of the spatial structure of landscape

Nazwa w języku angielskim (oznaczenie)
Name in English

Nazwa w języku polskim
Name in Polish

Jednostka
Unit

Przedział 
wartości

Value range
TOTAL AREA (CA) powierzchnia całkowita [ha] CA > 0
PERCENTAGE OF LANDSCAPE (PLAND) udział procentowy w krajobrazie [%] 0 < PLAND ≤100
NUMBER OF PATCHES (NP) liczba płatów [liczba] NP > 0
PATCH DENISTY (PD) gęstość płatów [liczba/100ha] PD > 0
MEAN PATCH AREA (MPA) średnia powierzchnia płata [ha] MPA > 0
LARGEST PATCH INDEX (LPI) wskaźnik największego płata [ha] LPI > 0
TOTAL EDGE (TE) krawędzie ogółem [m] TE > 0
EDGE DENSITY (ED) gęstość krawędzi [m/ha] ED > 0
EUCLIDEAN NEAREST NEIGHBOR (ENN) najbliższe sąsiedztwo [m] ENN > 0

Źródło: oprac. na podstawie: McGarigal, K., SA Cushman, MC Neel, and E Ene. 2002. FRAGSTATS: Spatial Pattern Analysis Program for Categorical 
Maps. Computer software program produced by the authors at the University of Massachusetts, Amherst. Available at the following web site: http://www.
umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html 
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W pracy posłużono się różnorodnymi opracowaniami kartograficznymi pochodzącymi z lat 1830-2001 
(tab. 2). Wiele uwagi poświęcono właściwemu opracowaniu map najstarszych, pochodzących z XIX 
wieku (Urmesstischblätter i Messtischblätter). Wspomniane mapy są pierwszymi tak szczegółowymi 
ujęciami kartograficznymi środowiska przyrodniczego Polski zachodniej i północnej, co decyduje o ich 
dużym potencjale informacyjnym. Jednocześnie są to opracowania, których interpretacja nastręcza wiele 
trudności, ze względu na zróżnicowany i często nieporównywalny zakres treściowy, a także ich niepełną 
kartometryczność. 

Tab. 2. Zestawienie materiałów kartograficznych wykorzystanych w pracy
Tab. 2. List of cartographic materials used in the work 

Nazwa opracowania 
kartograficznego

Type of map

Rok wydania
Year of 

publication

Skala 
opracowania
Scale of map

Nr i nazwa arkusza
Number and name 

of map

Źródło
Source

Uwagi
Comments

Urmesstischblätter 1830 1:25.000
 1997 – Posen Süd

2064 – Moschin

Archiwum Kartograficzne 
Wydziału Nauk 

Geograficznych i 
Geologicznych Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

niepełna 
kartometryczność

Messtischblätter 1890 1:25.000

1997/3667- Posen 
Süd 

2064/3767 – Moschin

Zbiory Specjalne Biblioteki 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

pełna 
kartometryczność

Messtischblätter 1940 1:25.000
3667 – Posen Süd 

3767 – Moschin
Archiwum Map 

Zachodniej Polski www.mapy.
amzp.pl 

pełna 
kartometryczność

Mapa Obrębowa 
Powiatów 1962 1:25.000 Powiat Poznański 

arkusz 7. i 8. 

Archiwum Kartograficzne 
Wydziału Nauk 

Geograficznych i 
Geologicznych Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu 

zniekształcenia 
liniowe i skażenia 

kątowe, błędy 
wysokościowe

Mapa topograficzna
w „układzie 92” 1998 1:10.000

Wiry N-33-142-B-a-2, 
Puszczykowo N-33-
142-B-a-4, Czapury 

N-33-142-B-b-1, 
Rogalinek N-33-142-

B-b-3 

Geoportal
www. geoportal.gov.pl 

pełna 
kartometryczność

Ortofotomapa 2001 1:5.000 - Geoportal 
www.geoportal.gov.pl 

pełna 
kartometryczność

Źródło: opracowanie własne

Ze względu na niejednorodność materiału kartograficznego, badania struktury przestrzennej krajobrazu 
przeprowadzono dla pięciu typów jednostek krajobrazowych możliwych do zidentyfikowania na wszystkich 
analizowanych mapach. Poszczególne jednostki krajobrazowe odniesiono wyłącznie do tych form 
użytkowania terenu, które były rozpoznane i opisane w analogiczny sposób na każdej z map (tab. 3). Takie 
postępowanie pozwoliło na ograniczenie do minimum błędów przy opracowaniu wersji cyfrowych map 
oraz wpłynęło na poprawność przeprowadzanych na tej podstawie analiz i obliczeń. Należy zaznaczyć, że 
wszystkie materiały kartograficzne zostały sprowadzone do jednego układu współrzędnych (PUWG 92). 
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Tab. 3. Typy jednostek krajobrazowych oraz odpowiadające im kategorie użytkowania terenu
Tab. 3. Types of landscape units and their corresponding categories of land use

Typ jednostki krajobrazowej
Type of landscape unit

Kategorie użytkowania terenu
Categories of land use

1. Płaty leśne i zadrzewione

- las
- plantacje leśne
- poręby i halizny
- zarośla i zakrzewienia

2.Płaty rolne

- grunty orne
- sady
- winnice
- plantacje roślin przemysłowych

3. Płaty zieleni urządzonej oraz 
użytków zielonych

- parki,
- ogrody przydomowe
- ogrody działkowe
- cmentarze
- łąki i pastwiska

4. Płaty wodne

- rzeki
- kanały
- rowy melioracyjne
- jeziora
 – stawy
- inne zbiorniki wodne
- tereny stale lub okresowo podmokłe 

(bagna, moczary, torfowiska)

5. Płaty terenów zabudowanych
- tereny zabudowy miejskiej
- tereny zabudowy wiejskiej
- tereny przemysłowe

Dodatkowe wydzielenia

6. Tereny komunikacyjne
- drogi
- linie kolejowe

Objaśnienia: w zestawieniu zawarto ujednolicone typy jednostek krajobrazowych oraz odpowiadające im kategorie 
użytkowania terenu możliwe do zidentyfikowania na podstawie materiałów kartograficznych wykorzystanych 
w badaniach
Źródło: opracowanie własne

Obszar badań

Badaniami objęto wschodnią część Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny znajdujące 
się w obecnych granicach administracyjnych gminy miejskiej Puszczykowo (ryc. 1). Wielkopolski Park 
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Narodowy utworzony został 1957 roku i obejmuje obszar o powierzchni 7584 ha, a wraz z otuliną 14.840 
ha. Znaczną część Parku porastają bory sosnowe i mieszane. W Parku wyznaczonych jest 18 obszarów 
ochrony ścisłej, z których trzy leżą w granicach administracyjnych miasta Puszczykowa („Puszczykowskie 
Góry”, „Las Mieszany na Morenie” i „Nadwarciański Bór Sosnowy”).

Miasto Puszczykowo stanowi konglomerat 4 osad rolniczych i niewielkiej osady leśnej. Najstarsze 
wzmianki o mieście pochodzą z XIII wieku (1302 rok – Niwka, 1387 rok – Posczucowo, późniejsze 
Puszczykowo). Po 1600 roku powstała środkowa część dzisiejszego miasta – Puszczykówko, a w 1821 
roku – Nowe Puszczykowo (Jaśkowiak, 1960). Przez wiele stuleci znajdowały się tu tylko niewielkie osady 
rolnicze. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku mieszkańcy Poznania, doceniając walory przyrodnicze okolic 
Puszczykowa, zaczęli się tu osiedlać. Liczba ludności stopniowo rosła. W 1888 roku wynosiła 600 osób, 
w 1914 roku – 900 osób, a w 1960 roku – 6342 osób. Natomiast w ciągu ostatnich 50 lat liczba ludności 
wzrosła niemal o 3300 osób i w 2010 roku osiągnęła 9635 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 580 osób/km2.

Prawa miejskie Puszczykowo otrzymało w 1962 roku. Miasto zajmuje obecnie powierzchnię 1665 ha, 
z czego na tereny zabudowane przypada niecałe 420 ha, natomiast tereny leśne i zadrzewione zajmują 
910 ha. Część miasta wchodzi w skład Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Niewielka 
południowo-wschodnia część gminy należy do Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Od roku 2004 na 
obszarze gminy miejskiej Puszczykowo znajdują się części 2 ostoi sieci Natura 2000 – Ostoja Wielkopolska 
(PLH 300010) oraz Ostoja Rogalińska Dolina Warty (PLH 300012) (ryc. 1).

Ryc. 1 Obszary prawnie chronione w Puszczykowie i jego okolicach.
Objaśnienia: 1 – obszar miasta Puszczykowo; 2 – Wielkopolski Park Narodowy; 3 – Rogaliński Park Krajobrazowy; 
4 – obszary NATURA 2000: PLB300017 Ostoja Rogalińska i PLH300012 Rogalińska Dolina Warty
Fig. 1. Protected areas in Puszczykowo and its surroundings.
Legend: 1 – Puszczykowo town area; 2 – Wielkopolska National Park; 3 – Rogalin Landscape Park; 4 – NATURA 2000 
sites: PLB300017 Ostoja Rogalińska i PLH300012 Rogalińska Dolina Warty
Źródło: opracowanie własne
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Wyniki badań
Zmiany struktury przestrzennej krajobrazu w poszczególnych podokresach 

Lata	1830-1890
W 1830 roku dominującym typem użytkowania terenu były obszary leśne (923 ha). Formą 

subdominującą były użytki rolne (607 ha), które nawiązywały do lokalizacji zabudowań gospodarskich, 
rozciągając się na ich zapleczu. W ciągu 60 lat nastąpił spadek powierzchni leśnych o ponad 200 ha oraz 
wzrost liczby płatów leśnych o 6 obiektów, a w efekcie ich fragmentacja lasu. Ubytek terenów leśnych 
wystąpił głównie w środkowej i południowej części gminy. Grunty te zostały przekształcone na użytki rolne. 
Liczba płatów rolnych wzrosła w związku z tym z 13 do 26, co świadczy o powstaniu nowych powierzchni 
rolnych. Wody powierzchniowe zwiększyły swój areał w stosunku do 1830 roku o około 10 ha, co mogło 
wynikać z prowadzonych w latach 1870-1880 regulacji koryta Warty. Ponad dwukrotnie w stosunku do roku 
1830 zwiększyła się powierzchnia zabudowań z 7 ha do 16 ha. Spowodowane to było poprawą warunków 
komunikacyjnych i lepszą dostępnością tych terenów dla mieszkańców Poznania, co wpłynęło na ożywienie 
procesów urbanizacyjnych (w 1856 roku poprowadzono linię kolejową z Poznania do Wrocławia, natomiast 
przystanki kolejowe zbudowano na początku XX wieku).

Lata	1890-1940
Postępujące procesy uprzemysłowienia w aglomeracji poznańskiej oraz wzrost liczby ludności miejskiej, 

doprowadziły do rozwoju zabudowy w okolicach Poznania. Puszczykowo już od końca XIX wieku, znane 
było jako letnisko. Zamożniejsi poznaniacy wykupywali tu działki letniskowe. Proces parcelacji gruntów 
i ich wykupu przebiegał jednak spontanicznie, co doprowadziło do niekontrolowanego rozwoju zabudowy. 
Co prawda w 1940 roku w strukturze użytkowania ziemi nadal dominowały lasy, ale ich obszar zmniejszył 
się i wynosił 708 ha, co stanowiło około 45% powierzchni gminy. Równocześnie ze spadkiem powierzchni, 
zmalała również liczba płatów leśnych (m.in. w efekcie zaniku 2 dróg, które stały się ścieżkami leśnymi). 
Średnia powierzchnia płata leśnego zwiększyła się z 21 ha do 32 ha. Większą wartość uzyskał również 
wskaźnik największego płata, który w 1890 roku był równy 18%, zaś w 1940 roku osiągnął 24%. Na 
skutek zaniku obszarów leśnych w środkowej części gminy znacznie wzrósł dystans pomiędzy płatami 
(średnio o ponad 100 m). Łączna powierzchnia użytków rolnych również zmalała (o niecałe 10%). Tereny 
te zostały zajęte głównie przez zabudowę, której areał zwiększył się niemal dziesięciokrotnie – z 16 do 140 
ha. Łącznie przybyło 55 płatów terenów zabudowanych, jednocześnie znacznie zwiększył się wskaźnik 
gęstości płatów. Ważnym wskaźnikiem przy analizie obszarów zabudowanych jest gęstość krawędzi, która 
przez 50 lat zwiększyła się z 6,19 do 21,55 m/ha. Na skutek wzrostu gęstości zabudowy średnia odległość 
do najbliższego płata zabudowanego zmalała z 57 do 32 m. Wielkość użytków zielonych w analizowanym 
okresie uległa niewielkim zmianom.

Lata	1940-1962
Liczba płatów leśnych w stosunku do 1940 roku nie uległa zmianie, wzrosła natomiast długość granic 

płatów leśnych, a odległość do najbliższego płata zmniejszyła się. Wymienione wskaźniki świadczą 
o powiększaniu się istniejących już obszarów leśnych i nie powstawaniu nowych. Znacznie zmalała 
powierzchnia użytków rolnych (o ponad 140 ha). Rolnictwo na obszarze miasta zaczęło odgrywać niewielka 
rolę. Wraz ze spadkiem powierzchni, zwiększyła się ilość płatów oraz wydłużyła się granica obszarów 
użytkowanych rolniczo. Świadczy to o coraz większym rozdrobnieniu tych powierzchni, co potwierdza 
wartość średniej powierzchni płata, która zmalała z 14,3 ha do 8,7 ha . Tereny rolne zostały zamienione na 
obszary zabudowane, przez co udział tych ostatnich w skali gminy znacznie się zwiększył. W 1962 roku 
obszary zabudowane zajmowały łącznie 264 ha i stanowiły 17% ogólnej powierzchni gminy. Ilość płatów 
zabudowy w stosunku do roku 1940 zmniejszyła się, co potwierdza, że nowe zabudowania powstawały 
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obok starszych, przez co zabudowa stawała się bardziej zwarta. Obszar użytków zielonych nie zmienił się 
znacząco (spadek o 28 ha).

Lata	1962-1998
W 1956 roku Puszczykowo uzyskało status osiedla miejskiego, a w 1962 roku otrzymało prawa 

miejskiego. W 1957 roku powstał Wielkopolski Park Narodowy. Wydarzenia te miały duże znaczenie 
dla zmian w strukturze krajobrazu, a przede wszystkim dla szybkiego przyrostu terenów zabudowanych 
i zmniejszania się areału gruntów ornych i użytków zielonych. Do 1998 roku o 95 ha wzrosła powierzchnia 
obszarów leśnych. Zmiany te zostały wywołane zalesianiem gruntów nieurodzajnych położonych na 
skarpie wysoczyzny morenowej oraz w południowej części gminy nad Kanałem Mosińskim. Lasy zajmowały 
w tym okresie ponad 53% obszaru gminy. W skutek rozbudowy dróg wskaźnik powierzchni największego 
płata leśnego zmalał 23,9% do 15,8%. Zmalała również średnia odległość pomiędzy płatami leśnymi. 
O ponad 200 ha zmalała powierzchnia płatów rolnych. Ich udział w  skali gminy wyniósł w 1998 roku 
jedynie 11% i połączony był z silnym rozdrobnieniem poszczególnych płatów. Tereny użytkowane rolniczo 
niemal całkowicie zniknęły ze środkowej części miasta. Niewielkie płaty użytków rolnych zachowały się 
na Niwce, jako pola uprawne, sady i pastwiska. Największe płaty użytkowane rolniczo znajdowały się 
w Puszczykowie Starym, ale i tutaj zauważalne jest wkraczanie zabudowy i rozdrabnianie powierzchni 
rolnych. Powierzchnia obszarów zabudowanych wzrosła o około 70 ha. Liczba płatów zabudowy 
zwiększyła się ponad trzykrotnie, co jest efektem powstawania nowych dróg. Dystans pomiędzy płatami 
zabudowanymi zmniejszył się o 12 m, co świadczy z kolei o zagęszczaniu zabudowy. We wszystkich 
typach użytkowania terenu wskaźnik gęstości granic wyraźnie wzrósł, co uznaje się za widoczny przejaw 
rosnącej antropopresji. 

Lata	1998-2001
Burzliwy okres transformacji ustrojowej charakteryzował się dynamicznym rozwojem urbanizacji oraz 

zmianą wiodącej funkcji miasta. Puszczykowo zatraciło niemal całkowicie charakter letniska (część willi 
letniskowych wyburzono, a pozostałe ulegały powolnej dewastacji). Równocześnie wraz ze wzrostem 
znaczenia komunikacji samochodowej oraz tendencją do osiedlania się poza Poznaniem postępował dalszy 
rozwój zabudowy mieszkaniowej i znaczny wzrost liczby ludności. Do 2007 roku obszary leśne zwiększyły 
swoją powierzchnię o około 70 ha, a liczba ich płatów zmniejszyła się. Zalesiania przeprowadzono głównie 
poprzez scalanie izolowanych dotychczas płatów leśnych, które zajmowały 58% obszaru gminy. Zabudowa 
zwiększyła się o niemal 100 ha. Zmalała liczba płatów zabudowanych, a ich średnia powierzchnia była 
znacznie wyższa niż w poprzednich okresach. Równocześnie zwiększyła się odległość do sąsiedniego 
płata, natomiast wyraźnie skróciła się długość krawędzi. 

Wyniki wszystkich wymienionych powyżej wskaźników świadczą o wzroście zwartości zabudowy 
(poszczególne płaty obejmują po kilka sąsiadujących ze sobą działek) oraz o ubożeniu struktury krajobrazu 
w środkowej części miasta. Swoją powierzchnię wyraźnie zmniejszyły użytki zielone. Grunty orne zajmowały 
obszar o powierzchni około 82 ha i miały marginalne znaczenie dla produkcji rolniczej.
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Tab. 4. Zróżnicowanie wskaźników charakteryzujących zmiany struktury przestrzennej krajobrazu w gminie 
Puszczykowo w latach 1830-2001
Tab. 4. Diversity of indicators characterizing changes in the spatial structure of landscape in the municipality 
Puszczykowo in the years 1830-2001

Typ jednostki krajobrazowej
Type of landscape unit

Rok / Year
1830 1890 1940 1962 1998 2001

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PŁATÓW [ha] 
TOTAL AREA
Płaty leśne i zadrzewione 923 720 708 745 840 910
Płaty rolne 607 680 543 400 180 82
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 32 131 151 123 188 131
Płaty terenów zabudowanych 7 16 139 264 334 419
UDZIAŁ PŁATÓW W KRAJOBRAZIE [%] 
PERCENTAGE OF LANDSCAPE
Płaty leśne i zadrzewione 55,4 43,2 42,5 44,7 50,5 54,7
Płaty rolne 36,5 40,8 32,6 24,0 10,8 4,9
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 1,9 7,9 9,1 7,4 11,3 7,9
Płaty terenów zabudowanych 0,4 1,0 8,3 15,9 20,1 25,2
LICZBA PŁATÓW [liczba] 
NUMBER OF PATCHES
Płaty leśne i zadrzewione 28 34 22 22 91 49
Płaty rolne 13 26 38 46 69 14
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 6 16 17 15 151 85
Płaty terenów zabudowanych 35 48 103 97 348 134
GĘSTOŚĆ PŁATÓW [liczba/100ha] 
PATCH DENISTY
Płaty leśne i zadrzewione 1,76 2,14 1,39 1,40 5,78 3,11
Płaty rolne 1,44 1,63 2,40 2,92 4,38 0,89
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 0,37 1,20 1,74 0,95 9,59 5,41
Płaty terenów zabudowanych 2,2 3,20 6,51 6,17 22,11 8,52
ŚREDNIA POWIERZCHNIA PŁATA [ha] 
MEAN PATCH AREA
Płaty leśne i zadrzewione 32,98 21,18 32,17 33,85 9,22 18,57
Płaty rolne 26,41 26,14 14,28 8,71 2,61 5,85
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 5,34 8,23 8,87 8,20 1,24 1,54
Płaty terenów zabudowanych 0,20 0,32 1,35 2,72 0,96 3,13
WSKAŹNIK NAJWIĘKSZEGO PŁATA [ha]
LARGEST PATCH INDEX
Płaty leśne i zadrzewione 19,70 18,50 24,80 23,88 15,79 25,76
Płaty rolne 8,55 8,82 5,81 6,65 2,56 1,29
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 1,45 1,85 3,41 2,27 8,20 1,72
Płaty terenów zabudowanych 0,03 0,11 0,96 1,92 0,49 2,13
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Typ jednostki krajobrazowej
Type of landscape unit

Rok / Year
1830 1890 1940 1962 1998 2001

KRAWĘDZIE PŁATÓW OGÓŁEM [m]
TOTAL EDGE
Płaty leśne i zadrzewione 32540 27084 23529 28685 62630 39758
Płaty rolne 34821 43349 43564 45860 60878 10043
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 3299 30636 24725 20645 101338 32033
Płaty terenów zabudowanych 6911 9841 34106 32190 76483 28784
GĘSTOŚĆ KRAWĘDZI PŁATÓW [m/ha]
EDGE DENSITY
Płaty leśne i zadrzewione 20,42 17,04 14,86 18,24 39,78 25,31
Płaty rolne 21,85 27,28 27,52 29,15 38,67 1,06
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 2,70 19,28 15,62 13,13 64,37 20,39
Płaty terenów zabudowanych 4,34 6,19 21,55 20,47 48,58 18,32
NAJBLIŻSZE SĄSIEDZTWO PŁATÓW [m]
EUCLIDEAN NEAREST NEIGHBOR
Płaty leśne i zadrzewione 17 33,95 138,73 101,05 28,30 33
Płaty rolne 30 25,60 17,73 32,09 59,07 138
Płaty zieleni urządzonej oraz użytków zielonych 243 66,80 75,31 211,64 37,22 35
Płaty terenów zabudowanych 60 56,57 31,96 26,38 14,13 21

Źródło: opracowanie własne

Znaczenie terenów zabudowanych w kształtowaniu struktury krajobrazu  
w latach 1830-2001

Zidentyfikowane zmiany użytkowania terenu, w tym wyraźny wzrost powierzchni zabudowanej oraz 
rozwój sieci komunikacyjnej świadczą o silnej urbanizacji Puszczykowa, i rosnącej antropopresji. Liczba 
płatów terenów zabudowanych w całym analizowanym okresie znacznie wzrosła (o 99 obiektów), zwiększyły 
się ich średnie wymiary (o 2,93 ha), wydłużeniu uległy krawędzie (o 21,8 tys. m) oraz zmniejszyła się 
średnia odległość pomiędzy płatami (o 39 m). Świadczy to o wzroście gęstości zabudowy (w 1830 roku 
stanowiła ona niecałe 0,5% powierzchni gminy, obecnie jest to niemal 27%) (tab.4). W 1830 roku zabudowę 
tworzyło około 30 pojedynczych budynków, skupionych zaledwie w kilku obszarach. W 2001 roku tereny 
zabudowane stanowiły natomiast zasadniczy element w strukturze przestrzennej miasta. Składały się 
z wielu skonsolidowanych płatów o średniej powierzchni ponad 3 ha. Płaty te oddzielone były od siebie 
jedynie elementami sieci komunikacyjnej (ryc. 3). 

Z uwagi na uwarunkowania topograficzne oraz sąsiedztwo obszarów chronionych Puszczykowo ma 
obecnie ograniczone możliwości rozwoju przestrzennego. Szacunkowa powierzchnia przeznaczona 
na cele mieszkaniowe wynosi 100 ha. Przy aktualnym tempie rozwoju zabudowy w Puszczykowie, do 
2020 roku możliwe jest wyczerpanie powierzchni pod zabudowę oraz zakończenie procesu rozwoju 
przestrzennego miasta (na podstawie informacji Urzędu Miasta i gminy w Puszczykowie).

Ze względu na położenie oraz walory przyrodnicze, a zarazem ograniczone możliwości rozwoju 
przestrzennego, nieruchomości niezabudowane w Puszczykowie zyskują na atrakcyjności, co 
znajduje odzwierciedlenie w ich cenie (blisko 300 zł za 1 m2). Tak wysokie ceny sprzyjają osiedlaniu 
się w Puszczykowie osób bardzo zamożnych oraz rozwojowi zabudowy rezydencjalnej. Nowe działki 
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budowlane charakteryzują się dużą powierzchnią (nie mniej niż 0,15 ha) oraz wysokim wskaźnikiem 
powierzchni biologicznie czynnej (nie mniej niż 60-70% powierzchni działki). 

Rozwój układu komunikacyjnego oraz jego wpływ na strukturę krajobrazu 
w latach 1830-2001

Duży wpływ na układ i fragmentację jednostek krajobrazowych miał rozwój sieci komunikacyjnej. 
W ciągu ponad 170 lat długość dróg zwiększyła się o ponad 45 km (por. ryc. 3). W pierwszym analizowanym 
okresie, do 1890 roku, przyrost długości dróg wyniósł niecałe 2 km. Nowe drogi powstały na Niwce 
i w Puszczykówku. Do 1940 roku na znaczeniu straciły drogi z Puszczykówka (droga poprzez las do 
Puszczykowa oraz droga leśna ze Starego Puszczykowa do Wir stały się ścieżkami leśnymi).

Ryc. 2. Zróżnicowanie użytkowania ziemi w Puszczykowie w latach 1830-2001
Ryc. 2. Diversity of land use in Puszczykowo in the years 1830-2001 
Objaśnienia: 1 – lasy, 2 – użytki rolne, 3 – użytki zielone i tereny zieleni urządzonej, 4 – tereny zabudowane, 5 – wody 
powierzchniowe, 6 – drogi i linie kolejowe
Legend: 1 – forests, 2 – arable land, 3 – grassland and greenery areas, 4 – built up areas, 5 – surface water, 6 – roads 
and railways
Źródło: opracowanie własne

132



Przestrzenne…

Nowe drogi powstały w Starym Puszczykowie. Pojawiły się one jako drogi boczne od ulicy Poznańskiej 
oraz jako drogi dojazdowe do nowych zabudowań w rejonie ulic Mazurskiej, Kasprowicza i Libelta. 
W ciągu 50. lat długość dróg wzrosła o ponad 7 km, a w następnych 20. latach niemal o 10 km. Kolejne 
ulice powstawały głównie w miejscach koncentracji nowych zabudowań – wzdłuż ulicy Poznańskiej oraz 
w Puszczykówku, na północ i południe od ulicy Dworcowej. Największa zmiana nastąpiła w okresie 1962-
1998. W wyniku dynamicznej rozbudowy Puszczykowa powstało ponad 20 km nowych ulic oraz nastąpiło 
ich zagęszczenie w Puszczykówku, a także w północnej części Starego Puszczykowa. Do 2001 roku 
przyrost długości dróg wyniósł ponad 5 km. Obecnie nowe ulice powstają na Starym Puszczykowie oraz 
na Niwce.

Ryc. 3. Zmiany długości dróg w gminie Puszczykowo w latach 1830-2001
Ryc. 3. Changes in the length of roads in the municipality Puszczykowo in the years 1830-2001
Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski

Badania wykazały dużą przydatność archiwalnych materiałów kartograficznych w analizach zmian 
krajobrazowych. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach i uproszczeniach wynikających zarówno 
z procesu tworzenia mapy, zniekształceniach wynikających ze sposobu ich przechowania i skanowania 
oraz różnic w zakresie treści poszczególnych map topograficznych.

Trudności związane z przygotowaniem i analizą materiałów źródłowych wpłynęły bezpośrednio na 
możliwości wykorzystania metryk krajobrazowych do charakterystyki struktury przestrzennej krajobrazu 
w ujęciu historycznym. Szczególnie przydatne okazały się wskaźniki kompozycji odnoszące się powierzchni 
całkowitej oraz udziału procentowego poszczególnych typów pokrycia terenu. Niebagatelną rolę w opisie 
zmian krajobrazowych odegrały również metryki dotyczące liczby i gęstości płatów oraz ich średniej 
powierzchni. Dla zobrazowania intensywności procesów urbanizacyjnych oraz ich wpływu na strukturę 
krajobrazu ważne okazały się ponadto wskaźniki największego płata i najbliższego sąsiedztwa.

Odnosząc się do wyników przeprowadzonych badań należy podkreślić, że cechą wyróżniającą gminę 
Puszczykowo jest wysoki udział płatów leśnych w krajobrazie. W analizowanym okresie ich powierzchnia 
nie ulegała znaczącym zmianom, a w ostatnich dziesięcioleciach wiele obszarów leśnych zostało 
zregenerowanych i w sposób istotny decyduje o walorach przyrodniczych oraz atrakcyjności Puszczykowa. 
Pomimo wspomnianej niewielkiej różnicy w powierzchni całkowitej lasów następowała ich stopniowa 
fragmentacja, spowodowana rozwojem układu komunikacyjnego (trakcja kolejowa powstała w 1856 
roku oraz rozbudowywana systematycznie sieć dróg kołowych). Proces ten stanowi istotne zagrożenie 
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dla funkcjonowania ekosystemów leśnych, szczególnie w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Uwagę zwraca stałość powierzchni leśnych oraz niewielka zmienność kształtu granicy lasu w Starym 
Puszczykowie oraz w tzw. „Lasach Królewskich” (Königlicher Forst). Świadczy to o efektywności ochrony 
tych terenów w przeszłości oraz współcześnie.

Rozwój industrializacji zapoczątkowany w II połowie XIX wieku, przyczynił się do zmiany tendencji 
użytkowania ziemi w Puszczykowie. Niewielkie osady rolnicze, na przełomie XIX i XX wieku, zaczęły 
przeobrażać się w miejscowość letniskową. Od momentu uzyskania praw miejskich w 1962 r. Puszczykowo 
stało się miastem satelitarnym Poznania, z dominującą funkcja mieszkaniową. Spowodowało to znaczny 
ubytek użytków rolnych, które obecnie nie pełnią już funkcji produkcyjnych i są jedynie rezerwą terenów 
pod inwestycje budowlane. Wzrostowi powierzchni i scalaniu płatów zabudowy towarzyszyła rozbudowa 
układu komunikacyjnego, który wpływał na dysekcję terenów leśnych, rolnych i użytków zielonych. Obecnie 
zabudowa ma zwarty charakter. Antropopresja ujawnia się w krajobrazie miasta Puszczykowa jako 
stopniowe przerywanie ciągłości i zwartości pozostałych kategorii płatów (fragmentacja lub perforacja), 
a także zmiany charakteru granic pomiędzy nimi (linie proste, łatwo identyfikowalne w krajobrazie). 

Analizowany w pracy przykład zmian krajobrazowych na obszarze związanym z ochroną przyrody 
wskazuje, że wysokie walory przyrodnicze się niejednokrotnie istotnym czynnikiem podnoszącym 
atrakcyjność inwestycyjną terenu i stymulującym rozwój urbanizacji.
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