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S t r e s z c z e n i e

Przestrzeń miejska jest organizmem żywym i ulega rozmaitym przekształceniom wywoływanym przez zmiany funkcji, jakie powstają w związku 
z rozwojem miasta. Nawet miasta i dzielnice, powstające na deskach urbanistów według szczegółowych projektów urbanistycznych, 
posiadają fragmenty nieciekawe, niedopracowane lub zdewastowane w wyniku późniejszych przekształceń. Nową funkcją, która pojawiła 
się ostatnio w miejskich metropoliach, są wybiegi dla psów. Ogrodzone i zagospodarowane zapewniają czworonożnym mieszkańcom 
miasta teren przeznaczony wyłącznie dla nich. W Niemczech miejsca te noszą nazwę Hunderzone, w Ameryce Dog Ran, a pojawiają się na 
obszarach nieatrakcyjnych lokalizacyjnie, w zacienionych obrzeżach parków lub właśnie w przestrzeni znajdującej się pod estakadą lub pod 
mostem. Stanowią one prawdziwe wyzwanie dla architektów krajobrazu, starających się nadać tym niezbyt skomplikowanym funkcjonalnie 
obiektom ciekawy wyraz artystyczny.

Słowa kluczowe: przestrzeń miejska, architektura krajobrazu, nowa funkcja, zieleń użytkowa, rozwój zrównoważony, lokalizacja

A b s t r a c t

Urban space is like living organ, it breathes life and individual functions into the very fabric of the city as it develops. It is common, that 
even the cities and boroughs organized and designed by architects and urban planners have some areas that are undeveloped, unclear, 
unsightly and full of unusable space. Some of these arise by difficult situations such as in the natural development and expansion of urban 
space. Like area(s) under highways: they are always wasteful, unfinished, derelict, without direct sunlight and unsafe. A proposed new and 
clever function would be the conversion of useless urban space to a dog run areas. These areas would become fenced and well maintained, 
publicly accessible and used urban areas. In Germany these areas are known as: Hunderzone. In America (USA) they are known as Dog Runs.

Keywords: urban space, landscape architecture, new function, green usable land, sustainable development, location
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1. WPROWADZENIE

Przestrzeń miejska jest organizmem żywym i ulega rozmaitym przekształceniom 
wywoływanym przez zmiany funkcji, jakie pojawiają się w związku z rozwojem mia-
sta. Nawet miasta i dzielnice, powstające na deskach urbanistów według szcze-
gółowo dopracowanych projektów urbanistycznych, posiadają fragmenty niecie-
kawe, niedopracowane lub zdewastowane w wyniku późniejszych przekształceń. 
Przykładem mogą być powierzchnie terenu znajdujące się pod estakadami miej-
skimi, ze względu na brak słońca nienadające się na zieleń parkową. Zwykle sytu-
owane są tam parkingi, czasem zadaszone korty tenisowe. Na fali ruchu sustainable 
architecture fragmenty tych terenów otrzymują nową funkcję i są przekształcone 
w zieleń użytkową. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, zlo-
kalizowanych w obrębie tkanki miejskiej, rozpoczęła się na fali ruchu zrównoważo-
nego rozwoju w latach 90. XX w. Znane są zarówno europejskie, jak i amerykańskie 
realizacje parków na terenie miejskich nieużytków, zlokalizowane w Londynie, Berli-
nie czy Nowym Jorku1. W artykule autorka omawia dwie z nowych funkcji, które za-
domowiły się w ostatnich latach w przestrzeni miejskiej Nowego Jorku. Przytoczone 
poniżej przykłady przedstawiają zamianę przestrzeni nieużytkowej (lub niedoinwe-
stowanej, jak fragment istniejącego parku) na zieleń użytkową.

2. PIES MIESZKAŃCEM MIASTA

Nową funkcją, która pojawiła się w miejskich metropoliach mniej więcej 10 lat 
temu, są wybiegi dla psów. Ogrodzone i zagospodarowane zapewniają czworonoż-
nym mieszkańcom miasta teren przeznaczony wyłącznie dla nich. Restrykcyjne zasa-
dy obowiązujące w parkach miejskich zezwalają właścicielom na prowadzenie psów 
wyłącznie na smyczy. Jako alternatywę władze miejskie zorganizowały wybiegi dla 
psów, wchodzące w skład miejskiej zieleni użytkowej. W Niemczech i Austrii (il. 1) miej-
sca te noszą nazwę Hunderzone2, w Ameryce Dog Ran, a znajdują się właśnie w miej-
scach nieatrakcyjnych lokalizacyjnie, w zacienionych obrzeżach parków lub właśnie 
w przestrzeni znajdującej się pod estakadą lub mostem. Stanowią one prawdziwe wy-
zwanie dla architektów krajobrazu, starających się nadać tym niezbyt skomplikowa-
nym funkcjonalnie obiektom ciekawy wyraz artystyczny.

3. HISTORIA POWSTANIA WYBIEGÓW DLA PSÓW

Mieszkańcy Nowego Jorku uważają, że ich miasto jest idealnym miejscem dla 
psów. Właściciele mają wiele okazji do spotkań na psich wybiegach, a miasto jest 
pełne hydrantów i punktów opieki weterynaryjnej. Istnieje powiedzenie, że „ludzie 
na przedmieściach hodują zwierzęta, a ludzie w Nowym Jorku mają współlokato-
rów. Czasem mają oni dwie nogi, a czasem cztery”3. Władze miasta Nowy Jork jako 

1 Tematowi przekształcania terenów miejskich poprzemysłowych zdewastowanych w zieleń parkową autorka poświęciła 
artykuł zatytułowany Wprowadzanie zieleni komponowanej metodą na rewitalizację obszarów miejskich poprzemysło-
wych – na przykładzie nowojorskich parków: High Line Park, Brooklyn Bridge Park i Freshkills Park, [w:] Historyczne i współ-
czesne ogrody w krajobrazie miast (w druku). Problem ten w odniesieniu do Europy (Niemcy, Anglia, Francja) omawia 
A. Drapella-Hermansdorfer, Współczesny park miejski w Europie, http://www.slaskie.pl/WPKiW, s. 7.

2 O zakazie wyprowadzania psów w nowo powstających parkach ekologicznych pisze A. Drapella- Hermansdorfer, 
Współczesny..., s. 7. „Obowiązuje (w parkach) zakaz wyprowadzania psów, albo też wydziela się dla nich specjalne 
wybiegi, odpowiednio utrzymane w czystości. W pobliżu wejść od strony osiedli mieszkaniowych rozmieszcza się często 
psie toalety lub specjalnie oznakowane pojemniki na torebki sanitarne”.

3 E. Goothman, Dogs living in NYC, “New York Times” December 16, 2011.
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1. Wybieg dla psów w Wiedniu, Donaustrasse, Wien (foto M. Wilczkiewicz, 2011)

1. The Dog Run in Vienna (photo by M. Wilczkiewicz, 2011)

2. Śluza wejściowa w wybiegu dla małych psów (foto M. Wilczkiewicz, 2012)

2. Entrance lock for small dogs (photo by M. Wilczkiewicz, 2012)
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pierwsze rozwiązały problem jego czworonożnych mieszkańców. Psy i ich właścicie-
le mają swoje prawa i obowiązki, a jednym z nich jest prawo do miejskich terenów 
zielonych, przeznaczonych wyłącznie dla czworonogów (il. 2).

Dokładna data powstania pierwszego wybiegu jest niezwykle trudna do ustale-
nia. Wydaje się, że pierwszy wybieg został założony na Manhattanie (Tompkins Squ-
are Park4) w 1990 r. W kolejnym roku powstały następne w liczbie trzynastu5. Wybiegi 
te podlegają pod zarząd New York City Parks & Recreation6 i często (choć nie jest to 
regułą) są zlokalizowane na terenach nowojorskich parków. Te wydzielone, niezbyt 
atrakcyjne dla spacerowiczów miejsca są prawdziwą oazą dla zwierząt. W latach na-
stępnych liczba psich wybiegów rosła, pozwalając mieszkańcom i ich pupilom na ko-
rzystanie z przestrzeni publicznej miejskiej w sposób dozwolony, bez narażenia na szy-
kany ze strony współużytkowników parków czy też mandaty policji.

Powstaje pytanie, dlaczego akurat Nowy Jork jest miejscem, które jako pierw-
sze zagwarantowało psim użytkownikom możliwość korzystania z przestrzeni miej-
skiej. Otóż właściciele psów w Nowym Jorku płacą podatek roczny za sam fakt 
posiadania psa. Dochodzi do tego licencja, którą musi wykupić właściciel. Licen-
cję wydaje New York City Health Department7 po uprzednim sprawdzeniu, czy pies 
przeszedł wszystkie obowiązujące w mieście szczepienia. Nowy Jork również jako 
pierwszy wprowadził obowiązek sprzątania psich odchodów pod karą mandatu 
w wysokości 100 dolarów.

Zgodnie z ilością wydanych licencji można stwierdzić, że w Nowym Jorku miesz-
ka 500 000 psów. Jest oczywiste, że taka liczba zwierząt kreuje rynek pracy, zabez-
pieczający potrzeby psów i właścicieli. A zatem istnieje grupa „wyprowadzaczy” 
i „biegaczy”, czyli osobistych trenerów dla ras, które muszą być wybiegane. W każdej 
dzielnicy istnieją salony piękności dla psów i hotele. Niektóre z nich reklamują się jako 
ekologiczne, luksusowe SPA8. Istnieje grupa ludzi organizujących psie spotkania, wy-
bierająca psy kompatybilne pod względem temperamentu, aby mogły wspólnie się 
pobawić. Ten szeroki wachlarz usług generuje sporo wpływów do kasy Urzędu Miasta 
Nowy Jork. W tej sytuacji władze miejskie zostały zobligowane do wyznaczenia i urzą-
dzenia miejsc, które w pełni zadowolą właścicieli psów i ich pupili.

Liczba wybiegów rośnie. Początkowo ograniczano się do wydzielania przestrzeni 
ogrodzonej siatką, koniecznie z metalową śluzą umożliwiającą bezkonfliktowe przejście 
agresywnym osobnikom oraz koszem na nieczystości. Na terenie wybiegu również obo-
wiązuje sprzątanie po psie, niemniej wolno puszczać psy bez smyczy. Z upływem czasu 
pojawiły się na wybiegach miski oraz węże, za pomocą których można było polewać 
zwierzę w upalny dzień.

Z czasem architekci zieleni zaczęli rozbudowywać wybieg o elementy zapew-
niające właścicielom psów bardziej komfortowe warunki. Pojawiły się ławki i stoliki 
dla ludzi wspólnie spędzających czas w towarzystwie czworonogów. Wybiegi wypo-
sażono również w wanienki, w których można wykąpać czworonoga, oraz rozmaite 
w formie baseniki i mostki, służące urozmaiceniu psich spacerów (il. 3). Ostatni sfo-
tografowany przez autorkę wybieg dla psów ma charakter dzieła sztuki9. Zaprojek-

4 Tompkins Square Park jest to obiekt zlokalizowany w dzielnicy East Village na Manhattanie. Zajmuje powierzchnię ok. 
10,5 akra. Bagnisty teren sąsiadujący z East River, początkowo nazwany Salt Meadows (Słone Łąki), zaznaczony na bry-
tyjskiej mapie z 1776 r., w XIX w. został prawie całkowicie zabudowany. Niezabudowany fragment osuszono i w 1850 r. 
założono park. E.G. Burrows, M. Wallace, Gotham: A History of New York City to 1898, Oxford.

5 Pisze o tym Jesse McKinley w artykule zatytułowanym Dog run culture, „New York Times” October 15, 1995.
6 New York City Parks & Recreation – jeden z działów Urzędu Miasta Nowy Jork podlegających burmistrzowi miasta (obec-

nie jest nim Michael R. Bloomberg).
7 Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Nowy Jork.
8 SPA – sanus per aquam (łac.) – ‘zdrowy przez wodę’.
9 Obiekt ten jest zlokalizowany na Manhattanie (Nowy Jork) na skrzyżowaniu ulicy South Street z promenadą nad-

brzeża Sea Port.
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towany w szaro-czarnej kolorystyce posiada akcenty w kolorze żółtym i fioletowym. 
Projektuje się wybiegi dla psów małych, średnich i dużych, różniące się powierzch-
nią wybiegu. Prosta funkcja, w połączeniu z niezbyt wygórowanymi warunkami lo-
kalizacji, okazała się niezwykle inspirująca dla architektów krajobrazu, lubiących 
projektowanie przestrzeni miejskiej z użyciem kolorów.

4. URBAN FARM – „FARMY MIEJSKIE”

Innowacyjność w dziedzinie zagospodarowania istniejących w mieście terenów zie-
lonych przejawia się także w formach bardziej tradycyjnych. Powrót do natury rozumia-
ny jest jako możliwość bezpośredniego kontaktu z ziemią, a właściwie jej uprawy w wa-
runkach miejskich. Wydaje się to absurdalne, niemniej jednak na terenach należących 
do zieleni miejskiej zakłada się „miejskie farmy” (urban farm), gdzie mieszkańcy okolicz-
nych budynków mogą po pracy przyjść i skopać grządkę albo zasadzić własne pomi-
dory. Teren uprawiany przez mieszkańców jest wydzielony oraz ogrodzony. Na miejscu 
można wypożyczyć narzędzia oraz konewki do podlewania roślin. Pod uprawę jarzyn 
i owoców zostają zagospodarowywane nawet niewielkie skrawki zieleni, znajdujące się 
między głównymi arteriami w bardzo eksponowanych częściach miasta. Zbiory zebra-
ne z terenów z okolic arterii komunikacyjnych nie nadają się do spożycia ze względu na 
dużą zawartość metali ciężkich. Korzystne jest natomiast spędzanie czasu na pielęgna-
cji upraw i bezpośredni kontakt z ziemią. Jest to pewna forma terapii dla ludzi zestre-
sowanych miejskim stylem życia. Autorka zetknęła się z farmami miejskimi działającymi 
w Nowym Jorku (il. 6), które zapewne znajdują się także w innych miastach.

3. Wyposażenie wybiegu (foto M. Wilczkiewicz)

3. The equipment of the Dogs Run (photo by M. Wilczkiewicz)
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4. Wejście do Battery Urban Farm (foto M. Wilczkiewicz)

4. Entrance to the Battery Urban Farm (photo by M. Wilczkiewicz)

5. Wnętrze Battery Urban Park (foto M. Wilczkiewicz)

5. Battery Urban Park interior (photo by M. Wilczkiewicz)
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Inicjatywa przekształcania zieleni miejskiej w zieleń użytkową nie jest nowością. 
Podczas wojen lub oblężeń ludność miasta, uprawiając warzywa na miejskich te-
renach zielonych, uzupełniała braki żywności spowodowane odcięciem dostaw. 
Tak działo się w oblężonym Leningradzie czy Londynie w okresie II wojny światowej. 
Ogródki warzywne pojawiały się także na trawnikach powojennej Warszawy. W za-
możnej Ameryce nikt nie cierpi na braki zaopatrzenia, a wyhodowane w mieście 
jarzyny nie nadają się do konsumpcji, zatem omawiane zjawisko ma inny kontekst.

Bezpośrednim celem jest zapewnienie mieszkańcom ruchu fizycznego poprzez ze-
stawy ćwiczeń wykonywanych podczas uprawy ziemi. A zatem kopanie, wyrywanie 
chwastów, podlewanie jest stosowane jako swojego rodzaju terapia na stres związa-
ny z intensywną pracą zawodową i życiem miejskim. Zamknięci w klimatyzowanych 
salach gimnastycznych, otoczeni sztucznymi bieżniami i urządzeniami do ćwiczeń, 
mieszkańcy miasta szukają nowych form rekreacji, ćwiczeń bardziej naturalnych 
i możliwych do uprawiania na świeżym powietrzu. Farmy te mają także cel edukacyj-
ny. Dzieci wychowywane w mieście10, wożone samochodami i pijące mleko z karto-
nu, nie bardzo mogą sobie wyobrazić, jak wygląda hodowla bydła czy też wegeta-
cja roślin. Powstają organizacje zrzeszające psychologów, pedagogów i socjologów, 
zajmujące się propagowaniem życia w zgodzie z naturą. Według założeń organiza-

10 W Brooklyńskim Ogrodzie Botanicznym urządzono ogród botaniczny dla dzieci w wieku przedszkolnym. Jest to konty-
nuacja programu organizacji Natural Learning Initiative, powołanej do propagowania związków z przyrodą. Maluchy 
z okolicznych przedszkoli spędzają tam czas na zajęciach „z natury”. Poznają i obserwują przyrodę i jej zachowania, spa-
cerują po ścieżkach dostosowanych do skali dzieci oraz na maleńkich grządkach sadzą i podlewają rośliny. I znów zaję-
cia te zostały wprowadzone jako element przybliżenia człowieka do natury oraz nauczenia norm postępowania w śro-
dowisku naturalnym. Dla dzieci urodzonych i wychowanych w mieście, jeżdżących na wakacje do hoteli i kąpiących się 
w sztucznych basenach, niezwykle interesujące są obserwacje rozwoju żaby czy też poznawanie mięsożernych roślin.

6. Farma miejska przy World Trade Center (foto M. Wilczkiewicz)

6. Urban farm near World Trade Center (photo by M. Wilczkiewicz)
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cji Natural Learning Initiative11 cywilizacja przez gwałtowny rozwój oderwała dzieci 
od natury i wyrastają one w środowisku sztucznym. Działacze tych organizacji pra-
gną zmienić ten stan właśnie przez zbliżenie ludzi mieszkających w mieście do natury.

Jedną z farm miejskich, które autorka analizowała in situ jest Battery Urban Farm, 
farma zarządzana przez The Battery Conservancy12, organizację zajmującą się histo-
rycznym terenem położonym na południowym cyplu Dolnego Manhattanu (il. 4). 
Celem organizacji założonej w 1994 r. jest odbudowa i rewitalizacja Battery Park, 
25-akrowego parku zlokalizowanego wokół zabytkowego fortu Clinton. Zajmująca 
powierzchnię 1 akra, czynna od kwietnia do listopada Battery Urban Farm jest miej-
scem, gdzie wolontariusze mogą zajmować się uprawą roślin. Według informacji za-
mieszczonej na stronie internetowej organizacji na farmie jest uprawianych ok. 80 ga-
tunków roślin (il. 5).

5. PODSUMOWANIE

Czy nowe funkcje zieleni użytkowej w mieście zaadaptują się w Krakowie, czas po-
każe. Zdaniem autorki psie wybiegi powinny pojawić się w krajobrazie miasta. Farmy 
miejskie chyba nie. Problematyka piesków zanieczyszczających ulice miast zaczyna 
być w Polsce dostrzegana. Przepisy nakazujące właścicielom sprzątanie po psach 
nie są skuteczne, ponieważ nikt ich nie egzekwuje. Nieliczni, zdyscyplinowani właści-
ciele sprzątają, skarżąc się na brak psich wybiegów i brak pomocy ze strony miasta 
(kosze na odchody). Wydzielone miejsca z przeznaczeniem dla zwierząt pojawiają się 
na niektórych osiedlach i są to inicjatywy samorządów osiedlowych, a nie urbanistów. 
W centrum miast tereny te powinny być wyznaczone zgodnie z Planem Zagospoda-
rowania, co wymaga odpowiedniej legislacji wstępnej.
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