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STRESZCZENIE 

SZTUKA KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU PO SZTUCE ZIEMI  

Awangarda architektury krajobrazu a przemiany w projektowaniu przestrzeni publicznych od lat 

80-tych XX wieku do 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem Nature-based Solutions 

 

Od czasów prehistorycznych człowiek wprowadzał w krajobraz sztuczne formy ziemne. Jako przykłady 

można wymienić: starożytne geoglify, sepulkralne kopce, widokowe parnasy, czy wały obronne otaczające 

twierdze. W każdym z tych przypadków, budowle te miały odmienną genezę i funkcje. W czasach 

współczesnych, od lat 80-tych XX wieku, wielkoskalowe formy ziemne zaczęły pojawiać się w 

przestrzeniach publicznych kreowanych przez takich projektantów krajobrazu jak Maya Lin, George 

Hargreaves czy Martha Schwartz. Odmienność tych realizacji polegała na rzeźbiarskim kształtowaniu mas 

ziemnych oraz ich znaczącym wpływie na kompozycję architektoniczno-krajobrazową przestrzeni 

publicznych. We wczesnych latach 90-tych badacze tematu zaczęli w tych zabiegach dopatrywać się 

powiązania ze sztuką, przede wszystkim nurtem land art, a następnie – również ze zjawiskiem awangardy 

architektury krajobrazu. 

Awangarda jako termin określający twórczość, pierwotnie odnosiła się do działalności artystycznej z 

początków XX wieku i obejmowała takie nurty w sztuce jak suprematyzm, neoplastycyzm czy dadaizm. 

Jako szersze pojęcie oznacza twórczość nowatorską i innowacyjną, taką za którą podążają naśladowcy. O 

awangardzie rozprawiano nie tylko w odniesieniu do sztuk pięknych, ale również literatury, teatru, filmu, 

czy w końcu architektury. W architekturze krajobrazu awangardę łączono nie tylko z wyrafinowaną formą 

dzieła, ale również jego funkcją skoncentrowaną zarówno na człowieku, jak i na przyrodzie. Badanie tej 

problematyki wymagało więc analizy wielokryterialnej. 

Wyznacznikom cechującym awangardę architektury krajobrazu odpowiadają współczesne tendencje w 

projektowaniu parków ekologicznych oraz naukowa idea rozwiązań opartych na naturze (Nature-based 

Solutions – NbS). Oprócz wielkoskalowych form ziemnych te dwie inicjatywy stały się podstawą do 

dalszych badań. Parki ekologiczne cechuje stosowanie praktyk projektowych wykorzystujących wiedzę o 

ekosystemach i równowadze ekologicznej. Wśród nich można też wyróżnić kilka typów, takich jak park 

zrównoważony, park zakładany na terenach ruderalnych, czy z cechami biocenotycznymi. Nature-based 

Solutions to nowy koncept naukowy opisywany jako „parasol”, ponieważ łączy działania na rzecz 

bioróżnorodności oraz dobrobytu ludzkości, jako dwa czynniki równoważne. Rozwiązania te polegają na 

imitacji natury lub inspiracji procesami zachodzącymi w naturze. Termin został po raz pierwszy użyty w 

2008 roku, a w 2009 zdefiniowany przez IUCN (International Union for Conservation of Nature) – unię 

zajmującą się szeroko pojętą ochroną przyrody. Obecnie pojęcie NbS jest tematem międzynarodowego 

dyskursu naukowego – w kontekście jego ram, wartości dodanej oraz zastosowania na terenach otwartych 

i zabudowanych.  

Wstępnie analizowano czterdzieści obiektów, a następnie po selekcji dokonano szczegółowej analizy 

siedmiu parków, w których zlokalizowano formy ziemne. Warunkiem wyboru była również odpowiedź 

poprzez realizację projektu na istniejące w terenie wyzwania społeczne, takie jak degradacja środowiska 

naturalnego i utrata różnorodności biologicznej, bezpieczeństwo wodne, zmiany klimatu, klęski żywiołowe 

czy zdrowie człowieka, na które wpływ bezpośredni i pośredni mają zrealizowane formy ziemne. 

Wszystkie badane przestrzenie powstały na terenie Europy lub Stanów Zjednoczonych, w dużych miastach 

lub na ich obrzeżach i nie wcześniej niż w roku 1980. Były to: Mill Creek Canyon Earthworks Park (Kent, 

USA), Connecticut Water Treatment Facility (Connecticut, USA), Renaissance Park (Chattanooga, USA), 

Northala Fields (Londyn, Wielka Brytania), La Vall de’n Joan, Parc del Garraf (aglomeracja Barcelony, 
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Hiszpania), Buitenschot Park (okolice Amsterdamu, Holandia), Governors Island Park (Nowy Jork, USA). 

Podstawą analizy były studia literaturowe, a w niektórych przypadkach również wizje lokalne i wywiady. 

Obiekty poddano ocenie jako Nature-based Solutions, stosując kryteria opracowane w 2020 roku przez 

IUCN. Pomimo tego, że parki te w założeniu nie powstały jako NbS, to badanie dotyczące istniejących i 

funkcjonujących już od przynajmniej kilku lat obiektów prowadzi do pozyskania użytecznych danych. Ze 

względu na specyfikę parków miejskich, obiekty oceniono również na podstawie skali opracowanej przez 

Vikasa Mehta dotyczącej jakości przestrzeni publicznych. Dodatkowo pobrano dane z ocen użytkowników 

na portalu Google reviews.  

Badanie wykazało, że analizowane parki cechuje nie tylko wysoka jakość przestrzeni publicznej, ale 

również wysoka ocena jako Nature-based Solutions. Uzyskane wyniki potwierdzają, że obiekty można 

rozpatrywać jako realizacje awangardowe i przewidywać, że wytyczą kierunki dla nadchodzącej generacji 

współczesnych parków. Bez względu na to jednak, ich wysoka wartość zarówno dla społeczeństwa, jak i 

dla bioróżnorodności i klimatu, jest niezaprzeczalna. Być może to ta konkluzja jest najbardziej istotna w 

przeprowadzonym badaniu. Rzetelna analiza obiektów według kryteriów opisujących rozwiązania oparte 

na naturze w krajach wysokorozwiniętych, to kolejny przyczynek do trwającego dyskursu naukowego. 

Pozyskane dane pokazują cechy, które posiadają modelowe w tym zakresie parki oraz jakie są ich 

niedoskonałości, co może okazać się ważną wytyczną dla projektantów obiektów architektury krajobrazu. 

SUMMARY 

THE ART OF LANDSCAPE PLANNING AFTER LAND ART  

The avant-garde of landscape architecture and the changes in the design of public spaces from the 

1980s to 2016 with a significant reference on Nature-based Solutions. 

Since prehistoric times, man has introduced artificial earth forms into the landscape. Examples include 

ancient geoglyphs, sepulchral mounds, viewing parnas mounts and ramparts surrounding fortresses. In each 

of these cases, the structures had a different origin and function. In modern times, from the 1980s, large-

scale earthen forms began to appear in public spaces created by landscape designers such as Maya Lin, 

George Hargreaves and Martha Schwartz. What made these projects different was the sculptural shaping 

of the earth masses and their significant impact on the architectural and landscape composition of the public 

spaces. In the early 1990s researchers began to see in these works a connection with art, especially with the 

land art movement, and later also with the avant-garde phenomenon of landscape architecture. 

The avant-garde, as a term for creative work, originally referred to artistic endeavours of the early 20th 

century and included such movements in art as Suprematism, Neo-Plasticism and Dadaism. As a broader 

term, it refers to novel and innovative work that is followed by imitators. The avant-garde was discussed 

not only in relation to the fine arts, but also to literature, theatre, film and finally architecture. In landscape 

architecture, the avant-garde was connected not only with a sophisticated form of a work of art, but also 

with its function focused on both people and nature. The study of this issue therefore required a multi-

criteria analysis. 

The defining characteristics of the landscape architecture avant-garde are matched by contemporary trends 

in the design of ecological parks and the scientific idea of Nature-based Solutions (NbS). In addition to 

large-scale earthen forms, these two initiatives have formed the basis for further research. Ecological parks 

are characterised by the use of design practices that draw on knowledge of ecosystems and ecological 

balance. Among them, several types can be distinguished, such as a sustainable park, a park founded on 

ruderal areas or with biocenotic features. Nature-based Solutions is a new scientific concept described as 

an "umbrella" because it combines actions for biodiversity and human well-being as two equivalent factors. 
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These solutions involve imitating nature or being inspired by nature's processes. The term was first used in 

2008 and defined in 2009 by the IUCN (International Union for Conservation of Nature), a union concerned 

with nature conservation in the broadest sense. Currently, the term NbS is a topic of international scientific 

discourse – in the context of its framework, added value and application in open and built-up areas.  

Forty sites were initially analysed, followed by a detailed analysis of seven parks where earthen forms were 

located. A prerequisite for selection was also the response through the project to existing social challenges 

on the ground, such as environmental degradation and biodiversity loss, water security, climate change, 

natural disasters, or human health, which are directly and indirectly affected by the realized landforms. All 

the spaces studied were created either in Europe or the United States, in or on the outskirts of large cities, 

and no earlier than 1980. They were Mill Creek Canyon Earthworks Park (Kent, USA), Connecticut Water 

Treatment Facility (Connecticut, USA), Renaissance Park (Chattanooga, USA), Northala Fields (London, 

UK), La Vall de'n Joan, Parc del Garraf (Barcelona metropolitan area, Spain), Buitenschot Park 

(Amsterdam area, Netherlands), Governors Island Park (New York, USA). The analysis was based on 

literature studies and in some cases on site visits and interviews. The sites were assessed as Nature-based 

Solutions, using criteria developed in 2020 by the IUCN. Even though these parks were not intended to be 

NbS, a study on existing and already functioning sites for at least several years leads to useful data. Due to 

the specifics of urban parks, the facilities were also assessed on the scale developed by Vikas Mehta on the 

quality of public spaces. Additionally, data was taken from user ratings on Google reviews. 

The study has shown that the parks analysed are characterised not only by a high quality of public space, 

but also a high rating as Nature-based Solutions. The results obtained confirm that the sites can be 

considered as avant-garde realisations and are expected to guide the next generation of contemporary parks. 

Regardless, however, their high value to society as well as to biodiversity and climate is undeniable. Perhaps 

it is this conclusion that is most relevant to the study carried out. The reliable analysis of sites according to 

criteria that describe nature-based solutions in highly developed countries is another contribution to the 

ongoing scientific discourse. The data obtained shows the features that parks model in this respect have and 

what their imperfections are, which may prove to be an important guideline for designers of landscape 

architecture. 
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1. PROBLEMATYKA PRACY 

1.1.Wstęp 

Żyjąc w XXI wieku nie można pozostawać obojętnym na toczący się dyskurs o nadchodzącej katastrofie 

ekologicznej. Informacje o zmianach klimatu, wymieraniu gatunków, czy zanieczyszczeniach planety 

plastikiem pojawiają się nie tylko w pracach naukowych, ale docierają też do całego społeczeństwa. 

Reakcje, przede wszystkim młodzieży, obserwować możemy coraz częściej na arenie politycznej i ulicach 

miast w trakcie manifestacji. Informacje o pogarszającym się stanie środowiska naturalnego czerpiemy już 

nie tylko z prasy, książek czy Internetu, ale i z obserwacji, takich jak np. coraz częściej występujące 

kataklizmy, takie jak huragany i susze. Niniejsza praca, podobnie jak szereg innych doktoratów, artykułów 

czy książek, nie udzieli odpowiedzi na pytanie jak te problemy rozwiązać? Być może okaże się jednak 

kolejnym elementem, stanowiącym drobny wkład w badania, które nie zagwarantują uniknięcia 

ekologicznej katastrofy, ale mogą pomóc w zminimalizowaniu jej zasięgu i skutków.  

 

Ryc. 1. Nowy Jork: ścieżka otoczona zielenią projektowaną w Brooklyn Bridge Park, fot. Karolina Porada, 2019. 

Coraz silniejsze koncentrowanie się świata nauki i społeczeństwa na bioróżnorodności i stanie środowiska 

naturalnego wpływa również na działalność architektów krajobrazu, dla których tworzywo roślinne jest 
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jednym z podstawowych elementów projektów. Założenia teorii takich jak biofilia czy shinrin-yoku1 

podkreślają prozdrowotne działanie natury na człowieka. Wskazują na negatywny wpływ na psychikę i 

organizm ludzki wynikający z izolacji od świata przyrody. Pojawiające się coraz nowsze pojęcia naukowe 

jak: usługi ekosystemowe, zielona infrastruktura, czy Nature-based Solutions, zdają się być bezpośrednią 

odpowiedzią na problemy dzisiejszych miast, takie jak: efekt wyspy ciepła i zanieczyszczenia powietrza, 

spadek poziomu bioróżnorodności, a nawet (chociaż w małym stopniu) zmiany klimatu. Współcześni 

architekci krajobrazu, wykorzystują więc nową wiedzę naukową i technologiczną na rzecz przyrody. Coraz 

częściej powstają różnego rodzaju publiczne przestrzenie ekologiczne, w szczególności parki i ogrody. 

Istnieje wiele trendów w projektowaniu polegających na odtwarzaniu zniszczonych przez człowieka 

ekosystemów (restoration ecology), wykorzystywaniu zastanej w terenie zieleni, nawet jeśli jest ona 

ruderalna [Jakubowski, 2019], czy po prostu wyborze roślin rodzimych i nieinwazyjnych do 

wielogatunkowych nasadzeń i akceptacji zjawiska wtórnej sukcesji również na terenach zieleni publicznej. 

Parki i publiczne ogrody o „dzikim” charakterze pojawiają się coraz częściej w dużych miastach.  

Można więc zadać sobie pytanie – czy jest to już najwyższy poziom wsparcia, jakiego architektura 

krajobrazu może udzielić wymierającym gatunkom i ocieplającemu się klimatowi? Tym bardziej, że 

badacze są zgodni co do tego, że przynajmniej w kontekście zmian klimatycznych, zieleń nie jest 

czynnikiem, który sam w sobie mógłby spowodować znaczną poprawę sytuacji (co nie oznacza też, że jest 

czynnikiem zupełnie nieistotnym). Architektura krajobrazu jest bezpośrednio związana nie tylko ze 

środowiskiem przyrodniczym, ale również kulturowym. Genezy kierunku należy dopatrywać się w sztuce 

ogrodowej, a jak pisał Charles Eliot – architektura krajobrazu jest sztuka, ponieważ jej podstawową funkcją 

jest ochrona i tworzenie piękna [Eliot, 1910].   

 

Ryc. 2. Chicago: wielogatunkowe nasadzenia inspirowane roślinnością preriową w Millenium Park, fot. Karolina Porada, 2019. 

 
1 Wywodząca się z Japonii praktyka polegająca na „leśnych kąpielach” – relaksacyjnych spacerach w naturalnym 

otoczeniu, mających przynosić człowiekowi efekt prozdrowotny. 
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W XX i XXI wieku granice między architekturą krajobrazu i sztuką wydają się czasami zacierać, 

szczególnie ze względu na rozwój licznych prądów artystycznych, u podstaw których leżą takie pojęcia jak 

ekologia, zrównoważony rozwój czy relacja człowiek – natura. Swoista integracja sztuki w jej 

„ekologicznej odsłonie” z architekturą krajobrazu ma też znaczenie ze względu na pojawiające się w tytule 

rozprawy słowo „awangarda”. Autorka niniejszej pracy nie jest odosobniona w zadawaniu pytań o 

nawiązania w architekturze krajobrazu do sztuki ziemi, pokazują to już w swych publikacjach Brown 

(1991) i Weilacher (1996). Można również pytać o to jakie są różnice między architekturą krajobrazu a 

earthworks czy ecovention lub o to, gdzie leży granica między sztuką a architekturą krajobrazu, gdy 

środkiem wyrazu są takie działania jak poprawa stanu ekosystemów, rekultywacja terenów 

poprzemysłowych i regulacja bilansu wodnego [Spaid, 2002; Bondarenko et al., 2020]. Niniejsza praca 

powstała również po to, aby te tematy rozwinąć, gdyż dostępna literatura naukowa jest w tym aspekcie 

niewystarczająca. 

 

Ryc. 3. Hénin-Beaumont: krajobraz w Park des Iles, fot. Karolina Porada, 2019. 

1.2.Przedmiot i zakres badań 

Praca stanowi kontynuację dyskursu naukowego, który rozpoczęto we wczesnych latach 90-tych XX wieku 

[Condon & Neckar 1990] w Stanach Zjednoczonych. Skoncentrowano się na przemianach zachodzących 

w przestrzeniach publicznych od lat 80-tych XX wieku, a więc od czasu powstawania pierwszych 

współczesnych parków miejskich [Drapella Hermansdorfer, n.d.]. Wedle przyjętej tezy, awangarda 
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architektury krajobrazu, jest związana zarówno z estetyką przestrzeni publicznych, jak i ich wartością 

ekologiczną.  

Aby zawęzić zakres prac, skoncentrowano się tylko na specyficznej grupie terenów zieleni miejskiej, 

posiadających pewne wspólne cechy. Badano obiekty, w których intencjonalnie, dla pozyskania 

określonego wrażenia estetycznego, zastosowano wielkoskalowe formy ziemne, takie jak kopce, wały, 

tarasy czy zagłębienia. Technika ta, którą można opisać jako rzeźbiarskie traktowanie powierzchni terenu, 

wykorzystywana jest przez znaczących projektantów jak Charles Jencks, George Hargreaves, Maya Lin 

czy Martha Schwartz. Co więcej, już w latach 90-tych XX wieku, sugerowano powiązanie tego zjawiska 

ze sztuką ziemi [Brown, 1991].  

Ze względu na złożony charakter problemu praca wymagała podjęcia kilku wątków związanych z różnymi 

dziedzinami nauki, które można podzielić na studia kulturowe i przyrodnicze. Do pierwszej grupy należą 

zagadnienia związane z teorią awangardy (w sztuce i architekturze krajobrazu), historią stosowania form 

ziemnych w krajobrazie oraz sztuką angażującą przyrodę i krajobraz (w szczególności ruchy land art, 

environmental art, ecovention i earthworks). Zagadnienia w obrębie nauk przyrodniczych są związane z 

bioróżnorodnością, równowagą ekologiczną, porządkiem ekosystemowym, zapobieganiem katastrofom 

środowiskowym oraz sukcesją naturalną. Łączą się one ze współczesnymi konceptami naukowymi, które 

coraz częściej pojawiają się w dyskursie o planowaniu i rozwoju miast. Za najszersze uznać można obecnie 

pojęcie Nature-based Solutions, które stało się kluczowe dla tezy pracy.  

Biorąc pod uwagę przeprowadzone studia literaturowe i przyjęte na ich podstawie kryteria oceny, dokonano 

szczegółowej analizy wąskiej grupy obiektów. Autorka nie wyklucza istnienia innych przykładów, jednak 

na potrzeby niniejszej pracy konieczne okazało się ograniczenie zakresu czasowego i terytorialnego 

badania. Jednocześnie – ze względu na szeroki zakres poruszanych wątków i rozbudowane analizy 

wybranych obiektów, autorka uznaje, że przeprowadzone badanie nie wyczerpuje podjętego tematu. 

Wymaga on dalszych prac, wśród których można wymienić poszerzenie bazy badanych obiektów oraz 

przeprowadzenie długoterminowych wizji lokalnych dla wybranych przykładów parków publicznych. 

Praca nie obejmuje szczegółowych zagadnień dotyczących rekultywacji przestrzeni poprzemysłowych, ani 

też szeroko pojętej tematyki zakładania terenów zieleni publicznej na nieużytkach. Nie analizowano 

również szczegółowo zagadnień formalno-prawnych w kontekście omawianych przypadków, ani też 

zagadnień związanych z systemami terenów zieleni w miastach, w których zostały zlokalizowane. Kwestie 

te, choć związane z niniejszą monografią, wykraczają poza zakres prowadzonych badań. 

1.3. Teza badawcza 

W pracy postawiono tezę: 

Istnieje awangarda architektury krajobrazu, w której projektanci stosują środki wyrazu podobne 

do tych wykorzystywanych w sztuce ziemi, i realizacje te charakteryzują się wysokim potencjałem 

jako rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature-based Solution). 

W pracy postawiono tezy pomocnicze: 

▪ Na stosowanie w architekturze krajobrazu środków wyrazu podobnych do tych wykorzystywanych 

w sztuce ziemi wpływ ma nie tylko podłoże estetyczne, ale również praktyczne (np. konieczność 

rewitalizacji terenów zdegradowanych lub zabezpieczenia odpadów budowlanych). 
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▪ Obiekty architektury krajobrazu mogą spełniać kryteria Nature-based Solutions (według 

wytycznych opracowanych przez IUCN2) nawet jeśli nie były z takim zamierzeniem projektowane. 

▪ Awangardowe realizacje obiektów architektury krajobrazu mogą mieć wpływ na przeciwdziałanie 

zmianom klimatu, również ze względu na pełnienie funkcji związanych z edukacją ekologiczną.  

1.4. Cel pracy 

Celem pracy było powiązanie awangardowych dzieł architektury krajobrazu z założeniami Nature-based 

Solutions oraz zbadanie jakości analizowanych przestrzeni publicznych. Badanie prowadzi więc do 

usystematyzowania wiedzy dotyczącej tego problemu w nawiązaniu do dyskursu naukowego z początku 

lat 90-tych XX wieku. Wspomniana debata naukowa dała podstawy do poszukiwania obiektów 

awangardowych, a więc takich które integrują zróżnicowane cechy: unikalną estetykę oraz zaawansowane 

rozwiązania w zakresie ekologii, ekonomii i interakcji społecznych. Stanowi to potencjał nie tylko do 

tworzenia terenów zieleni publicznej o szczególnych wartościach, ale również do wspierania kluczowych 

w XXI wieku kwestii – przeciwdziałaniu zmianom klimatu i degradacji bioróżnorodności, a także poprawy 

warunków życia w miastach i edukowania społeczeństwa. 

 

Ryc. 4. Amsterdam: roślinność w ekologicznym parku Schinkel Island, fot. Karolina Porada, 2018. 

W trakcie rozważań zadano szereg pytań badawczych. Przede wszystkim zastanawiano się, czy możliwe 

jest w ogóle stworzenie dzieła sztuki, które z jednej strony wspiera bioróżnorodność, a z drugiej dobrobyt 

człowieka? Czy analizowane przestrzenie publiczne zaprojektowane tak, aby z jednej strony stanowić 

swoiste dzieła sztuki ziemi, a z drugiej wspierać środowisko naturalne, mogą ciągle służyć społeczeństwu 

jako parki o wysokiej jakości? Na czym tak dokładnie miałoby w tej sytuacji polegać wspieranie rozwoju 

bioróżnorodności? Pytanie dotyczy też środków wyrazu stosowanych do tworzenia dzieła architektury 

krajobrazu adaptującego rozwiązania bazujące na przyrodzie – założono, że musi być trwałe, a obszarem 

działania, tworzywem, jest przestrzeń ziemi, nasypy, skarpy masywy ziemne. 

 
2 IUCN – International Union for Conservation of Nature. 
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Ryc. 5. Amsterdam: dojście na wyspę w parku Schinkel Island, fot. Karolina Porada, 2018. 

Istotnym punktem pracy jest ewaluacja obiektów wybranych do badań jako Nature-based Solutions. 

Stanowi to wkład w trwający obecnie międzynarodowy dyskurs na temat konceptu NbS i jego 

wykorzystywania, również w przestrzeniach miejskich. Ocena istniejących i funkcjonujących od 

przynajmniej kilku lat dzieł architektury krajobrazu, pozwala na wyciągnięcie praktycznych wniosków, do 

których projektanci i inwestorzy będą mogli się odnieść w trakcie planowania nowych obiektów.  

1.5 Zakres pracy 

1.5.1. Zakres terytorialny  

Zawężając zakres terytorialny pracy, w badaniach wzięto pod uwagę obszary zurbanizowane znajdujące 

się w krajach zachodniego kręgu kulturowego (państwa Europy Zachodniej, Europy Środkowej, Ameryki 

Północnej i części Południowej, Australii oraz Nowej Zelandii); o liczbie ludności powyżej 25 tys. 

mieszkańców. Sprowadza się to więc do miast o średniej i dużej wielkości3. Ze względu na przedmiot badań 

– przestrzenie publiczne – zakres ograniczony został do wybranych rodzajów parków: terenów otwartych, 

parków miejskich i parków dzielnicowych. 

Zakres terytorialny potraktowano rygorystycznie w kontekście obiektów poddanych analizie. Natomiast 

dla rzetelnego opisu kontekstu powstania pewnych zjawisk, posłużono się również przykładami z państw 

Bliskiego i Dalekiego Wschodu, takich jak Izrael i Japonia. 

1.5.2. Zakres czasowy 

Przyjęty zakres czasowy jest ściśle związany z obiektami architektury krajobrazu, które postrzegane są jako 

współczesne. Za przełomową realizację uznaje się zagospodarowanie parku La Villette w Paryżu autorstwa 

architekta Bernarda Tschumiego – konkurs na projekt ogłoszono w 1982 roku. Praca architekta dała 

 
3 Miasta średnie – liczba ludności 20 tys.-100 tys., miasta duże – 100 tys. i więcej [GUS, 2009].  
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początek nowej rozwój nowej generacji przestrzeni publicznych, cechujących się prowokacyjną formą, 

wieloznaczną i wielowątkową przestrzenią mającą na celu intelektualne pobudzenie publiczności. 

Zapoczątkowana przez Tschumiego myśl ewoluowała przez kolejne lata, inspirując projektantów do 

kreowania parków o prostych geometrycznych podziałach i koncentracji na kwestiach formalnych 

[Drapella Hermansdorfer, n.d.], ale też nasyconych treściami zgodnie z duchem postmodernizmu. 

Idea parku postmodernistycznego rozwijała się obok innego konceptu, zapoczątkowanego Szczytem Ziemi 

w Rio de Janeiro w 1992 roku, kiedy uwagę architektów zwróciły aspekty związane ze zrównoważonym 

rozwojem co poskutkowało nurtem parków proekologicznych, zwanych również eko-parkami [Drapella 

Hermansdorfer, n.d.]. Ich charakterystyczną cechą jest to, że powstają przy niewielkiej ingerencji 

projektanta, którego rola ogranicza się do wprowadzenia minimalnej ilości elementów zapewniających 

funkcjonalność przestrzeni publicznej, np. ścieżek i siedzisk. Charakterystycznym zabiegiem jest 

pozostawianie zastanej w terenie ruderalnej zieleni i umożliwienie dalszej naturalnej sukcesji, co 

zastosowano w np. w niemieckich parkach Schöneberger Südgelände w Berlinie oraz Landschaftspark 

Duisburg-Nord w Duisburgu. 

Obok wyżej wymienionych dwóch generacji parków można zaobserwować trzecią, odmienną ideę, 

związaną z twórczością May’i Lin, Daniego Karavana i Isamu Noguchiego. Wspomniani projektanci, 

wykształcili odrębny i specyficzny język twórczy, który charakteryzowało zacieranie się granic pomiędzy 

architekturą krajobrazu a sztuką. Stosowanie abstrakcyjnych form – ziemnych lub betonowych sprawiało, 

że projektowaną przestrzeń nazwać można rzeźbą krajobrazową [Karavan, 2015]. Karavan prowadził 

intensywną działalność w tym zakresie już w latach 70-tych XX wieku. W roku 1981 Maya Lin, będąca 

jeszcze studentką, wygrała konkurs na projekt Vietnam Veterans Memorial w Waszyngtonie, którego 

budowę rozpoczęto rok później. Isamu Noguchi, pod koniec lat 80-tych, opracował koncepcję parku 

Moerenuma w Sapporo, którego kompozycję buduje zestawienie abstrakcyjnych form ziemnych i zagłębień 

terenu. 

Wszystkie wymienione powyżej idee, znaczący projektanci i ich dzieła wpłynęły na wyznaczenie początku 

zakresu czasowego badania. Ostatecznie przyjęto za takowy lata 80-te XX wieku. Oznacza to, że 

poddawane analizie obiekty, nie mogły zostać wybudowane wcześniej, ale mogły być wcześniej 

zaprojektowane. Zamknięcie zakresu czasowego ustalono tak, aby pozyskać odpowiedni odstęp 

umożliwiający pojawienie się publikacji na temat analizowanych obiektów. Przyjęto, że będzie to rok 2016. 

Ram czasowych nie uwzględniano natomiast w opisie kontekstu historycznego, kulturowego i naukowego 

– w tym wypadku nie stosowano żadnych ograniczeń. 

1.5.3. Obiekty wykluczone z badań 

Celem pracy było zbadanie precyzyjnie wybranej grupy obiektów. Została ona wyselekcjonowana według 

kryteriów opisanych w kolejnym podrozdziale. Natomiast już w fazie początkowej badania określono, że 

nie dotyczy ono pewnych grup obiektów ze względu na to, że nie są obiektami artystycznymi o wartości 

dla bioróżnorodności i dobrobytu człowieka. Z badania wykluczono:  

▪ Ogrody i parki zabytkowe;  

▪ Przestrzenie publiczne, w których wielkoskalowe formy ziemne są pomnikami lub obiektami 

zabytkowymi i których istnienie związane jest z historycznymi uwarunkowaniami przestrzeni (np. 

formy ziemne związane z różnymi typami fortyfikacji); 

▪ Przestrzenie publiczne, w których wielkoskalowe formy ziemne nie są obiektami od początku 

tworzonymi z uwzględnieniem czynników estetycznych (np. hałdy pogórnicze); 

▪ Przestrzenie publiczne, w których wielkoskalowe formy ziemne pełnią tylko funkcję sportową 

(aranżowane np. na polach golfowych); 
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▪ Tereny, w których istnieją realizacje land art nie będące przestrzeniami publicznymi ze względu 

na brak ich dostosowania do pełnienia tej funkcji, np. wielkoskalowe formy ziemne na terenach 

odległych od miast. 

1.6. Techniki i metody badawcze 

Złożony charakter wielokryterialnej analizy, wymagał użycia różnych technik badawczych 

[Niezabitowska, 2014]. Wśród nich zastosowano: 

▪ badania literaturowe – posługiwano się zarówno dostępną literaturą akademicką, jak i źródłami 

internetowymi w postaci stron branżowych, projektantów i stron instytucji zarządzających 

obiektami; 

▪ obserwacje uczestniczące (trzy parki: Northala Fields, Buitenschot Land Art Park i Governors 

Island Park: The Hills) i nieuczestniczące (cztery parki: Mill Creek Earthworks Park, Connecticut 

Water Treatment Facility, Renaissance Park, La Vall d’en Joan); 

▪ analizy opisowe cech różnych wybranych aspektów badanego problemu – w postaci tabeli ocen 

poszczególnych obiektów, zamieszczonych w tekście i aneksie niniejszej pracy; 

▪ budowanie baz danych i statystyk – na podstawie sporządzonych tabeli ocen; 

▪ wywiady – podjęto próby kontaktu z projektantami, a także zarządcami analizowanych obiektów, 

jednak odpowiedź na zadane pytania uzyskano tylko w przypadku Buitenschot Land Art Park od 

biura projektowego H+N+S Landschapsarchitecten; 

▪ zbieranie dokumentacji, fotografowanie, szkicowanie. 

Przyjęte techniki pozwoliły autorce na poruszanie się w obszarze czterech metod badawczych: logicznej 

argumentacji – analizy i konstrukcji logicznej, ilościowej, w tym statystycznej, jakościowej oraz metody 

studiów przypadków [Niezabitowska, 2014]. Sposób zastosowania każdej z tych metod opisano poniżej. 

a) Metoda logicznej argumentacji – analizy i konstrukcji logicznej 

W niniejszym opracowaniu w kilku wypadkach posłużono się analizą, rozumianą jako rozłożenie 

problemu naukowego na części składowe i badanie ich oddzielnie. W pierwszej kolejności analizowano 

podłoże kulturowe i naukowe kryteriów mających stanowić wyróżniki awangardy architektury 

krajobrazu (stosowanie form ziemnych w parkach oraz koncepcje innowacyjnych metody wspierania 

środowiska naturalnego i bioróżnorodności). Następnie, stosując analogię, wybrano obiekty do 

kolejnych etapów analizy krytycznej. Opisywano je na zasadzie „od ogółu do szczegółu” (dedukcja) – 

początkowo wyznaczając ich wspólne cechy, a następnie przechodząc do etapu analiz szczegółowych, 

w trakcie których każdy z parków oceniano wedle licznych kryteriów, co pozwoliło na wysnucie 

precyzyjnych wniosków. 

b) Metoda studiów przypadków (case studies) 

Na potrzeby niniejszej pracy zastosowano wielokrotne studia przypadków. W oparciu o 

wielokryterialną analizę ogólną dokonano selekcji przypadków (parków), dla których przewidywano 

osiągnięcie podobnych wyników końcowej oceny. Wybrane obiekty charakteryzowały się jednakową 

funkcją w przestrzeni publicznej i posiadały pewne wspólne cechy. 

Na podstawie krytyki literatury przeprowadzono redukcję ilości badanych obiektów. Doprowadziło to 

do zmniejszenia ich liczby z 40 do 7. Przeprowadzona szczegółowa analiza wybranych 7 przypadków 

wspierana była studiami literaturowymi, a w niektórych przypadkach techniką wywiadu (z 

projektantami) oraz wizjami terenowymi, w trakcie których prowadzono obserwacje. Metoda studiów 
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przypadków umożliwiła przeprowadzenie szczegółowych analiz końcowych, prowadzących z kolei do 

badań ilościowych (statystycznych). 

c) Metoda ilościowa, w tym statystyczna 

Przeprowadzone szczegółowe analizy obiektów, polegały na zebraniu informacji dla poszczególnych 

kryteriów, a następnie sprowadzeniu ich do danych liczbowych (punktów). Pozyskaną bazę danych 

wykorzystano następnie do badań statystycznych. Pozwoliły one na odpowiedzi na zadane w pracy 

pytania badawcze (np. czy wybrane parki mają potencjał jako Nature-based Solutions). Badania 

statystyczne umożliwiły również uzyskanie wniosków dotyczących częstotliwości występowania 

pewnych cech wybranych parków i ich współzależności (lub jej braku). 

d) Metoda jakościowa 

Jak pisze E. Niezabitowska, jako że całe środowisko zabudowane powstaje dla ludzi, jednym z 

podstawowych problemów badawczych dotyczących architektury (oraz architektury krajobrazu – 

przyp. autor) są zagadnienia jakościowe. Wysoka jakość obiektu architektonicznego związana jest z 

poczuciem dobrostanu (well-being), co z kolei bezpośrednio związane jest z kluczowym dla niniejszej 

pracy pojęciem Nature-based Solutions. W opisanych badaniach jakościowych posłużono się zarówno 

informacjami eksperckimi (wiedza naukowa oraz projektowa), jak i partycypacyjnymi (Google 

Reviews – jako źródło informacji o subiektywnych odczuciach użytkowników). 

Przeprowadzone szczegółowe analizy siedmiu parków, były wielokryterialną ewaluacją obiektów, 

również pod względem zaspokajania potrzeb ich użytkowników. Kryteria oceny obiektów jako Nature-

based Solutions według globalnych standardów opracowanych przez IUCN [IUCN, 2020], 

uwzględniały zarówno potencjale korzyści dla bioróżnorodności jak i dla dobrostanu człowieka. Z kolei 

posługując się skalą autorstwa Vikasa Mehta [Mehta, 2014] oceniono jakość przestrzeni publicznych. 

Dopełnieniem badań jakościowych było pobranie danych z portalu Google Reviews i przyjrzenie się 

ocenom użytkowników.  

1.7. Podstawowa terminologia 

W tym podrozdziale przedstawiono podstawowe definicje i pojęcia, które pojawiają się w pracy. Ze 

względu na wielowątkową problematykę, która dotyczy różnych dyscyplin i specjalności, również 

terminologia została podzielona na trzy sekcje dotyczące:  

▪ architektury krajobrazu – definicje i pojęcia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych;  

▪ środowiska przyrodniczego – definicje i pojęcia dotyczące ekologii, bioróżnorodności, procesów 

zachodzących w przyrodzie oraz klimatu i związanych z nimi organizacji i naukowych konceptów; 

▪ sztuk pięknych – definicje i pojęcia dotyczące zjawisk i nurtów występujących w sztuce, dla 

których istotna jest przyroda i krajobraz. 

W terminologii związanej ze środowiskiem przyrodniczym i dotyczącymi go konceptami naukowymi, 

podano najpierw nazwy polskie, a później angielskie. Część nazw polskich była już wielokrotnie stosowana 

w pracach naukowych, np. terminy zielona infrastruktura czy usługi ekosystemowe. Niektóre z 

anglojęzycznych terminów pojawiły się niedawno i nie posiadają jeszcze klarownych odpowiedników, 

dlatego zostały przetłumaczone przez autorkę, co stanowi próbę stworzenia ich polskich wersji. Są to 

terminy taki jak: adaptacje oparte na ekosystemach (EbA) i defekty ekosystemowe (EDS). W przypadku 

nurtów w sztuce podano głównie nazwy angielskie, ponieważ dla wielu z nich odpowiedniki polskie nie 
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istnieją (np. crop art, earthworks), a nazwy te funkcjonują już od dłuższego czasu. Przyjęto również zasadę, 

że stosowane angielskie terminy w pracy nie będą spolszczane, chociaż takie zabiegi pojawiają się w 

literaturze, np. w przypadku land art – nazwę nurtu można odmieniać przez przypadki. 

1.7.1. Architektura krajobrazu 

Architektura krajobrazu: Sztuka i nauka tworzenia przestrzeni na wolnym powietrzu jako środowiska dla życia ludzkiego, 

planowanie terenów mieszkalnych, edukacyjnych, handlowych i przemysłowych oraz dróg. [Fleming, Honour, Pevsner, 1999:328]. 

Łączy w sobie zagadnienia z obszaru architektury, planowania przestrzennego i sztuki ogrodowej [Böhm, Zachariasz, 2005:40-

41]. Według American Society of Landscape Architects (ASLA) architektura krajobrazu obejmuje analizę, planowanie, 

projektowanie, zarządzanie i gospodarowanie środowiskiem naturalnym i architektonicznym poprzez naukę i projektowanie. 

Podstawowa praktyka w zakresie architektury krajobrazu obejmuje ochronę społeczeństwa przed zagrożeniami, ochronę zasobów 

naturalnych oraz zrównoważone zarządzanie środowiskiem naturalnym i zabudowanym [ASLA, n.d.]. 

Architekt krajobrazu: Wykwalifikowany specjalista zajmujący się zagadnieniami z zakresu architektury krajobrazu. Zgodnie ze 

standardami stosowanymi w Polsce dla inżynierów specjalności, architekci krajobrazu powinni posiadać wiedzę z zakresu nauk 

przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem 

zasad prawnych i etycznych. Powinni również posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z 

potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Prace wykonywane przez architektów krajobrazu to np. 

inwentaryzacje obiektów architektury krajobrazu, wykonywanie ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, 

wykonywanie projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, budowa i 

pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, kierowanie i nadzór nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach 

architektury krajobrazu, zarządzanie jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów 

architektury krajobrazu oraz współpraca z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu 

obiektów architektury krajobrazu.  

Park: Pojęcie stosowane od XVIII wieku oznaczające teren powszechnie dostępny dla użytkowników w celach rekreacyjnych. 

Termin park stosuje się również w przypadku terenów podlegających ochronie, np. parków narodowych i krajobrazowych. Jak 

pisze Zachariasz: w 2. połowie XX wieku powiększyła się w miastach oferta miejsc, w których mogą być zakładane parki i ogrody, 

adaptowane są nieużytki urbanistyczne, tereny poprzemysłowe, zdegradowane i militarne. Zwyczajowo park częściej kojarzony jest 

z obiektami publicznymi [Zachariasz, 2006:11].  

Park publiczny: teren dostępny bez ograniczeń dla publiczności [Böhm, Zachariasz, 2005:230]. Historia parków publicznych 

sięga XVII i XVIII wieku. 

Przestrzeń publiczna: zgodnie z definicją zawartą w polskiej Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(2003) obszar przestrzeni publicznej to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości 

ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [Dz. U., 2021, poz. 741, 784, 922]. 

Tereny otwarte (open spaces): niezagospodarowane lub w przeważającej części niezagospodarowane tereny na obszarze miasta, 

które mają wartość dla tworzenia parków i terenów rekreacyjnych, dla ochrony terenów i zasobów naturalnych oraz z powodów 

historycznych i widokowych [Bryant, Russwurm, McLellan, 1972:157-159]. Według Zachariasz mogą być różnego typu i rozmiaru 

oraz mogą mieć różny stopień ingerencji człowieka (mniej lub bardziej urządzone) [Zachariasz, 2016:108]. Tereny otwarte to 

często chronione obszary naturalne, tereny rekreacyjne, cmentarze i lasy miejskie. Są one integralną częścią systemu 

przyrodniczego miasta i powinny być połączone, co zapewnia ich większą dostępność oraz użyteczność – również ze względu na 

bioróżnorodność. 

1.7.2. Środowisko przyrodnicze 

Adaptacja oparta na ekosystemach (Ecosystem-based adaptation – EbA): rozwiązanie, które wykorzystuje różnorodność 

biologiczną i funkcje ekosystemów w celu zmniejszenia podatności na zagrożenia i budowania odporności na zmiany klimatu. 

Polega na zaangażowaniu w ochronę, zrównoważonym zarządzaniu i odbudowie ekosystemów, aby pomóc ludziom dostosować 

się do skutków zmiany klimatu [IUCN, 2017]. 

Biofilia (biophilia): pojęcie stworzone przez E.O. Wilsona w 1984, który w swojej książce Biophilia opisał ją jako wrodzoną 

skłonność do skupiania się na życiu i procesach życiowych [Wilson, 1984], a w późniejszej pracy jako wrodzoną emocjonalną 
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przynależność człowieka do innych organizmów żywych [Wilson, 1993:31]. Ideą tą zajmował się również S. Kellert, definiujący 

biofilię jako wrodzoną ludzką skłonność do przynależności do naturalnych systemów i procesów, w szczególności do życia i cech 

zbliżonych do życia w środowisku innym niż ludzkie [Kellert, Heerwagen, Mador, 2008]. Prowadzi to do konkluzji, że człowiek 

jest nierozerwalnie związany z naturą. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w ewolucji człowieka w środowisku w dużej mierze 

naturalnym, a nie sztucznym, w którym wpływ na rozwój ciała i umysłu miały czynniki środowiskowe, takie jak światło, dźwięk, 

wiatr, pogoda, szata roślinna, fauna i krajobraz.  

Biofiliczne projektowanie (biophilic design): usuwanie braków we współczesnej praktyce architektonicznej i krajobrazowej, 

poprzez stworzenie nowych ram dla satysfakcjonującego doświadczania natury w środowisku zabudowanym. Celem projektowania 

biofilicznego jest przyczynienie się do poprawy zdrowia, kondycji i dobrego samopoczucia ludzi. Doświadczanie natury może 

odbywać się w trzech wymiarach: bezpośrednim (np. światło, rośliny, naturalne ekosystemy), pośrednim (sztuczne formy 

inspirowane naturą, obrazy, naturalne materiały, zmiany obiektów w czasie) lub doświadczaniu przestrzeni i miejsc (integracja 

miejsc, przestrzenie przejściowe, kulturowe i ekologiczne przywiązanie do miejsca) [Kellert, Calabrese, 2015:4]. 

Bioróżnorodność (różnorodność biologiczna): termin wprowadzony w 1980 roku przez Thomasa Lovejoy’a [WWF, n.d.], 

oznaczający zróżnicowanie form życia na wszystkich poziomach jego organizacji. W Konwencji o różnorodności biologicznej 

(1992) bioróżnorodność opisano jako zróżnicowanie żywych organizmów pochodzących ze wszystkich źródeł, w tym między 

innymi z ekosystemów lądowych, morskich i innych ekosystemów wodnych oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią 

– obejmuje to różnorodność w obrębie gatunku, między gatunkami i ekosystemów. Pojęcie różnorodności biologicznej zrodziło 

się z potrzeby znalezienia sposobu opisu bogactwa przyrodniczego Ziemi, jego zróżnicowania w przestrzeni i zmian w czasie 

[Falińska, 1996: 273]. Bioróżnorodność odnosi się zarówno do bogactwa i różnorodności gatunkowej, jak i zmienności genetycznej 

i systematycznej organizmów. Badacze określają, że różnorodność biologiczna uzależniona jest od gradientu geograficznego 

(wykazuje wysokie wartości w okolicach równika i maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej) i gradientu 

środowiskowego (liczba gatunków zwiększa się wraz ze zróżnicowaniem warunków środowiskowych, natomiast wyrównane 

warunki środowiskowe skutkują mniejszą ilością gatunków i dominacją niektórych z nich) [Falińska, 1996: 275].   

 

Ekosystem: [gr. oíkos ‘mieszkanie’, ‘gospodarstwo’, ‘środowisko’, sýstēma ‘zestawienie’, ‘połączenie’] najwyższa jednostka 

ekologiczna tworzona przez biocenozę i biotop [Falińska, 1996: 280]. Jest to układ, w którym współdziałają wszystkie poziomy 

troficzne, zintegrowane z abiotycznym środowiskiem [Łabno, 2007:80]. Każdy ekosystem posiada charakterystyczny skład 

gatunkowy, związany z miejscowym układem warunków środowiskowych, a wchodzące w jego skład gatunki są ze sobą powiązane 

zależnościami biocenotycznymi [Encyklopedia PWN, n.d.]. W obrębie ekosystemu zachodzi nieprzerwany obieg materii i przepływ 

energii – dzięki stałemu dopływowi energii słonecznej ma on możliwość ciągłego podtrzymywania swojego istnienia [Łabno, 2007: 

80]. Wielkość ekosystemu może wynosić od kilku m² (np. źródło) do setek lub tysięcy km² (np. tajga) [Encyklopedia PWN, n.d.]. 

Ekosystem miasta: jednostka ekologiczna wyodrębniana przez niektórych naukowców, obejmująca biocenozę zdominowaną 

przez człowieka i specyficzne związane z nią środowisko nieożywione, w którego kształtowaniu dużą rolę odegrała ludzkość 

[Łabno, 2007: 80]. Miasto traktowane jest jako układ, w którym następuje przebieg materii i energii. Konsekwencją postrzegania 

miasta jako ekosystemu jest mniejsza koncentracja na człowieku i uwzględnianiu w planach urbanistycznych jego innych 

składników, np. roślin i zwierząt. 

Defekty ekosystemowe (Ecosystem Disservices – EDS): funkcje lub właściwości ekosystemów, które powodują skutki 

postrzegane jako szkodliwe, nieprzyjemne lub niepożądane. Mogą one wynikać z funkcjonowania stosunkowo niezakłóconych 

ekosystemów lub być skutkami lub efektami ubocznymi zamierzonej manipulacji ekosystemami [Lyytimäk, 2015:136]. Do EDS 

należą takie zjawiska jak: niszczenie elementów infrastruktury, alergiczne reakcje na niektóre rośliny czy choroby przenoszone 

przez zwierzęta. 

Gatunek pionierski: gatunek o szczególnych właściwościach biologicznych i ekologicznych, dzięki którym posiada zdolność 

przystosowania się do skrajnych warunków, w których może realizować funkcje życiowe. Gatunki pionierskie wyprzedzają inne 

gatunki w procesie zdobywania i zasiedlania nowych obszarów [Falińska, 1996:356]. W przypadku roślin gatunki pionierskie 

cechują się często szybkim wzrostem w młodości, światłolubnością, wysoką tolerancją w zakresie klimatu i gleby, wczesnym 

zakwitaniem i obfitym corocznym owocowaniem. 

Gatunek wskaźnikowy (bioindykator): każdy gatunek, którego obecność (lub nieobecność) lub reakcja (osobników, populacji) 

wskazują na zaistnienie w danym miejscu pewnego typu czynnika ekologicznego o określonym natężeniu lub odpowiedniej 

wartości progowej [Falińska, 1996:182]. Bioindykator jest więc gatunkiem informującym o stanie środowiska. 
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Gatunek rodzimy: gatunek, stanowiący składnik naturalnych ekosystemów na danym terenie, wykazujący wiele przystosowana 

do warunków tam panujących [Łabno, 2007:111]. Gatunki rodzime powstały na danym terenie lub przywędrowały na niego 

spontanicznie w odległej przeszłości. 

Inżynieria ekologiczna (Ecological Engineering – EE): projektowanie zrównoważonych naturalnych i sztucznych ekosystemów 

integrujących społeczeństwo z jego naturalnym środowiskiem, z korzyścią dla obu tych dziedzin [Jørgensen, 2008]. Inżynieria 

ekologiczna związana jest z wykorzystywaniem ekosystemów naturalnych do redukcji zanieczyszczeń, odtwarzaniem 

ekosystemów oraz zarządzaniem ekologicznym. 

 

IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change): międzyrządowy zespół ONZ odpowiedzialny za ocenę nauki 

związanej ze zmianami klimatu. IPCC nie prowadzi własnych badań, ale opracowuje sprawozdania na podstawie stanu wiedzy o 

zmianach klimatu. Sprawozdania te stanowią kluczowy wkład w międzynarodowe negocjacje mające na celu rozwiązanie 

problemu zmian klimatu [IPCC n.d.]. 

IUCN (International Union for Conservation of Nature): założona w 1948 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody.  

Składa się zarówno z organów rządowych i jak organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zajmuje się planowaniem, wdrażaniem, 

monitorowaniem i oceną prac mających na celu ochronę przyrody. IUCN zrzesza ponad 1400 organizacji i 17 000 ekspertów 

[IUCN n.d.]. W 2009 roku IUCN sprecyzowała pojęcie Nature-based Solutions, a w 2020 wydała standardy służące ocenie NbS. 

Klimat: prawidłowość i następstwo procesów atmosferycznych zachodzących w danym rejonie w wyniku długoletniego 

oddziaływania promieniowania słonecznego, cyrkulacji powietrza i właściwości podłoża, warunkujących w danym miejscu 

charakterystyczny układ pogody. Klimat kształtuje się pod wpływem położenia geograficznego, szaty roślinnej i właściwości 

fizycznych danego obszaru, ciepła wnętrza Ziemi i otrzymywanego od Słońca, a także pod wpływem działalności człowieka. 

Najważniejsze elementy klimatu to: temperatura, opady, wiatry, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza i zachmurzenie 

[Łabno, 2007: 160]. 

Natura: na potrzeby niniejszego opracowania rozumiana jako elementy biotyczne i abiotyczne środowiska, również elementy 

przyrodnicze wprowadzane do środowiska życia człowieka. 

Niebieska infrastruktura (blue infrastructure – BI): pojęcie tożsame z zieloną infrastrukturą, odnoszące się do ekosystemów i 

elementów wodnych (także sztucznych), takich jak obszary przybrzeżne, rzeki, jeziora, tereny podmokłe, kanały, stawy, baseny i 

zbiorniki retencyjne, sieć kanalizacji miejskiej i inne. 

Odbudowa ekosystemu (ecosystem restoration): powrót ekosystemu do stanu zbliżonego do stanu sprzed zakłócenia lub okresu 

określonego zarządzania. 

Roślinność naturalistyczna: roślinność pod względem struktury, formy i składu gatunkowego zbliżona do roślinności rodzimej 

[Rostański, 2012:21] występującej na danym terenie. 

Roślinność potencjalna: roślinność, która ukształtowałaby się spontanicznie na danym terenie po zaprzestaniu działalności 

człowieka [Sudnik-Wójcikowska, 2011:9]. 

Roślinność rodzima: roślinność składająca się z gatunków rodzimych, dostosowana do warunków panujących na danym terenie. 

Roślinność rodzima może istnieć na danym terenie bez ingerencji człowieka. 

Roślinność rzeczywista: roślinność istniejąca na danym obszarze w warunkach wpływów antropogenicznych, przeciwstawna 

istniejącej tam wcześniej roślinności naturalnej [Sudnik-Wójcikowska, 2011:9]. 

Rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature-based Solutions – NbS,): według IUCN, są to działania mające na celu ochronę 

naturalnych i zmodyfikowanych ekosystemów oraz zrównoważone zarządzanie nimi i ich odbudowę w sposób umożliwiający 

skuteczne i adaptacyjne reagowanie na wyzwania społeczne, aby zapewnić zarówno dobro człowieka, jak i korzyści w zakresie 

różnorodności biologicznej [Cohen-Shacham et al., 2016]. Termin Nature-based Solutions został po raz pierwszy użyty w 2008 

roku, a w 2009 zdefiniowany przez IUCN. Komisja Europejska określa, że NbS są w idealnym przypadku efektywne energetycznie 

i zasobooszczędne oraz odporne na zmiany, ale aby odnieść sukces, muszą być dostosowane do lokalnych warunków [European 

Commision, 2015:5]. NbS powinny być również efektywne kosztowo [IUCN, 2020]. 

Równowaga (homeostaza) ekosystemu: teoria równowagi w przyrodzie została sformułowana przez MacArthura i Wilsona na 

przykładzie wysp, gdzie stała liczba gatunków ma być efektem dynamicznej równowagi między tempem imigracji i wymierania 



 

25 

 

gatunków [MacArthur&Wilson, 1967]. Według definicji encyklopedycznej równowaga ekosystemu to zdolność układów 

ekologicznych do regulacji procesów wewnętrznych, w wyniku których układ jako całość zachowuje równowagę [Encyklopedia 

PWN, n.d.a]. Równowaga zapewnia trwałość ekosystemu w czasie. Według F. Oldfielda, rzeczywisty model ekosystemu oddaje 

stan zrównoważony (steady state), rozumiany jako stan ewoluującej, a więc dynamicznej równowagi, obejmujący również zmiany 

cykliczne [Oldfield, 1983]. 

Równowaga ekologiczna: zgodnie z definicją zawartą w Ustawie prawo ochrony środowiska (2001): stan, w którym na 

określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu człowieka, składników przyrody żywej i warunków 

siedliskowych [Dz. U., 2001, poz. 627]. Stan zrównoważony systemu przyrodniczego oznacza, że składowe systemu i ich 

wzajemne relacje są stałe, a przychód materii, energii i informacji jest równoważony przez rozchód [Odum, 1983]. Procesy rozwoju 

mogą zakłócać zjawiska katastroficzne, prowadzące do zamknięcia pewnego cyklu rozwojowego i rozpoczęcia innego. Według G. 

Łabno równowaga ekologiczna to stan układu ekologicznego charakteryzujący się stabilnością, tzn. niewystępowaniem nagłych 

zmian liczebnościowych, jakościowych i funkcjonalnych. Utrzymuje się dzięki ciągłemu dopasowywaniu się do siebie 

poszczególnych składników układu i do warunków środowiska [Łabno, 2007: 330]. 

Sekwestracja CO₂: proces przyczyniający się do spowalniania ocieplania się klimatu, polegający na zmniejszaniu emisji 

dwutlenku węgla, np. poprzez wychwytywanie go z powietrza atmosferycznego [Szulczewska, 2018:80]. Sekwestracja może być 

realizowana przez roślinność, która magazynuje CO₂ w procesie fotosyntezy [Lubańska et al., 2016]. Szczególnie istotna jest w 

tym wypadku zieleń wysoka (obszary zalesień). 

S.M.A.R.T. akronim oznaczający pięć cech, którymi powinien odznaczać się dobrze określony cel. Na potrzeby niniejszej pracy 

jego rozwinięcie przyjęto zgodnie z koncepcją IUCN [IUCN, 2020]: S. (specific – konkretny), M. (measurable – mierzalny), A. 

(attainable – osiągalny), R. (realistic – realistyczny), T. (timely – określony w czasie). 

Sukcesja ekologiczna: (z łac. successio – ‘następstwo’) jedna z najstarszych teorii w ekologii roślin, wynikająca z zainteresowania 

przemianami roślinności w czasie i przestrzeni. Teoria sukcesji została sformułowana przez botanika F. Clementsa i opisana jako 

ukierunkowanie zmian roślinności na odsłoniętej przestrzeni, jako procesów progresywnych, uporządkowanych i 

przewidywalnych. Clements określił również, że proces sukcesji kończy się ukształtowaniem zbiorowiska klimaksowego, czyli 

typowego i stabilnego w danym klimacie [Falińska, 1996:44-45]. Łabno opisuje sukcesję jako proces stopniowego rozwoju 

biocenozy w czasie. Polega na zastępowaniu składu gatunkowego jednego stadium rozwojowego przez gatunki nowego stadium 

aż do wykształcenia się takiego zestawu, który w najlepszy sposób dopasuje się do miejscowych warunków środowiska [Łabno, 

2007:363-364]. Z kolei Richling i Solon, zwracają uwagę, że koncepcja zakończenia sukcesji stadium klimaksowym jest 

uproszczona i obecnie trudna do przyjęcia [Richling & Solon, 2011:138]. Przeczą jej chociażby stałe procesy zmiany klimatu oraz 

możliwość występowania zjawisk przypadkowych, np. huraganów i powodzi. Jednocześnie nawet w stadium klimaksu następują 

zmiany istniejącego układu, co jest związane z pojęciem równowagi dynamicznej. 

Synantropizacja: kierunkowy proces przemian, jaki zachodzi w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka, odbywający się 

w czasie i przestrzeni. Dotyczy świata organizmów żywych na różnych poziomach organizacji, a istotą synantropizacji jest zmiana 

lub zastępowanie (zanikają niektóre gatunki i zbiorowiska, a jednocześnie rozprzestrzeniają się inne). Proces charakteryzuje się 

wzrostem udziału elementów obcego pochodzenia kosztem rodzimych, utratą cech lokalnych (kosmopolityzacja), zastąpieniem 

składników o wąskiej amplitudzie ekologicznej przez elementy o szerokich wymaganiach ekologicznych [Sudnik-Wójcikowska, 

2011:7].  

Środowisko: całokształt warunków życia działających na określoną jednostkę biologiczną w jej sytuacji życiowej. Na środowisko 

składa się: światło słoneczne, deszcz, gleby i organizmy żywe. Środowisko danego organizmu tworzą zarówno jego sąsiedzi, jak i 

zwierzęta, a także czysto fizyczne procesy lub elementy nieorganiczne [Falińska, 1996:14]. 

Usługi ekosystemowe (Ecosystem Services – ES): koncept, do którego odniesienia w literaturze naukowej można znaleźć już w 

latach 60-tych i 70-tych XX wieku [De Groot, 1992] w rozwoju ekonomii ekologicznej (ecological economics) [Szulczewska, 

2018:74]. Usługi ekosystemowe są rozumiane jako zdolność naturalnych procesów i składników do dostarczania towarów i usług, 

które bezpośrednio lub pośrednio zaspokajają ludzkie potrzeby [De Groot, Wilson, Boumans, 2002]. W zależności od funkcji 

pełnionych przez ekosystemy (regulujące, siedliskowe, produkcyjne, informacyjne), mogą one świadczyć różne usługi oraz dobra 

[De Groot et al. 2000]. Wśród nich można wymienić: utrzymywanie dobrej jakości powietrza, ochronę przeciwko skutkom burz i 

powodzi, zapylanie roślin uprawnych, zwalczanie szkodników i chorób, utrzymanie różnorodności biologicznej i genetycznej, 

pokarm, materiały budowlane, lekarstwa, a także radość z oglądania krajobrazu i wykorzystanie przyrody do badań naukowych 

[De Groot, Wilson, Boumans, 2002].  
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Zbiorowisko roślinne: jednostka organizacji roślin utworzona przez populację różnych gatunków roślin, zajmujących wspólnie w 

obrębie pewnej przestrzeni przekształcone przez siebie siedlisko, czyli biotop [Falińska, 1996:280]. 

Zbiorowisko antropogeniczne: zbiorowisko charakteryzujące się roślinnością rzeczywistą (istniejącą w warunkach wpływów 

antropogenicznych) i przeciwstawiające się istniejącej wcześniej na danym terenie roślinności naturalnej [Sudnik-Wójcikowska, 

2011:8].  

Zbiorowisko ruderalne: rodzaj zbiorowiska synantropijnego, porastającego siedliska skrajne lub nowo powstałe. Cechuje się 

trwałością i przewagą bylin w składzie gatunkowym [Falińska, 1996:276]. Zbiorowiska ruderalne pojawiają się w sąsiedztwie 

zabudowy, na wysypiskach śmieci, ruinach, terenach kolejowych, przy drogach i autostradach, w portach, na hałdach pogórniczych.  

Zielona infrastruktura (green infrastructure – GI): dokładny czas pojawienia się tego terminu oraz jego autora jest trudny do 

określenia, natomiast funkcjonował on już w 1990 roku [Szulczewska, 2018:10] – użył go Ch.E. Little (1990) w książce Greenways 

for America. Little twierdził, że twórcą pojęcia jest F.L. Olmsted, który uważał, że żaden pojedynczy park nie zapewni ludziom 

wszystkich dobroczynnych wpływów natury, a zamiast tego, parki powinny być połączone ze sobą i z otaczającymi je dzielnicami 

mieszkalnymi. W literaturze akademickiej często przytaczana jest definicja zielonej infrastruktury sformułowana przez Benedicta 

i McMahona, według której zielona infrastruktura to połączona sieć obszarów naturalnych i innych otwartych przestrzeni, która 

chroni naturalne wartości i funkcje ekosystemu, utrzymuje czyste powietrze i wodę oraz zapewnia szereg korzyści dla ludzi i dzikiej 

przyrody [Benedict & McMahon, 2006]. Autorzy sprecyzowali również, że sieć zielonej infrastruktury łączy ekosystemy i 

krajobrazy w system połączonych ze sobą węzłów, korytarzy oraz obszarów (hubs, links and sites). Węzły dostarczają terenów do 

życia i rozwoju roślin, zwierząt oraz ludzi i mogą występować we wszystkich rozmiarach i kształtach. Są to np. obszary chronione, 

lasy, ale też parki i tereny zielone. Korytarze (links) wiążą system razem i są elementem niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania ekosystemów, np. ze względu na migrację zwierząt. Do takich połączeń mogą należeć elementy naturalne jak 

rzeki i strumienie, a także kreowane przez człowieka: greenway’e i greenbelt’y. Ostatnim elementem są obszary o mniejszej skali 

niż węzły, które mogą funkcjonować niezależnie od sieci, jednak wnoszą do niej ważną wartość ekologiczną, np. chroniąc siedliska 

dzikiej przyrody. Pojęcie zielonej infrastruktury definiuje również Komisja Europejska i European Environment Agency 

[Biodiversity information system for Europe, n.d.], jako strategicznie zaplanowaną sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych, 

które są chronione i wzmacniane w celu świadczenia usług ekosystemowych, przynosząc jednocześnie korzyści dla różnorodności 

biologicznej i społeczeństwa. 

Zmiany klimatu: 1. zmiany stanu klimatu, które można zidentyfikować (np. za pomocą badań statystycznych) na podstawie zmian 

średniej i/lub zmienności jego właściwości, które trwają przez dłuższy okres, zazwyczaj dziesięciolecia lub dłużej. Zmiany 

klimatyczne mogą być spowodowane naturalnymi procesami wewnętrznymi lub zewnętrznymi wyrzutami, takimi jak modulacje 

cykli słonecznych, wybuchy wulkanów i trwałe zmiany antropogeniczne w składzie atmosfery lub w użytkowaniu gruntów [IPCC: 

Data Distribution Centre, n.d.]. 2. zmiany stanu klimatu przypisywane bezpośrednio lub pośrednio działalności człowieka, 

zmieniające skład globalnej atmosfery i stanowiące uzupełnienie naturalnej zmienności klimatu obserwowanej w porównywalnych 

okresach [United Nations, 1992]. Pojęcie często używane w kontekście znaczącego wzrostu globalnych temperatur od połowy XX 

wieku do chwili obecnej. 

Zrównoważony rozwój (sustainable development), ekorozwój: model rozwoju gospodarczo-społecznego w którym podmiotem 

działań jest przyroda [Łabno, 2007:79]. Zrównoważony rozwój wiąże się z ograniczaniem presji cywilizacyjnych na środowisko 

oraz poprawą jego stanu poprzez ekologizację procesów gospodarczych i wprowadzanie systemów ochrony środowiska. Idea 

ekorozwoju propaguje zmianę sposobu myślenia o budowie struktury miejskiej i pojawia się w licznych dokumentach od początku 

lat 90-tych XX wieku [Zachariasz, 2016:17-18]. Kwestia sustainable development była poruszana między innymi w trakcie Szczytu 

Ziemi w Rio de Janeiro (1992) oraz w Nowej Karcie Ateńskiej z 1998 i 2003 roku. Termin odnosi się do przeciwdziałania 

pogarszaniu się jakości środowiska w miastach i ich otoczeniu, utrzymywaniu różnorodności biologicznej, a także ochrony 

zabytków i krajobrazu kulturowego. W Polsce termin zrównoważony rozwój definiuje Ustawa prawo ochrony środowiska [Dz. U., 

2001, poz. 627], opisując go jako rozwój gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 

w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno 

współczesnego pokolenia jak i przyszłych pokoleń. 

1.7.3. Sztuka 

Archetyp: w teorii C.G. Junga – wspólny wszystkim ludziom wzorzec reagowania i postrzegania świata, odwieczna niezmienna 

struktura organizująca zachowanie jednostki. Archetyp jawi się w świadomości człowieka za pośrednictwem symbolicznej treści i 
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motywów stale powtarzających się — w zmiennej historycznie i kulturowo postaci — w mitach, wierzeniach, sztuce, obyczaju 

różnych epok i kręgów kulturowych, a także w snach, fantazjach i urojeniach jednostek [PWN, n.d.b]. W architekturze archetyp 

można zdefiniować jako ponadczasowe odniesienie dla odpowiadającej mu typologii budowli [Pieczara, 2019]. Charakterystyczną 

grupą archetypów są symbole abstrakcyjne takie jak linie, punkty, figury geometryczne i bryły, których wzorców można 

doszukiwać się w naturze. Te proste i minimalistyczne motywy są stosowane przez artystów land art i innych odmian sztuki 

angażującej przyrodę, a także architektów krajobrazu.  

Awangarda: termin o dwojakim znaczeniu – szerzej oznacza wszelką twórczość nowatorską, a w węższym zakresie określa sztukę 

środkowej i wschodniej Europy (a także pewne środowiska zachodniej Europy), począwszy od końcowych lat I wojny światowej 

do połowy lat 20-tych włącznie [Kubalska-Sulkiewicz 2002:27]. Awangarda skupiła takie kierunki w sztuce jak suprematyzm, 

neoplastycyzm czy dadaizm i wyznaczyła kierunki rozwoju późniejszych formacji artystycznych określanych bardzo szeroko jako 

neoawangarda (od przełomu lat 20. I 30. Do lat 70. XX wieku). Neoawangarda obejmowała takie kierunki jak na przykład 

neokonstruktywizm, neodadaizm, liczne odmiany sztuki nieprzedstawiającej (action painting, informel), happening, sztuka ziemi, 

minimal art, sztuka konceptualna. 

Crop art: praktyka w sztuce polegająca na wykorzystywaniu roślin uprawnych w krajobrazie do tworzenia wielkogabarytowych 

obrazów, rysunków lub znaków. Zazwyczaj najlepsza percepcja dzieła możliwa jest tylko z perspektywy z lotu ptaka. Dzieła sztuki 

crop art są wzmocnione efektami pogody i pór roku. 

Environmental art: prąd w sztuce wykorzystujący środowisko naturalne jako medium, za pośrednictwem którego przekazywane 

są treści związane np. z polityką i społeczeństwem. Według definicji z Tate Gallery jest to sztuka zajmująca się kwestiami 

społecznymi i politycznymi związanymi ze środowiskiem naturalnym i miejskim [Tate Gallery, n.d.]. Environmental art przyjmuje 

różne formy: przedstawiającą, nieprzedstawiającą i performatywną. Sztuka ta może być wystawiona do oglądania na zewnątrz, ale 

również w galeriach w formie płócien, zdjęć, filmów, czy naturalnych próbek. Powiązana z niniejszym opracowaniem 

performatywna sztuka środowiskowa pojawiła się w latach sześćdziesiątych, pod postacią takich zjawisk jak land art, process art, 

eco-art, earth art, earthworks i total art [Thornes, 2008:399]. Obejmuje ona więc różne praktyki i ruchy. Niektórzy badacze 

wskazują na jej potencjał w zakresie informowania o zmianach klimatu. 

Earthworks: 1. w historii sztuki pojęcie to powstało w celu opisania niektórych dzieł, aranżowanych jako trwałe, wielkoskalowe, 

nienaturalne formy usytuowane w otwartej przestrzeni (rozumianej jako przeciwieństwo środowisk zabudowanych oraz 

naturalnych – np. wzdłuż rzek) [Spaid, 2002:10]. Obiekty te często budowane były z mas ziemnych, głazów, piasku lub innych 

naturalnych materiałów. John Beardslay pierwsze dzieła tego rodzaju utożsamia z amerykańskimi twórcami land art [Beardsley, 

2006:7]. Sue Spaid jako najwcześniejsze przykłady wymienia: Poles (R. Wilson), Double Negative (M. Heizer), Spiral Jetty (R. 

Smithson) i Lightning Field (W. de Maria) [Spaid, 2002:10]. 2. pojęcie funkcjonujące również w inżynierii, w tym w architekturze 

krajobrazu jako roboty ziemne. Oznacza prace mające na celu formowanie części powierzchni ziemi, poprzez wydobywanie gruntu 

naturalnego, jego przemieszczaniu na inne miejsce i nadawaniu mu kształtu, zgodnie z wymaganiami projektu [Michalik, n.d.]. 

Roboty ziemne wykonywane są podczas realizacji wielu inwestycji z zakresu inżynierii lądowej i budownictwa, np.: budowy 

podziemnych zbiorników, fundamentów i kształtowania powierzchni terenu (usypywania wałów, nasypów, tworzenia sztucznych 

wzniesień i zagłębień).  

Ecological art (eco art): praktyka artystyczna poruszająca zagadnienia mogące wpływać na stan ekosystemów, takie jak 

dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków, wytwarzanie energii, widoczna konsumpcja, wylesianie, produkcja 

żywności, robotyka, inżynieria genetyczna, strategie rekultywacji, hydrologia, recykling odpadów, współczesne rolnictwo i inne 

[Weintraub, 2012]. Artyści eco art nie akceptują charakterystycznego dla dzisiejszej cywilizacji odizolowania człowieka od natury, 

ponieważ według nich nie może on żyć w oderwaniu od przyrody. Wśród artystów reprezentujących tę praktykę, wymieniani są: 

Herbert Bayer, Andy Goldsworthy, Maya Lin, Alan Sonfist, Alan Kaprow. Według L. Weintraub wyznacznikami ecological art 

są: tematyka dzieła, powiązania, dynamizm i ekocentryzm. Tematyka dzieła odnosi się do możliwości wynikających z 

rygorystycznych praktyk ekologicznych oraz subiektywnych rozważań dotyczących środowiska (dodanie intuicji, opinii i 

interpretacji). Powiązania w ecological art są rozumiane jako nieuchronne relacje, które rządzą wszystkimi materiałami, procesami 

i zdarzeniami na Ziemi. Eco art akceptuje zmienną wilgotność, temperaturę, światło słoneczne, bakterie, florę, faunę i ludzi 

[Weintraub, 2012:7]. Zasada dynamizmu mówi o tym, że wszystko, co występuje w przestrzeni, również zmienia się w czasie. 

Ekocentryzm odnosi się do założenia, że ludzie nie są ważniejsi niż inne jednostki na Ziemi – jest to przeciwieństwo 

antropocentryzmu. Eco art odrzuca idee: produktywności (jak w dziełach pop art), długowieczności (np. materiałów jak w dziele 

Light field W. de Maria), perspektywy (abstrakcyjne pomysły i symbole rozumiane tylko przez człowieka).  
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Ecovention: termin utworzony w 1999 roku przez Sue Spaid i Amy Lipton, powstał z integracji słów ecology i invention (ekologia 

i wynalazek). Opisuje on projekty inicjowane przez artystów mające na celu fizyczną transformację lokalnej ekologii. Ma to 

prowadzić do poprawny stanu ekosystemów, rekultywacji i innych korzyści środowiskowych. Dla prądu ecovention 

charakterystyczne jest również angażowanie interesariuszy w proces powstawania dzieła. Są to zarówno lokalni mieszkańcy – 

przyszli zarządcy dzieła, jak również eksperci: architekci, architekci krajobrazu, botanicy, zoolodzy i planiści, odpowiedzialni za 

realizację i ewaluację projektu [Spaid, 2002:1-2]. Charakterystyczną cechą ecovention jest więc szczególna złożoność i 

interdyscyplinarność procesu powstawania dzieła. 

Geoglify: sposób przedstawiania rysunków na otwartych przestrzeniach, znany od czasów starożytnych. Geoglify budowano 

najczęściej w formie układów kamieni i rowów, zazwyczaj przedstawiających zwierzęta, ludzi lub abstrakcyjne wzory. Często były 

lokalizowane na płaskich powierzchniach lub zboczach wzgórz, gdzie ich kontury wyróżniały się kolorystycznie od naturalnego 

podłoża, podobnie jak prymitywne, proste kształty przedstawień. Wiele ze znanych geoglifów ma gigantyczne wymiary, dzięki 

czemu są bardzo dobrze widoczne z lotu ptaka, jednak mało wyraźne, gdy patrzy się na nie z poziomu gruntu. Naukowcy za pomocą 

różnych metod są w stanie oszacować wiek niektórych geoglifów, takich jak na przykład tzw. Biały Koń z Anglii (1400 r. p.n.e.) 

czy Wielki Kopiec Węża z Ohio (2900 r. p.n.e. – 900 r. p.n.e – według różnych analiz) [Mailland, 2011: 279].  

Sustainable art: praktyka artystyczna polegająca na tworzeniu dzieł zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozumianego 

jako próbę poprawy istniejących warunków społeczno-ekonomicznych i środowiskowych lub nadawania nowych wartości nie 

zmniejszających możliwości zaspokajania potrzeb dla przyszłych pokoleń. Artyści związani z sustainable art koncentrują się 

przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów ekologicznych, recyklingu i uzdrawianiu przyrody.  

Site specific: dzieła sztuki projektowane specjalnie do osadzenia w konkretnej lokalizacji, mające związek z miejscem. Usunięte 

z ze swojej lokalizacji dzieło traci całe lub znaczną część swojego znaczenia. Termin site-specific jest często używany w 

odniesieniu do sztuki instalacji oraz sztuki ziemi, która jest specyficzna dla danego miejsca niemal z definicji [Tate Gallery, n.d.a]. 

Przykłady site specific spotykane są również w rzeźbie i malarstwie w przestrzeni publicznej (murale, graffiti).  

Sztuka angażująca naturę: wszystkie kategorie sztuki i działania artystyczne angażujące in situ naturę, która może stawać się 

tematem, materiałem lub tłem dzieła / performansu4. 

Sztuka angażująca krajobraz: wszystkie kategorie sztuki i działania artystyczne, angażujące krajobraz, rozumiany jako wygląd 

typowy dla danego terenu, kształtowany za pomocą czynników przyrodniczych i antropogenicznych5. 

Sztuka ziemi (land art): jeden z najnowszych prądów w sztuce konceptualnej XX wieku [Winzer, 2000:123], typ działania 

plastycznego rozwiniętego w 1968-70 [Kubalska-Sulkiewicz 2002:404], początkowo głównie w USA, później również w Europie 

(szczególnie w Anglii), polegający na odrzuceniu przez artystów tradycyjnych metod ekspozycji dzieł w galeriach i lokalizowaniu 

ich w środowisku zewnętrznym. Reprezentanci land art zainteresowali się naturą (i jej relacją z człowiekiem), przez co stała się 

ona tłem, bądź materiałem użytym do budowy dzieła, a często jednym i drugim. W swojej twórczości stosowali piasek, ziemię, 

roślinność, wodę, kamienie, surowe drewno, itp. Sztukę ziemi charakteryzowały niezwykłe, wyolbrzymione rozmiary, np. 

wielokilometrowy rysunek-ścieżka, wykonany na pustyni Nevada w 1969 przez M.Heizera. Artyści ingerując w pejzaż 

przekształcali jego fragmenty lub wykorzystywali naturalne procesy, takie jak erozja i czynniki atmosferyczne, dla stworzenia 

dzieła [Kubalska-Sulkiewicz 2002:404]. Istotnym aspektem land art jest nadawanie dziełom tzw. czwartego wymiaru, którym jest 

czas. Proces samego powstawania dzieła lub jego przemijalność, mogły być dla artysty bardziej istotne niż sama forma. W tym 

kontekście sztuka ziemi zawiązana jest ze sztuką performance. Prąd łączyć można również ze środkami wyrazu zaczerpniętymi z 

minimal art, ze względu na prostotę i czystość form i kształtów, z których budowano kompozycje. Działania te wymagają 

pośrednictwa filmu, aby dotrzeć do publiczności [Winzer, 2000:123]. 

 

 
4 Definicja: autorka. 
5 Definicja: autorka. 
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2. STAN BADAŃ 

2.1. Wstęp 

Poruszony w pracy temat znacznie wykraczał poza wiedzę związaną z architekturą krajobrazu, której 

praktykowanie wymaga wielu kompetencji, a wśród nich można wymienić nie tylko wiedzę inżynierską, 

ale również przyrodniczą, planistyczną, socjologiczną czy artystyczną. W kolejnych rozdziałach omówiono 

szczególny związek architektury krajobrazu ze sztuką, zdefiniowaną przez autorkę jako angażującą 

przyrodę i krajobraz oraz ze specjalistyczną wiedzą z zakresu ekologii i współczesnych koncepcji 

wspierania bioróżnorodności, środowiska naturalnego i klimatu.  

Ponieważ poruszono wątki związane z różnymi dyscyplinami naukowymi, ze względu na porządek 

literatury przedmiotu, stan badań podzielono na kilka podrozdziałów omawiających: 

▪ związek pomiędzy architekturą krajobrazu i sztuką ziemi; 

▪ formy ziemne w kulturze, sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu; 

▪ sztukę angażującą przyrodę i krajobraz; 

▪ awangardę w sztuce i architekturze krajobrazu; 

▪ ekologię w architekturze krajobrazu; 

▪ współczesne koncepcje wspierania bioróżnorodności, środowiska naturalnego i klimatu, 

▪ ewaluację przestrzeni publicznych. 

Kolejność opisywanych wątków odzwierciedla kolejność poszczególnych etapów analizy i krytyki 

literatury. Praca ta początkowo dotyczyła głównie podstawowego zagadnienia jakim był związek 

architektury krajobrazu i sztuki ziemi, a z czasem jej zakres był poszerzany o kolejne wątki poboczne, 

niezbędne jednak dla pełnego zrozumienia przyjętej problematyki. 

2.2. Związek pomiędzy architekturą krajobrazu i sztuką ziemi 

Często cytowaną pracą naukową podejmującą temat korelacji architektury krajobrazu i sztuki ziemi jest 

Between Land Art and Landscape Architecture autorstwa U. Weilachera. Według autora architektura 

krajobrazu dawniej łączona głównie z projektowaniem ogrodów, obecnie polega na poszukiwaniu przez 

twórców współczesnych form ekspresji [Weilacher, 1996:9]. Jednocześnie, architekci krajobrazu usiłują 

pogłębić zanikające od czasów pierwszej rewolucji przemysłowej relacje człowieka z naturą. Weilacher 

zauważa i omawia kwestię inspiracji i podobieństwa sztuki ziemi i dzisiejszej architektury krajobrazu, 

określając zjawisko jako new language in the landscape. Zasadniczą częścią publikacji są wywiady z 

artystami i architektami krajobrazu, którzy w swoich dziełach nawiązują do sztuki ziemi, ze względów 

formalnych, poprzez stosowane materiały lub kontekst przestrzenny6. W rozmowach autor stara się dociec 

jakie są inspiracje twórców oraz czym jest dla nich sztuka ziemi. Jednocześnie dokonuje przeglądu ich 

najbardziej rozpoznawalnych realizacji. Za najważniejsze cechy sztuki ziemi, które mogą wpływać na 

architektów krajobrazu autor uznaje: akceptację przemijalności, zmienności i nieprzewidywalności 

przyrody, stosowanie prostych, często zgeometryzowanych form oraz ideę romantyczności dzieł związaną 

z kontemplacją dzikiej przyrody, która w ludzkiej świadomości często kojarzona jest z dramatycznym i 

dynamicznym pejzażem.  

 
6 Są to następujący twórcy: Hannsjörg Voth (ur. 1940), Dani Karavan (ur. 1930), Ian Hamilton Finley (ur. 1925, zm. 2006), Bernard 

Lassus (ur. 1929), Peter Latz (ur. 1939), Dieter Kienast (ur. 1945, zm. 1998), Sven Ingvar Andersson (ur.1927, zm. 2007), Herman 

Prigann (ur. 1942, zm. 2008), Hans Dieter Schaal (ur. 1943), Martha Schwartz (ur. 1950) i Peter Walker (ur. 1932), Adrian Geuze 

(ur. 1960). 
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Uzupełnieniem książki jest esej New Landscape after Art? [Weilacher, 2008], w którym autor podkreśla, 

że wolność twórcza, którą architekci krajobrazu dysponują w XXI wieku niesie szanse, ale również ryzyko. 

Zagrożenie polega na swoistej „pokusie”, której mogą ulegać projektanci – zbytniej koncentracji na 

estetycznych walorach dzieł, które miałyby podnosić szanse na osiągnięcie komercyjnego sukcesu. Odnosi 

się to również do bezkrytycznej, formalnej imitacji sztuki ziemi. 

W literaturze polskojęzycznej niewiele jest pozycji poruszających kwestie korelacji sztuki ziemi i 

architektury krajobrazu. Wątek pojawił się w wieloautorskiej publikacji Krajobraz XXI wieku. Sztuka 

krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce XX i XXI wieku [Rylke, 2011], szczególnie w esejach, 

których autorami są K. Herman, J. Rylke i A. Długozima. 

W szerszym kontekście temat ten poruszany jest w literaturze opisującej stosowanie wielkogabarytowych 

form ziemnych we współczesnej architekturze krajobrazu. Wśród publikacji wnoszących oryginalny wkład 

do badań, można wymienić prace takich autorów jak: Beardsley (2006), Bondarenko (2020), Porada (2017, 

2018), Porada i Zachariasz (2018). Badania te wskazują na różne motywacje twórców do stosowania 

earthworks. Beardsley porusza kwestie współpracy architektów krajobrazu oraz planistów z artystami 

ukazując w jaki sposób przekształcają oni parki w swoiste obiekty sztuki współczesnej. Wykazuje, że rośnie 

zaangażowanie artystów w architekturę krajobrazu, planowanie przestrzeni zurbanizowanej oraz 

rekultywację, co z kolei sprawia, że czasem granice pomiędzy jedną a drugą działalnością mogą się 

zacierać. Na motywacje estetyczne wskazują również Porada i Zachariasz, poszerzając kontekst o chęć 

podkreślenia historii miejsca, upamiętnienia jakiegoś wydarzenia – niektóre earthworks pełnią funkcję 

symboliczną. Z kolei Bondarenko koncentruje się na aspekcie środowiskowym dowodząc, że stosowanie 

form ziemnych sprzyja przezwyciężaniu problemów w regulacji bilansu wodnego terenów, przyczynia się 

do ochrony przed nadmiernym obciążeniem hałasem, a także staje się narzędziem rekultywacji terenów 

poprzemysłowych.  

O sztuce ziemi w działaniach rekultywacyjnych (również związanych z architekturą) pisała Ilona 

Szymańska (2013) w eseju Sztuka rekultywacji – rekultywacja poprzez sztukę. Autorka analizowała proces 

tworzenia parków rekreacyjno-edukacyjnych na terenach pokopalnianych, których integralnym elementem 

są obiekty artystyczne, a w szczególności formy ziemne. Pionierem w tej dziedzinie miał być Robert 

Smithson tworząc Broken Circle/Spiral Hill. Autorka opisuje również wielkogabarytowe dzieło polskiego 

artysty w zakresie land art, a jednocześnie architektury krajobrazu – „Projekt Mars” Jarosława 

Kozakiewicza. Jest to budowla ziemna przedstawiająca lewe ucho, powstała na terenie dawnej odkrywki 

węgla brunatnego w Boxbergu. 

O rzeźbiarskim kształtowaniu terenu w parkach piszą również Cranz i Boland (2004) na przykładzie 

projektów Hargreaves Associates: Guadeloupe River Parkway, Bixby Park i Crissy Field. Stosowane w 

tych realizacjach formy ziemne, choć inspirowane ruchem wody, wiatru i gleby w dynamicznych systemach 

naturalnych – nie powstały jako produkt uboczny tych systemów, ani też nie pełnią żadnych funkcji 

ekologicznych. Zamiast tego stanowią bardzo precyzyjnie zaprojektowane symbole procesów 

ekologicznych. Choć być może niedoskonałe modele tego, jak obiekty architektury krajobrazu mogą być 

włączane w proces ekologiczny, parki te zawierają pierwsze oznaki ekologicznej estetyki i sugerują, że 

sztuka może odegrać rolę w edukacji publiczności o procesach ekologicznych w środowisku miejskim 

[Cranz & Boland 2004]. Istotna dla rozprawy była również literatura dotycząca przykładów istniejących 

przestrzeni publicznych, w których zastosowano earthworks. Szczególnie wartościowe okazały się 

publikacje wydawane przez samych twórców oraz naukowców. Spośród nich zapoznano się z 

wydawnictwami autorstwa: C. Cartiere [Cartiere, 2009], B. Collett i J. Taylor [Collett & Taylor, 2014], G. 

Hargreaves’a [Hargreaves et al. 2009], H.M. Hohmann [Hohmann, 2002], P. De Kort [De Kort, 2015]. 

Pomocne były również źródła internetowe, wśród których skoncentrowano się na autorskich stronach 
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projektantów oraz stronach, które w przekrojowy sposób opisują obiekty architektoniczno-krajobrazowe, 

np. Landezine, SAH Archipedia oraz Landscape Performance Series. 

Analiza tej części literatury doprowadziła autorkę do konkluzji o istnieniu luki w badaniach naukowych. 

Pomimo tego, że motywacje projektantów do stosowania earthworks zostały już przez badaczy zauważone, 

studia w tym zakresie nie są wystarczające. Literatura naukowa to najczęściej artykuły i publikacje 

przeglądowe, w których przytaczane są studia przypadków, co prowadzi jedynie do nakreślenia zjawiska. 

Żaden z przywołanych badaczy nie utworzył rozbudowanej bazy wyjściowych danych. Brak jest również 

analiz wielokryterialnych, prowadzących do rozpatrywania jednej realizacji w różnych kontekstach, co 

dawałoby możliwość oceny zjawiska w szerokim kontekście ekologicznym i społecznym. 

2.3. Formy ziemne w kulturze, sztuce ogrodowej i architekturze krajobrazu 

Zapoznanie się z historią powstawania form ziemnych w krajobrazie kulturowym, było dla niniejszej pracy 

istotne ze względu na osadzenie badań w odpowiednim kontekście dziejowym. Autorka poszukiwała 

informacji w publikacjach związanych z archeologią, historią sztuki, historią sztuki ogrodowej i 

architektury krajobrazu oraz inżynierią.  

W kontekście powstawania form ziemnych w prehistorii i starożytności, głównie geoglifów oraz kopców, 

sięgano do publikacji z zakresu archeologii, np. autorstwa Maillanda (2011) i Gilla (1997). Analizowano 

również prace dotyczące architektury obronnej [Bogdanowski et al., 1986], ze względu na to, że formy 

ziemne były jej nieodzownym elementem (np. wały obronne, okopy, przykopy). Bardzo pomocne okazały 

się wydawnictwa przekrojowo opisujące historię sztuki ogrodowej na świecie – spośród nich książki 

autorstwa P. Hobhouse (2007) i L. Majdeckiego (2009). W zakresie historii architektury krajobrazu 

najczęściej sięgano po publikacje A. Zachariasz – zarówno książki i jak i artykuły naukowe [Zachariasz 

2006, 2007, 2014, 2016]. Korzystano również ze słowników sztuk pięknych [Kubalska-Sulkiewicz, 2002, 

Wizner, 1997], architektury [Fleming, Honour, Pevsner, 1999], architektury krajobrazu [Böhm & 

Zachariasz, 2005] oraz architektury obronnej [Bogdanowski et al., 1986].  

Stosowanie form ziemnych w czasach współczesnych wymagało od autorki zapoznania się z literaturą 

dotycząca inżynierii. Celem było pozyskanie informacji na temat sposobów zabezpieczania 

poszczególnych form przed erozją oraz dostosowywania ich do potrzeb dzisiejszego użytkownika. 

Szczególnie przydatne okazały się angielskojęzyczne pozycje albumowe opisujące techniczne rozwiązania 

stosowane we współczesnej architekturze krajobrazu, a wśród nich prace autorstwa A. Zimmerman (2011, 

2015), McLeod (2008) oraz Holdena i Liversedge (2011). 

2.4. Sztuka angażująca przyrodę i krajobraz 

Ze względu na temat pracy dotyczący sztuki ziemi, sięgnięto po pozycje odnoszące się do sztuki 

współczesnej – angażującej przyrodę i krajobraz. Po zapoznaniu się z literaturą dotyczącą land art autorka 

uznała za zasadne przeprowadzenie studiów w odniesieniu do pokrewnych tendencji w sztuce, ponieważ 

artyści oraz niektóre dzieła land art są przypisywane również do innych kierunków, trendów i działań 

artystycznych. Należą do nich: crop art, earthworks, ecological art, ecovention, environmental art 

sustainable art oraz site specific. Literatura dotycząca każdego z tych nurtów okazała się obszerna, a dla 

pracy znaczenie mają też poszczególni twórcy i niektóre dzieła. W wyniku tego, ta część stanu badań jest 

szczególnie rozbudowana, jednak wymagało tego rzetelne omówienie tematu.  

W zakresie land art dostępna literatura jest obszerna. W publikacjach omawiane są okoliczności 

powstawania sztuki ziemi, które poprzedziło pojawienie się nowych kierunków w sztuce współczesnej – 

jak np. performance, czy minimal art oraz nowych środków wyrazu, wśród których w szczególności ważny 

był environment. Istotny jest również kontekst społeczno-polityczny, na który składają się takie wydarzenia 
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jak pierwsze lądowanie człowieka na księżycu i pierwsze zdjęcie ziemi z kosmosu, pozwalające artystom 

na spojrzenie na planetę jak na obiekt i tworzywo dla sztuki. Podkreśla się również fascynację twórców 

land art epoką romantyzmu7 i zarzuca się im unikanie podejmowania „poważnych” tematów, dotyczących 

problemów okresu lat 60-tych i 70-tych, takich jak wojna w Wietnamie, epidemia AIDS, globalizacja czy 

ubóstwo [Crump, 2016]. 

Każda z publikacji poświęcanych sztuce ziemi, którą posługiwała się autorka niniejszej pracy, zawierała 

również charakterystykę kierunku – opis idei, która przyświecała twórcom, stosowanych przez nich 

materiałów oraz mediów, którymi posługiwali się by dotrzeć do odbiorcy (fotografia, film). Dokładnie 

opisano również twórczość poszczególnych artystów. Najczęściej sięgano po pozycje autorstwa N. Alfreya 

[Alfrey, Sleeman, Tufnell, 2013], J. Kastnera [Kastner & Wallis, 2010], W. Malpasa [Malpas, 2013] i J. 

Rylke [Rylke & Gawryszewska, 2014]. Dostępne są również teksty pisane przez samych artystów – R. 

Smithsona (1996) oraz M. Heizera (1984). Wykorzystano także literaturę dotyczącą sztuki po roku 1960, 

autorstwa M.Archera (1997) oraz P. Krakowskiego (1984). Interesującym medium w tym zakresie jest 

również film. W 2016 do kin wszedł obraz pt. Troublemakers: the Story of Land Art [Crump, 2016], w 

którym pokazano prace artystów8 działających w latach 60-tych i 70-tych w Stanach Zjednoczonych, 

tworzących monumentalne dzieła, głównie na południowym-zachodzie kraju. Autorka pracy miała również 

możliwość oglądania dzieła Michaela Heizera Levitated Mass w muzeum LACMA (Los Angeles County 

Museum of Art). 

 

Ryc. 6. Praca M. Heizera Levitated Mass w museum LACMA w Los Angeles, fot.Seles F., 2013.  

Źródło: Flickr, za: https://www.flickr.com/photos/aseles/8975001643/in/photostream/ [dostęp: 15.08.2021]. 

 
7 Fascynacje te związane są z podobnymi środkami wyrazu – stosowaniem języka symboli oraz podnoszenia dzikiej 

przyrody do rangi sztuki.  
8 W filmie przedstawiano między innymi twórczość między innymi R. Smithsona, M. Heizera, W. de Maria, N. Holt, 

C. Andre i D. Oppenheima. Niektórzy żyjący artyści wystąpili w filmie. 
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Interesującym wątkiem, na który wskazują poszczególni badacze są różnice w sztuce ziemi rozwijającej 

się w Europie oraz USA. Przejawia się ona już w samej nazwie kierunku – w Europie funkcjonował termin 

land art, z kolei w USA raczej earth art. Głównym wyróżnikiem jest jednak skala obiektów oraz idąca za 

nią możliwość stosowania określonych środków wyrazu. W Stanach Zjednoczonych dostępność 

rozległych, otwartych terenów sprawia, że powstawało wiele obiektów wielkogabarytowych, co rzadko 

spotykane jest w gęsto zabudowanej Europie.  

 

Ryc. 7. Land art w Europie i w USA, z lewej A.Goldsworthy Wall that Went for Walk (1989), z prawej fragment Effigy Tumuli 

(1985) autorstwa M. Heizera. Czerwone kreski w uproszczeniu pokazują wysokość człowieka. Rys. Karolina Porada, 2019. 

Obszernym pojęciem jest sustainable art, a więc sztuka zrównoważona, która nie jest odrębnym trendem, 

a raczej pewnego rodzaju praktyką artystyczną charakterystyczną dla poszczególnych kierunków. Pojęcie 

to funkcjonuje w Internecie, natomiast nie odnaleziono publikacji naukowych bezpośrednio poświęconych 

temu zjawisku. Niewątpliwie powiązana z tym terminem, a zarazem z kierunkiem ecological art (eco art) 

jest książka To Life! Eco art in pursuit of sustainable planet autorstwa L. Weintraub (2021). Zrównoważony 

rozwój (sustainable development) w sztuce opisano tam jako zagadnienie ekologiczne (eco-issue) 

stosowane między innymi przez A. Goldsworthy’ego i M. Lin. W kontekście działalności związanej z eco 

art, autorka wymienia powiązane gatunki sztuki (art genres) takie jak malarstwo, rzeźbę, instalację, sztukę 

w przestrzeni publicznej czy design, strategie w sztuce (art strategies), takie jak metafora, satyra czy 

wizualizacja oraz zagadnienia ekologiczne (eco-issue), do których zalicza np. zmiany klimatu, technologię, 

siedliska przyrodnicze. W pracy opisano działalność licznych artystów w ramach eco art, wśród których 

niektórzy reprezentują również sztukę ziemi – np. H. Bayer, A. Goldsworthy czy M. Lin. Szeroki zakres 

działań artystów eco art potwierdza również M. Cheetham (2018) w publikacji Landscape into Eco Art, 

umieszczając tę formę w dłuższym i szerszym kontekście historyczno-artystycznym niż land art i łącząc ją 

już z tradycją malarstwa pejzażowego, którego sztuka ekologiczna miałby być przedłużeniem. Cheetaham 

sugeruje, że współczesna forma eco art odnosi się do zaniepokojenia społecznego postępującymi zmianami 

klimatu. 

Environmental art oraz land art to kierunki często występujące w literaturze naukowej razem, przez co 

można mieć wrażenie, że są to sformułowanie używane zamiennie. Trudno jednocześnie określić czy jedna 

z tendencji może zawierać się w drugiej czy raczej w wielu przypadkach nakładają się na siebie. Również 

badacze tematu mają na to odrębne poglądy. Malpas (2013) w publikacji dotyczącej bezpośrednio sztuki 

ziemi zawiera również „przewodnik” (guide) po environmental art, a także earthworks, sztuce instalacji i 

sztuce związanej z krajobrazem i naturą. Kastner i Wallis [Kastner & Wallis, 2010] oddzielają oba terminy 

jednak poświęcają im jedną książkę. Z kolei J. Thornes (2008) sugeruje, że to land art i inne kierunki są 

przejawem environmental art. Według autora environmental art to sztuka istniejąca już od końca XIX 
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wieku. W pierwszej fazie przyjmowała formę „reprezentacyjną”, odnoszącą się do malarstwa pejzażowego, 

w którym artyści tacy jak Constable i Turner przedstawiali rzeczywiste środowisko, a nie wyimaginowany 

krajobraz. Kolejna faza jest niereprezentacyjna, inaczej nazywana performatywną, która rozpoczęła się w 

latach 60-tych od prac takich jak A Line Made By Walking autorstwa Richarda Longa. Według Thornesa 

environemntal art nadawano wiele “etykiet”, wśród których wymienia land art, earthworks, site-specific 

art, destination art, ecological art, eco-art, total art i environmental sculpture. Autor nadmienia, że 

environmental art jako gatunek sztuki zastąpił sztukę krajobrazu (landscape art) i w czasach 

współczesnych jest używany przez artystów jako medium do informowania społeczeństwa o 

niebezpieczeństwach zmian klimatycznych i angażuje publiczność w interaktywny sposób do doceniania 

świata przyrody. Thornes (2008) przyjmuje więc zbliżoną do Cheethama (2018) teorię na temat powstania 

environmental art, w kontekście eco art. 

Działalność artystyczna w zakresie ecovention i earthworks jest z kolei najbardziej zbliżona do architektury 

krajobrazu, przy czym earthworks jest najbliżej tematu niniejszej pracy. Termin ecovention został 

utworzony w 1999 roku przez Sue Spaid i Amy Lipton. S.Spaid jest też autorką książki Ecovention, Current 

Art to Transform Ecologies [Spaid, 2002], która stała się podstawową pozycją literaturową dotycząca 

kierunku na potrzeby niniejszej pracy. Autorka opisuje w niej ecovention jako innowacyjne i twórcze 

działania z myślą o ekologii. Celem ecovention nie jest ingerencja w krajobraz z zamiarem osiągnięcia 

efektu estetycznego, lecz próba podjęcia przez artystę działań, które chociażby w mikroskali przyczyniać 

się będą do poprawy danego ekosystemu. Publikacja jest związana z organizacją w 2002 roku wystawy pt. 

Ecoventions, która odbyła się w Contemporary Arts Centre w Cincinatti. W trakcie wystawy 

zaprezentowano prace czterdziestu artystów (wewnątrz i na zewnątrz budynku muzeum), pokazując 

jednocześnie proces samego powstawania dzieł. Jak opisują Goto i Collins [Goto & Collins, 2004] 

kuratorzy wystawy za kluczowy uznali „standard wynalazczości” oparty na sokratejskim „Symposium”, 

który przynosić może nie tylko piękne obrazy, ale również nowe realia, w domyśle są oryginalne i 

odkrywcze. Wystawa stwarzała warunki do prezentacji takich tematów jak: aktywizm, nowe wartości w 

krajobrazach poprzemysłowych, bioróżnorodność i wymieranie gatunków, infrastruktura miejska i 

równość środowiskowa, estetyka rekultywacji i rewitalizacji. 

Samo pochodzenie nazwy ecoventions Spaid definiuje jako połączenie słów ecology i invention. Wskazuje 

również na to, że w nurt mogą wpisywać się prace jednocześnie reprezentujące inne kierunki jak land art 

czy ecological art – podstawowym wyznacznikiem będzie zaprojektowanie dzieła z zamierzoną funkcją 

ekologiczną. Autorka podkreśla również, że jak każda sztuka, również ecovention rozwija się wedle 

własnych reguł i może w przyszłości stać się czymś nieoczekiwanym. W eseju Ecoventions qua an 

Arendtian Account of Freedom, Action and Miracles [Spaid, 2013] podkreśla kolektywny, a często nawet 

interdyscyplinarny charakter kierunku. Ecoventions tworzą zarówno artyści, jak i naukowcy, 

wolontariusze, politycy, architekci, urbaniści i architekci krajobrazu. Duże znaczenie ma rola lokalnych 

obywateli jako interesariuszy, ze względu na ochronę i utrzymywanie dzieła po jego zbudowaniu.   

Opisując ecovention w pracy dotyczącej architektury krajobrazu, warto przytoczyć działalność artystyczną 

Agnes Denes, która jest bardzo zbliżona do działalności architektów krajobrazu na obszarach 

zdegradowanych. Głównym źródłem informacji na ten temat była oficjalna strona internetowa artystki 

[Agnes Denes, n.d.] Denes często swoje dzieła lokalizowała na terenach dawnych wysypisk śmieci. W 1982 

roku zrealizowała projekt posadzenia pszenicy na dwóch akrach wysypiska Battery Park w dolnym 

Manhattanie, w bezpośrednim sąsiedztwie Wall Street i World Trade Center. Posadzenie zboża na wartym 

4.5 biliona dolarów gruncie ma wartość symboliczną – pszenica reprezentuje żywność, energię i ekonomię, 

a dzieło odnosi się do globalnych problemów takich jak złe gospodarowanie odpadami, głód czy problemy 

ekologiczne.  
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Ryc. 8. Agnes Denes, Tree Mountain (1992-1996), jako przykład ecoventions, environmental art i land art, rys. K. Porada, 2021. 

Z dużo większym rozmachem artystka opracowała koncepcję North Waterfront Park Masterplan (1988-

91) w Berkeley (Kalifornia), na którą składał się plan i szkice detali przekształcenia 97-akrowego 

wysypiska śmieci w okolicy zatoki San Francisco w oazę dzikiej przyrody. W celu oczyszczenia terenu 

zaproponowano zastosowanie techniki bioremediacji. W terenie miał zostać zlokalizowany rezerwat 

przyrody oraz 17 obiektów artystycznych, takich jak łąka z dziko rosnącym kwiatami, pole słonecznikowe, 

zalesione wzgórza, petroglify wyrzeźbione w ziemi i kamieniu, amfiteatr z kamiennymi tarasami, baseny z 

rzeźbiarskimi formami oraz dwie latarnie – jedna do spalania metanu wytwarzanego przez składowisko 

odpadów, druga mająca kumulować światło słoneczne i wykorzystywać energię po zmierzchu. Projekt 

został wykonany wspólnie z dwoma architektami krajobrazu: R. Haagiem i J. Robertsem. Projekt nie 

doczekał jednak realizacji, a w miejscu dawnego wysypiska zlokalizowano ostatecznie wybieg dla psów.  

  
 

Ryc. 9. Agnes Denes, North Waterfront Park (1988-91).  

Źródło: Agnes Denes, za: http://www.agnesdenesstudio.com/works8.html [dostęp: 15.08.2021]. 

 

Innym projektem Denes jest A Project for the Edgemere Landfill, Queens, New York (2014). Koncepcja 

dotyczyła posadzenia lasu dla Nowego Jorku, na terenie nieużytku, gdzie dawniej zlokalizowane było 

wysypisko śmieci. Opisując projekt, artystka podkreśla konieczność kulturowego i środowiskowego 

rozwoju terenów zurbanizowanych – szczególnie, jak pisze w dobie zmian klimatycznych i zwiększających 

się potrzeb środowiskowych.  
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Ryc. 10. Agnes Denes, A forest for New York – a peace park for mind and soul (2014).  

Źródło: Agnes Denes, za: http://www.agnesdenesstudio.com/works1.html [dostęp: 15.08.2021]. 

 

W 2018 zorganizowano w Holandii kolejną wystawę prezentującą prace artystów ecovention pt. Ecovention 

Europe: Art to Transform Ecologies, 1957-2017. S. Spaid i R. Arkesteij objęli funkcję kuratorów, a na 

wystawie zaprezentowano prace ponad 40 artystów z 13 krajów [Museum De Domijen, n.d.]. W opisie idei 

wystawy czytamy, że już w połowie lat 50. działało wielu artystów, rozumiejących znaczenie równowagi 

między roślinami, zwierzętami, ludźmi i ich otoczeniem. Artyści ci wskazywali na ograniczenie ziemskich 

zasobów, a ich celem było tworzenie projektów zwracających uwagę na ekologię i zrównoważony rozwój. 

O ecovention napisano również, że dzieła reprezentujące nurt są krzyżówką pomiędzy różnymi 

dyscyplinami (takimi jak media społeczne, sztuka społeczna, architektura krajobrazu i technologia). 

Ponadto w projekty zaangażowani są różni interesariusze np. naukowcy i politycy. 

Spaid w publikacji poświęconej ecovention wymienia również działania z zakresu earthworks [Spaid, 2002] 

opisując dzieła sztuki, aranżowane jako wielkoskalowe formy umieszczone w otwartej przestrzeni. W 

całości książkę Earthworks and beyond poświęca temu zjawisku John Beardsley (2006). Definiuje on 

earthworks jako pojęcie niejednolite, wskazując, że zaliczają się do niego bardzo różnorodne dzieła, 

wykonywane z różnych materiałów. Autor rozpoczyna badanie od prehistorycznych budowli takich jak 

Stonehenge i inspirowanych nimi do pewnego stopnia działaniami artystów sztuki ziemi. Za przykłady 

earthworks podaje także niektóre działania z zakresu architektury krajobrazu takie jak ogrody, pomniki i 

przestrzenie publiczne w miastach – w przypadkach, kiedy następują eksperymenty formalne – np. w 

realizacjach Marthy Schwartz i Mayi Lin. Działania te określa jako współczesną ewolucję sztuki ziemi. 

Przytaczając słowa R. Smithsona, jakoby sztuka ziemi była zasobem pośredniczącym pomiędzy ekologami 

i inżynierami [Beardsley, 2006:208], wskazuje, że wielu współczesnych artystów raczej unika 

podejmowania tego wyzwania. Jednak nie wszyscy. Działania mające na celu poprawę stanu publicznych 

przestrzeni i rekultywację terenów poprzemysłowych, są według Beardsley’a najbardziej znaczące i 

stanowią kontynuację idei opisywanej przez Smithsona. Za przykłady podaje niemiecki Duisburg 

Landschaft Park (Latz and Partners 1991-2000), chiński Zhongshan Shipyard Park (Turenscape 1999-

2001), czy nowojorski Teardrop Park (Michael Van Valkenburgh 1999-2004).  

W kontekście earthworks Beardsley prezentuje również dzieła przyporządkowywane do kolejnego trendu, 

którym jest crop art. Podobne podejście ma artysta związany z nurtem i autor książki Crop Art and Other 

Earthworks (1994) Stan Herds. Zagadnienie to nie jest tematem niniejszego opracowania, ale warto 

wspomnieć tu o nim jako o elemencie zaliczanym do earthworks.  

Podobnie jest z site specific – terminem często stosowany również w odniesieniu do sztuki ziemi, a także 

instalacji w przestrzeniach publicznych. Zagadnienie to również nie jest kluczowe dla niniejszego 
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opracowania, ale warto wspomnieć o pozycjach literaturowych mu poświęconych, np. Art & Place: Site-

Specific Art of the Americas [Locke, Shane, Bowditch, 2013] i Site-Specific Art: Performance, Place and 

Documentation [Kaye, 2000]. 

2.5. Awangarda w sztuce 

Kluczowa dla kwestii nowatorstwa w sztuce i pośrednio w architekturze krajobrazu jest literatura dotycząca 

teorii awangardy, ze względu na klasyfikowanie sztuki ziemi do kierunków awangardowych lub 

neoawangardowych. Sięgnięto, zarówno po klasyczne pozycje w zakresie krytyki sztuki odnoszące się do 

tzw. Wielkiej Awangardy oraz neoawangardy, jak również po współczesne prace, w których autorzy 

skupiają się na omówieniu możliwości lub niemożliwości istnienia awangardy w XXI wieku. Omawiane 

publikacje tłumaczono z kilku języków: angielskiego, włoskiego i francuskiego. Część prac to literatura 

polska lub w przekładzie na język polski. Efektem tej części badania jest poniższa tabela (tab.1), w której 

zestawiono myśli wybranych badaczy, uznawanych za specjalistów w zakresie teorii awangardy: C. 

Greenberga, R. Poggoli, H. Rosenberga, P. Bürgera oraz S. Morawskiego, z myślą bardziej współczesną 

autorstwa W. Gassa, Ch. Jencksa, Z. Baumana, czy M.J. Légera. 

Tab.1. Teorie awangardy według cenionych badaczy tematu 

Opracowanie: autorka 

Informacje o autorze / 

informacje o publikacji 

Teoria 

Clement Greenberg 

(1909–1994), 

wpływowy krytyk sztuki 

amerykańskiego 

pochodzenia, ściśle 

związany ze sztuką 

nowoczesną połowy XX 

wieku. Tworzył i mieszkał 

w USA. 

 

Avant-Garde and Kitsch, 

1939, esej  

Clement Greenberg definiuje awangardę jako grupę wspieraną przez wyższe środowiska 

intelektualne. Powstanie awangardy umożliwiło pojawienie się w połowie XIX wieku krytyki 

społecznej i historycznej. Według tego krytyka awangarda w stosunku do polityki i reżimów 

zachowuje swoją „niewinność” [Greenberg, 1989:19], nie pozwalając sobą manipulować, 

natomiast z przyczyn finansowych jest związana ze środowiskiem burżuazyjnym. Uważa, iż 

najważniejszą jej funkcją jest znalezienie ścieżki, po której można by utrzymać kulturę w środku 

ideologicznego zamieszania i przemocy9 [Greenberg, 1989:5], a nie eksperymentowanie z 

nowymi rozwiązaniami. Artysta awangardowy sięga absolutu, rozumianego jako „sztuka dla 

sztuki”, w której nie istnieje temat i treść dzieła, ponieważ posiada ono wartość samą w sobie, 

niezależną od innych podtekstów, podobnie jak natura wykreowana przez Boga.  

Dzieło awangardowe nie imituje rzeczywistości, jest abstrakcyjne lub w inny sposób 

nieobiektywne, a jego absolut wynika z wysokiej rangi w kategoriach estetycznych. Greenberg 

oddziela postępową awangardę od stojącego w miejscu środowiska akademickiego, 

jednocześnie wysuwając tezę, że wszelkie wytwory akademickie są kiczem, zaspokajającym 

podstawowe potrzeby kulturalne proletariatu [Greenberg, 1989:8]. Cechują je mierne wartości 

takie jak banalność (rozpoznawalność), cudowność i sympatyczność. Kicz jest według niego 

odwrotnością awangardy, reprezentując „tylną straż” świata sztuki [Greenberg, 1989:9]. W eseju 

z 1939 r. pt. Avant-Garde and Kitsch, Greenberg za przykład artysty awangardowego podaje 

Picassa, a za reprezentanta kiczu Ilię Riepina.  

Renato Poggioli 

(1907–1963), 

naukowiec narodowości 

włoskiej, przed II wojną 

światową wyemigrował 

do USA, gdzie żył i 

tworzył. Specjalizował się 

w literaturze 

porównawczej. 

 

Uważa, że sztuka awangardowa jest zjawiskiem wyłącznie współczesnym, które pojawiło się w 

momencie, gdy sztuka stała się refleksyjna, czyli zaczęła kontemplować samą siebie [Poggioli, 

1968:14]. Poggoli wydziela cztery fazy w historii awangardy [Poggioli, 1968:226-234]: (1) 

przygotowawczą – od wczesnego romantyzmu, kiedy pojawiła się tzw. bohema, do ruchów 

francuskich schyłku XIX wieku, (2) rozpoczętą od działalności późnych fowistów, a w pełni 

wykształconą w kubizmie i futuryzmie, a także działalności Apollinaire’a, (3) gwałtowną, która 

nastąpiła tuż po zakończeniu I wojny światowej i wiązała się głównie z dadaizmem i 

surrealizmem, (4) uogólnioną, w której awangarda stała się drugą naturą całej sztuki 

nowoczesnej, a więc współczesnej Poggoli sztuki lat 60-tych. Poggoli odrzuca wszelkie teorie o 

śmierci czy przezwyciężeniu awangardy – uważa, że będzie ona trwała tak długo, jak długo 

cywilizacja, której jesteśmy częścią, nie zostanie obalona [Poggioli, 1968:48, 223]. Jako istotną 

 
9 Tłum. autorka. 
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The Theory of the Avant-

Garde, 

1949–51, książka 

cechę awangardy wymienia grupowość (tworzenie ugrupowań artystycznych) wyróżniającą się 

dynamiką, wydawaniem manifestów i czasopism. Typologię awangardy buduje z kolei z 

czterech wyróżników. Są to: (1) aktywizm lub moment aktywistyczny (zaangażowanie, 

zamiłowanie do działania), (2) antagonizm lub moment antagonistyczny (opozycja lub wrogość 

wobec kogoś/czegoś), (3) nihilizm lub moment nihilistyczny (brak kontroli i regulacji zasad), 

(4) agonia lub moment agonistyczny (samozniszczenie) [Poggioli, 1968:25-26].  

Harold Rosenberg 

(1906–1978), 

najbardziej znany z 

krytyki sztuki, również 

pisarz i filozof 

amerykańskiego 

pochodzenia. Stworzył 

termin action-painting. 

Tworzył i mieszkał w 

USA. 

 

Discovering the present: 

Three decades in Art, 

1973, książka 

Rosenberg wyróżnia kilka podstawowych cech awangardy. Pierwszą z nich jest „świeżość”, 

przedstawienie nowej rzeczywistości, która jest zarazem ulotna i trwa tylko chwilę, jest 

odpowiedzią na dany czas [Rosenberg, 1973:74]. Inne to: chęć szokowania, destrukcja jako 

dążenie do innowacji, konkurencyjność, oraz (przynajmniej początkowa) chęć bycia „w drodze” 

ku nieznanemu [Rosenberg, 1973: 81]. Często awangarda zwraca się ku nauce, gdy twórcy swoją 

działalność opisują jako eksperymenty czy badania, ale również przeciwnie – ku mistycyzmowi, 

magii, nieistniejącym rzeczywistościom [Rosenberg, 1973:83], przy czym jednocześnie 

wszystkie z tych elementów neguje. Sztuka i życie artysty awangardowego stanowią jedność – 

twórca jest ostatecznym dziełem samym w sobie, a obrazy czy wiersze to tylko poświęcane mu 

szkice. Jednocześnie skupia się on zawsze na przyszłości – oprócz wartości twórczości tu i teraz, 

kluczowe znaczenie będą mieć prace na niej oparte [Rosenberg, 1973:76]. Awangarda pragnie 

wpływu na to w jaki sposób będzie rozwijał się świat, przez co według Rosenberga jej 

fundamentalnym wrogiem jest klasa średnia, która zarazem jest głównym odbiorcą tej 

twórczości. Chcąc wpływać i manipulować klasą średnią, artyści awangardowi stają się aktorami 

w burżuazyjnym przedstawieniu10 [Rosenberg, 1973:80]. Jako działalność skierowana przeciwko 

przeciętności, awangarda jest właściwie skazana na zaabsorbowanie przez burżuazję, której 

uwaga i patronat staje się z kolei poważnym problemem, prowadzącym do rozluźnienia idei 

danego ruchu. Współczesną sobie awangardę Rosenberg określa mianem fali mody, w której 

świeżość pomysłów zastępowana jest rekombinacją znanych elementów agresywnie 

sprzedawanych jako nowe, szok został prawie porzucony i nieosiągalny, a żargon i kostiumy 

zastępują program [Rosenberg, 1973: 86]. Ta formacja przejawia również tendencje do łączenia 

elementów z przeszłości awangardy i przyjęcia powszechnego sposobu wyrażania się do 

masowej publiczności. 

Peter Bürger 

(1936–2017), 

niemiecki krytyk literacki 

i teoretyk sztuki. Żył i 

pracował w Niemczech. 

 

Theory of the Avant-

Garde, 

1976, książka 

Bürger uważa, że warunkiem istnienia awangardy jest jej oddzielenie od życia doczesnego, a 

więc tzw. sztuki dla mas (pulp fiction /literature) [Bürger, 1984:54]. Dystans między sztuką a 

życiem jest konieczny dla wytworzenia realiów wolnej przestrzeni, w której mogą powstawać 

alternatywy do tego co już istnieje oraz zachodzi krytyka zjawisk. Europejskie ruchy 

awangardowe Bürger określa jako atak na status sztuki w społeczeństwie burżuazyjnym. 

Negowane są jednak nie wcześniejsze formy sztuki i style, ale sztuka jako instytucja niezwiązana 

z życiem doczesnym [Bürger, 1984:49]. Tym samym, w praktyce twórczość awangardy może 

być postrzegana jako intencja powrotu sztuki do życia doczesnego, co z resztą autor dodatkowo 

podkreśla wskazując na rzemieślniczy (arts-and-crafts) charakter prac [Bürger, 1984:53]. 

Bürger wprowadził również pojęcie neoawangardy, którą określił jako zjawisko autonomiczne i 

instytucjonalizujące awangardę jako sztukę (tym samym negując jej autentyczne zamiary) 

[Bürger, 1984:58]. Bürger rozróżnia więc pojęcia awangardy i neoawangardy, jako spójne w 

teorii jednak sprzeczne w praktyce [Stokłosa, 2007]. Ogólnie proponowana przez autora teoria 

awangardy uwzględnia konteksty: społeczny i sztuki. Warunkiem jej istnienia jest społeczeństwo 

samokrytyczne (w tym wypadku burżuazja), która współczesność (również w sztuce) rozumie 

jako moment w historii, a nie jako status quo. 

Stefan Morawski 

(1921–2004), 

polski filozof i historyk 

estetyki. Żył i pracował w 

Polsce. 

 

Morawski rozważa pojęcie awangardy w odniesieniu do okresu od początku XX wieku do lat 

70-tych. Za jej podstawowe cechy uznał [Morawski, 1975:54-55]: 

▪ działalność pionierską i nowatorską, która może wynikać z formy lub treści dzieła, 

▪ dystans do zastanej sztuki i rzeczywistości, 

▪ przeciwstawianie się zastanym normom i konwencjom, 

▪ chęć szokowania odbiorców, 

▪ eksperymentowanie w zakresie materiału, techniki, środków wyrazu, 

 
10 Tłum. autorka. 
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Awangardy XX wieku – 

stara i nowa, 

1975, esej 

 

Awangarda artystyczna (o 

dwu formacjach XX 

wieku), 

1985, esej 

 

▪ destrukcyjność i agresywność działań. 

W 1985 roku Morawski doprecyzował cechy awangardy [Morawski, 1985:257-260], 

wyodrębniając jej pięć atrybutów: nowatorstwo, dystans wobec dotychczasowych kanonów 

estetycznych i rzeczywistości, fascynację teraźniejszością i odrzucanie przeszłości, 

teoretyzowanie oraz występowanie w grupie. 

Autor podkreśla również, że do awangardy odbiorca musi przywyknąć, pełne docenienie jej 

osiągnięć jest możliwe dopiero po upływie odpowiedniego czasu [Morawski, 1975:53].  

Awangardę definiuje jako odwrotność sztuki „dworskiej” – konformistycznej i sprzedajnej. 

Wysnuwa również tezę, o „autotematyzmie” jej działań, wynikającym z braku zaufania elit 

rządzących oraz estetycznego zacofania odbiorców masowych, polegającym na medytacji 

twórcy nad samym sobą – odpowiadaniu na pytania kim jest oraz jakie jest jego miejsce w 

świecie [Morawski, 1975:56]. 

Morawski zdecydowanie przeciwstawia awangardy z pierwszej i drugiej połowy XX wieku. 

Tezę swoją buduje na różnym kontekście społeczno-kulturowym obu okresów, co łącznie z 

konkretnymi poczynaniami artystów prowadzi go do wyodrębnienia zróżnicowanych modeli 

działań charakteryzujących obie grupy. W przypadku tzw. pierwszej awangardy (do lat 30-tych 

XX wieku) są to typy twórczości autotelicznej, zaangażowanej, katastroficznej i funkcjonalno-

użytkowej, a w przypadku drugiej awangardy (od lat 50-tych do 70-tych XX wieku) modele 

technologiczny, metodyzujący, aleatoryczno-ludyczny i pop-art. [Morawski, 1975:61-67]. 

Prowadzi to autora do sformułowania tezy, że pierwsza awangarda była zamknięciem tradycji 

twórczej i badawczo-estetycznej naszego kręgu etnicznokulturowego [Morawski, 1975:65], nie 

podważyła jednak paradygmatu sztuki, przyjmując jako wartości fundamentalne formę, 

ekspresję czy estetykę. Uczyniła to dopiero druga awangarda, kwestionując sam sens sztuki tak, 

jak ją dotąd pojmowano [Morawski, 1975:66]. Sprawiła, że zacierały się granice pomiędzy 

poszczególnymi sztukami, a artysta zamiast przedmiotów kreuje akcje i przypadkowe, 

efemeryczne zdarzenia.  

Charles Jencks 

(1939–2019), 

amerykański teoretyk 

kultury, architekt 

krajobrazu 

 

The post-avant-garde, 

1987, esej 

Jencks przeciwstawia się opinii funkcjonującej od późnych lat 70-tych, prognozującej śmierć 

awangardy. Przyrównuje to zjawisko do równie często przewidywanych śmierci modernizmu i 

samej sztuki – co okazało się zbyt pochopną prognozą [Jencks, 1987: 8]. Dzieje awangardy autor 

dzieli na cztery etapy. Pierwszy: heroiczny, trwający od połowy XIX wieku wiązał z 

działalnością G. Couberta, R. Owena, ale również – z modernistyczną architekturą lat 20-tych 

XX wieku, tworzoną przez Le Corbusiera, M. van der Rohe oraz projektantów związanych z 

Bauhausem [Jencks, 1987: 8-9]. Następny etap to awangarda purystyczna, reprezentowaną przez 

ruchy artystyczne początku XX wieku oraz formalistyczny modernizm w architekturze 

(działalność T. van Doesburga, P. Eisenmana, a także N. Fostera) [Jencks, 1987:12]. Trzecia 

faza, radykalna, stawia znak równości między życiem i sztuką, czego początkiem jest dadaizm. 

Jencks fazę tę rozciąga do późnych lat 60-tych, zaliczając do niej również ruchy często 

opisywane jako neowangarda, np. pop art. Ostatnią, czwartą fazą jest postawangarda (post-

avant-garde), łączona z postmodernistyczną świadomością i nastawiona na szeroką publiczność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

reprezentowaną przez społeczeństwo o zróżnicowanym guście i kulturze. Jencks zakłada, że 

jeżeli dawna awangarda funkcjonowała w oparciu o „stary testament”, a więc Marksa, Freuda i 

Einsteina, nowe ruchy artystyczne są wyznawcami „nowego testamentu”: Levi-Straussa, 

Chomsky'ego, Foucault'a. Nie jest już ona sensu stricte awangardą, ponieważ nie walczy 

przeciwko niczemu i nikomu, nie zmierza również do konkretnego celu, jest wszędzie i nigdzie 

[Jencks, 1987: 20]. Nie są to ruchy elitarne, a egalitarne – pogodzone z tym, że ludzkość nie 

zmierza w jednym kierunku, a w wielu kierunkach razem. 

William Gass 

(1924–2017), 

pisarz, eseista i krytyk. Żył 

i pracował w USA. 

 

Vicissitudes of the Avant-

Garde,  

1988, esej 

Wydziela trzy rodzaje awangardy: liberalną, konserwatywną i stałą [Gass, 1996:199-212].  

Pierwsza z nich, liberalna charakteryzuje się pogardą dla historii i głoszeniem haseł 

postępowych. Artysta przyjmuje rolę intelektualisty i najczęściej działa w zakresie sztuk o 

charakterze publicznym (architektura, kino, teatr), co jednak często sprowadza się do rozwiązań 

bezwzględnych, aroganckich i autorytarnych [Gass, 1996:204], np. źle prosperujących 

awangardowych osiedli mieszkaniowych. Wśród reprezentantów grupy Gass wymienia Picassa, 

Le Corbusiera, Miesa van der Rohe oraz projektantów związanych z Bauhausem. Odwrotną 

postawę przyjmują według autora Gautier, Degas, Rimbaud czy Flaubert jako przedstawiciele 
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awangardy konserwatywnej, nie hołdującej wcale postępowi, a wręcz przeciwnie – patrzącej w 

przeszłość. Awangarda ta koncentruje się na wolności indywidualnej i artystycznej, pozostaje 

wycofana i czerpie z tradycji przeciwstawiając się teraźniejszości. Co istotne – wykazuje 

ogromną niechęć do społeczeństwa, za jedyną wartość uznając sztukę samą w sobie [Gass, 

1996:203]. Awangardy liberalna i konserwatywna charakterystyczne są dla okresu modernizmu, 

pierwsza jednoczy się z klasą średnią i wspiera kulturę dla mas, a druga związana jest z 

arystokracją. 

Trzecim rodzajem jest awangarda stała, według Gassa przyjmująca właściwą i czystą postać. 

Tworzą ją prace opierające się na uznaniu krytyków, które z czasem jednak zaskakują i nabierają 

nowych znaczeń. Artysta reprezentujący nurt awangardy stałej, permanentnie atakuje swoich 

dobroczyńców, burzy stereotypy, kwestionuje własne umiejętności i ambicje. Jednocześnie 

odrzuca wszelki konformizm [Gass, 1996:205]. Ostatecznym jego celem jest zwrócenie sztuki 

samej sobie, przypominanie o jej naturze, która nie powinna rozpłynąć się w tym, co stanowi 

marne momenty społeczeństwa. Stałą awangardę mieliby reprezentować artyści tacy jak 

Duchamp, Turner i Rothko, a w swojej późnej twórczości Kafka, Joyce i Beckett.  

W końcu, pochylając się nad sytuacją świata współczesnego, Gass wysnuwa wniosek, że tak jak 

dawniej wszystkie awangardy celowały w trzech głównych przeciwników: religię, politykę i 

biznes, obecnie te dwie pierwsze straciły zupełnie na znaczeniu. Co więcej współczesne ideały 

trwają tak długo, jak długo ich symbole mogą być sprzedawane dla zysku. Możliwość istnienia 

awangard w czasach współczesnych jest bardzo mało prawdopodobna, ponieważ nawet gdyby 

zabrzmiała jak prawdziwa nuta, nie można by jej było usłyszeć, ponieważ handel wypełnił całą 

przestrzeń kulturową zespołami rockowymi, próbami gwiazd i innymi małymi kulturalnymi 

rozruchami [Gass, 1996:211]. W czasach konsumpcjonizmu nie ma żadnego prawdziwego celu 

pogardy, ponieważ wszystko można sprzedać na dużym i zróżnicowanym rynku. 

Zygmunt Bauman 

(1925–2017), 

filozof, socjolog i eseista 

polskiego pochodzenia. 

Żył i pracował w Polsce, a 

później w Wielkiej 

Brytanii. 

 

Ponowoczesność, czyli o 

niemożliwości awangardy,  

1994, esej 

 

Uważa, że awangarda w świecie ponowoczesnym nie istnieje, a wszelkie postawy artystów 

przywodzące ją na myśl należy traktować jako ogołoconą z dawnego sensu pozę [Bauman, 1994: 

176]. Jest to uwarunkowane niejednolitością współczesnej sztuki i brakiem jednego głównego 

nurtu panującego (którego wcale się nie poszukuje). W zamian istnieje różnorodność stylów i 

gatunków, które nie są dzielone na postępowe i zacofane, nowe i przestarzałe [Bauman, 1994: 

176] – wszystkie występują obok siebie, a jeśli pojawia się jakieś nowum to nie po to by zastąpić 

style dawniej praktykowane, ale obok nich egzystować. W świecie ponowoczesnym nie wiąże 

się już nowość z rewolucją, nowatorstwo z postępem, a odrzucenie nowatorstwa z zacofaniem i 

ciemnotą [Bauman 1994:177]. Według Baumana sztuka w świecie ponowoczesnym nie 

przejmuje się realną rzeczywistością, a kreuje własną – w formie kultury, w której wartość 

artystyczną mierzy się poziomem rozgłosu [Bauman, 1994:178]. 

Tadeusz Szkołut 

(ur. 1947), 

polski naukowiec, 

profesor emeritus UMCS 

w Lublinie. Żyje i pracuje 

w Polsce. 

 

Awangarda, 

neoawangarda, 

postawangarda, 

1999, książka 

Autor stawia tezę, że awangarda jako buntownicza formacja artystyczna odgrywająca wiodącą 

rolę w kulturze modernistycznej, należy do przeszłości. Natomiast można mówić o postawie 

awangardowej artysty współczesnego, który po swoich poprzednikach powinien odziedziczyć 

przede wszystkim ideę zmiany i przekraczania zastanego świata [Szkołut, 1999:223]. Uważa, że 

impuls awangardowy stopniowo wygasał w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku z powodu 

przyjęcia przez społeczeństwo postępu cywilizacyjnego jako zjawiska ambiwalentnego (nie 

tylko korzystnego, jak zakładały pierwsze awangardy), wyczerpania się puli nowości, a 

jednocześnie przemęczenia twórców „przymusem nowatorstwa” oraz powszechnej akceptacji 

awangardy jako stałego buntownika i jej sukcesu wśród wykształconych warstw zachodniego 

mieszczaństwa [Szkołut, 1999: 221-222]. Co więcej, współcześnie nawet teoretyczna awangarda 

nie mogłaby już rościć sobie pretensji do bycia jedynym reprezentantem współczesności, a wręcz 

przeciwnie – musiałaby pogodzić się z obecnością wysokiej sztuki tradycyjnej i masowej 

[Szkołut, 1999: 223]. Jeżeli jednak wyłoni się nowa forma awangardy ponowoczesnej, to będzie 

ona przyjmowała postawy krytyczne, ale i samokrytyczne, zachowa impuls nowatorstwa 

jednocześnie rezygnując z przeciwstawiania się tradycji i twórczości, a także wyrzeknie się 

ambicji projektodawczych w wielkiej historycznej skali, lecz nie uniknie wybiegania wyobraźnią 

w przyszłość [Szkołut, 1999:224]. Autor uważa, że teoria o śmierci awangardy jest 
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przedwczesna i świat powinien spodziewać się jej nowej odsłony, w której zmierzy się ona z 

problemami ponowoczesnej epoki w kulturze [Szkołut, 1999:225].  

Szkołut kontrastuje również działanie niektórych współczesnych artystów dążących do rozgłosu 

i mierzących swoje dzieła ich ceną rynkową [Szkołut, 1999:227] z duchem prawdziwej 

awangardy, której celem będzie również określenie tożsamości człowieka ponowoczesnego. 

Ryszard W. 

Kluszczyński 

(ur. 1952), 

polski kulturoznawca i 

medioznawca. Naukowiec 

związany z 

Uniwersytetem Łódzkim 

oraz ASP w Łodzi i 

Poznaniu. Kurator 

wystaw, autor książek i 

publikacji. 

 

Jednostka-grupa-sieć: 

przemiany 

awangardowych strategii 

twórczych, 

2006, esej 

Autor dowodzi istnienia współczesnej awangardy w sztukach pięknych nazywając ją 

nowomedialną [Kluszczyński, 2006:146]. Po pierwsze przyjmuje niezmienną żywotność tej 

formacji artystycznej oraz jej znamienność w odniesieniu do nowoczesności. Po drugie stawia 

tezę, że sztuka mediów (sztuka cyfrowa) jest częstym odniesieniem współczesnych dyskusji o 

ciągłym istnieniu awangardy, ze względu na swój progresywny charakter. Jej aspekty to 

nowatorstwo, eksperymenty, postawy antytradycjonalistyczne oraz zaangażowanie w 

emancypacyjne projekty społeczno-polityczne [Kluszczyński, 2006:145]. Udowadniając 

awangardowość poczynań tej grupy odwołuje się do atrybutów sformułowanych wcześniej przez 

Stefana Morawskiego, wśród których szczególnie istotna staje się działalność grupowa 

[Kluszczyński, 2006:147], nabierająca w tym przypadku zupełnie nowego znaczenia. Otóż 

multimedialne praktyki artystyczne często stawiają twórcę w roli mediatora, inicjatora, kreatora 

przestrzeni twórczej, angażującego do powstania dzieła nawet tysiące sieciowych 

użytkowników, najczęściej za pośrednictwem Internetu [Kluszczyński, 2006:154]. Autor uważa, 

że obserwujemy (…) wyłonienie się nowej płaszczyzny kreacji, uzupełniającej i poszerzającej 

domenę działań artystów – dotychczas jedynych twórców sztuki – o domenę twórczych 

odbiorców [Kluszczyński, 2006: 156]. 

Marc James Léger  

(ur. 1968), 

artysta i pisarz 

pochodzenia 

kanadyjskiego. 

Niezależny badacz żyjący 

i tworzący w Montrealu 

 

This Is Not an 

Introduction, 

2014, esej 

Autor twierdzi, że awangardowa praca to ta, która zajmuje się przede wszystkim tym, jak sztuka 

wchodzi w interakcję z otaczającym ją światem, jak przyczynia się dla społeczeństwa i jak jej 

własne immanentne rozwinięcie jest zaprojektowane do interakcji z siłami zewnętrznymi. [Léger 

2014:1-2]. Léger uznaje, że dzisiejsza kultura kształtowana jest przez biopolitykę11, która 

ideologicznie wpływa na sztukę i naukę. Praca awangardy zastępowana jest przez różne formy 

praktyk sieciowych, które sprawiają, że produkcja kulturalna staje się kwestią uczestnictwa i 

stylizacji życia [Léger 2014:1-2]. Nowa awangarda, jeżeli zaistnieje, powrócić miałaby do 

swojej czystości, niejasności, a nawet ubóstwa swoich początków. Miałaby być jednocześnie 

związana z inteligencją, która nie tylko rozpoznaje odmienność czasową radykalnej sztuki i 

polityki, ale także łagodzi rewolucyjną antypatię z pewnym dystansem nawet do awangardy.  

 

2.6. Awangarda w architekturze krajobrazu 

Studia literaturowe dotyczące awangardy przeprowadzono również w zakresie architektury krajobrazu. Dla 

badań ważne stały się dwie publikacje naukowe bezpośrednio dotyczące tej problematyki: monografia 

wieloautorska pod redakcją Patrica Condona i Lancea Neckara (University of Minnesota) będąca efektem 

obrad konferencyjnych w Minneapolis [Condon & Neckar, 1990] oraz artykuł autorstwa Brendy Brown 

(1991) opublikowany w czasopiśmie naukowym Landscape Journal. 

Konferencja The Avante-garde and the landscape: can they be reconciled? odbyła się w dniach 14–16 

kwietnia 1989 roku. W trakcie obrad ponad trzydziestu prelegentów przedstawiło swój pogląd na temat 

istnienia awangardy w architekturze krajobrazu. Wśród nich znaleźli się głównie naukowcy związani z 

uczelniami amerykańskimi (między innymi z Harvard University, University of Rochester i California State 

Polytechnic University: Pomona), i w jednym przypadku z uczelnią kanadyjską (Université de Montréal), 

oraz znani amerykańscy architekci krajobrazu, jak Garett Eckbo i Pamela Burton. Prelegenci przedstawili 

 
11 Rodzaj władzy będącej społeczno-polityczną realizacją życia ludzkiego, przede wszystkim biologicznego [Łosińska, 2014:83].  
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bardzo zróżnicowane wizje, które można jednak podzielić na kilka kategorii dotyczących ekologii, estetyki, 

społeczeństwa a także na przypadkach studialnych – obiektów lub projektantów.  

W kontekście ekologicznym krytykowano status-quo krajobrazu polegający na stawianiu człowieka w roli 

„pana natury” [Eckbo, 1990] i wskazywano na powiązanie awangardy architektury krajobrazu ze 

zjawiskiem sukcesji naturalnej [Lyle, 1990] oraz z kreatywnym „eko-planowaniem”, mającym 

przeciwdziałać katastrofom ekologicznym [Eckbo, 1990]. Nawiązując do twórczości artystów związanych 

ze sztuką ziemi, zwrócono uwagę na potencjał do kierowania uwagi widza na percepcję krajobrazu, przy 

jednoczesnej edukacji w zakresie funkcji i kondycji środowiska [Pregill, 1990].  

Część rozważań nad ekologią i szatą roślinną powiązano z kontekstem estetycznym. Pod względem czysto 

ekspresyjnym roślinność może sprzyjać awangardzie poprzez swoją zmienność i wrażenie tworzone w 

danym momencie. Przydatność zieleni dla awangardy, wymagałaby jednak od projektantów zmiany w 

podejściu do roślin na sposób, który sprawiałby, że nie trzeba ich pielęgnować [Robertson, 1990]. 

Podkreślono również, że w krajobrazie występuje aspekt, którego nie ma w innych wymiarach sztuki: czas 

rozumiany w kontekście cyklu życia i śmierci [Balmori, 1990, Sorvig, 1990]. Czas w krajobrazie ma aspekt 

liniowy (stare drzewa zastępowane przez nowe) oraz cykliczny (np. zmiany sezonowe). Efektem jest 

estetyka oparta na procesie zmiany. 

W kontekście stricte estetycznym większość autorów kontrastuje potencjalne dzieła awangardowe z 

tradycją sztucznie kreowanych krajobrazów przejawiających się w ogrodach angielskich, parkach 

pastoralnych (pojęcie często stosowane w odniesieniu do parków F.L. Olmsteda), a także nurcie 

picturesque [Lyle, 1990]. Niektórzy prelegenci podkreślają jednak estetyczne fundamenty awangardy 

architektury krajobrazu wyrastające z romantycznej dialektyki [Macari, 1990]. Pojawiające się nowe 

spojrzenie na dziką przyrodę w miastach może z kolei przywrócić estetykę romantyzmu, z tajemniczością, 

umiłowaniem do dziwnego piękna, z pragnieniem dzikości i groteski. 

Część prelegentów skłania się jednak ku postrzeganiu awangardy w czerpaniu inspiracji z twórczości 

abstrakcyjnej i tworzeniu równie abstrakcyjnych krajobrazów. Dorobek wiedzy wymaga od społeczeństwa 

rozwinięcia zdolności pojmowania i radzenia sobie z coraz szerszym zakresem abstrakcji, a samą abstrakcje 

zrównać można z koncepcją [Sykes 1990]. John T. Lyle zauważa, że projektanci awangardowi nadal stosują 

elementy wizualnej terminologii: linie, tekstury, kolory, formy [Lyle, 1990]. K. Sorvig tworzy pojęcie 

„magicznego realizmu”, który mają budować wielowymiarowość, archetypiczność rzeczywistości oraz 

„mieszanie realiów”: przeszłości z teraźniejszością [Sorvig, 1990]. Powstałe w ten sposób krajobrazy mogą 

być jednocześnie dosłowne i symboliczne. Przykładem może być archetypiczna dynamika miejsca, 

kształtowana przez jego historię (np. zlodowacenie) oraz środowisko przyrodnicze, do czego projektanci 

mogą nawiązywać nie tylko po to by chronić dziedzictwo, ale też kreować nowe wartości – na równi 

przeszłość i przyszłość, dzięki czemu powstaje „krajobraz ze snów” [Sorvig, 1990]. Do osiągnięcia tego 

celu służy kilka środków wyrazu: (1) transparentność rzeczywistości (np. ukrywanie warstw, wyłanianie 

się czegoś z przestrzeni), (2) nadawanie konkretnych form abstrakcyjnym ideom, (3) przeskalowywanie 

elementów, tak że mogą mieć inne znaczenie, funkcję12, (4) nietypowe zestawienia tematyczne (również 

możliwa satyra i parodia), (5) upływ czasu (sezonowość i nieustanna zmiana w krajobrazie). Awangarda 

architektury krajobrazu przekształca więc standardowe krajobrazy w pełne wigoru i intrygujące (również 

w szerszym znaczeniu tego słowa: np. krajobrazu myśli).  

 
12 Co z kolei wiązać można z postmodernizmem (przyp. autorka). 
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Ryc. 11. Abstrakcyjny krajobraz parku Buitenschot w Amsterdamie, fot. Karolina Porada, 2018. 

Podejście awangardowe w architekturze krajobrazu może pomóc w tworzeniu znaczących i 

rozpoznawalnych form i przestrzeni [Wall, 1990, Merrill, 1990]. David G. Pitt zakłada, że krajobraz 

ewoluuje tak samo jak ewoluuje homo sapiens. Wartości krajobrazowe są jednak produktem asymilacji 

kulturowej i nauk społecznych, w większym stopniu niż genetycznej adaptacji [Pitt, 1990].  

G. Dwayer sugeruje, że dzieła architektury krajobrazu muszą odpowiadać teorii projektowania i być formą 

sztuki z odpowiedzialnością społeczną [Dwayer, 1990]. Proponuje dla reprezentantów dyscypliny nazwę 

Avant-Gardeners, których zadaniem będzie projektowanie przestrzeni zewnętrznych wyróżniających się 

ekspresyjnością, sugestywnością, symbolicznością i co najważniejsze mają zapadać w pamięć.  

Część prelegentów próbowała wiązać awangardę z konkretnymi projektami i projektantami. Za wczesnych 

awangardowych architektów krajobrazu uznani zostali Dan Kiley i Garett Eckbo [Simo, 1990]. Twórcy ci 

wykraczali poza istniejące bariery swoich czasów i nie bali się obalenia status quo w projektowaniu, zasad 

projektowania, które obowiązywały w latach 30-tych XX wieku. Za twórcę awangardowego, z punktu 

widzenia słownikowej definicji może być uznawany również Thomas Church, ponieważ jego projekty 

zawierały nowe i eksperymentalne pomysły [Wilk Shirvani, 1990]. Z kolei zgodnie z bardziej krytycznym 

podejściem do teorii awangardy – niekoniecznie, gdyż mimo innowacyjności form, nie przejawiał 

nastawienia rewolucyjnej postawy społecznej.  

Spośród awangardowych realizacji wymieniono park La Villette [Dagenheart, 1990; Meyer, 1990]. 

Zwrócono uwagę na zastosowanie w nim dwuwymiarowej siatki ścieżek oraz trójwymiarowych elementów 

architektonicznych. Według R. Dagenhearta podstawą architektury i krajobrazu miasta jest relacja między 

strukturą urbanistyczną i formą architektoniczną. Ponieważ miasto jest postrzegane poprzez obserwacje 

krajobrazowe takie rozwiązania jak La Villette są odbierane jako element spójnej całości – stanowią punkty 

charakterystyczne, dobrze zintegrowane z tkanką miejską. Według Bernarda Tschumiego park XXI wieku 

nie może być oddzielony od miasta – propozycja ta dewaluuje tradycyjne podejście olmstedowskie, które 

odseparowywało te dwie tkanki [Meyer, 1990]. Co więcej, twierdził, że kultura i technologia są substytutem 

natury jako czynnika projektowania parku. Tschumi sam zakładał, że jest projektantem awangardowym, co 
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miało się wiązać z poszukiwaniami nietuzinkowych rozwiązań. Jako przykład wczesnej realizacji 

awangardowej można wymienić inny paryski park – Buttes Chaumont. Powstały w XIX wieku na terenie 

nieczynnego kamieniołomu, jest dobrze zintegrowany z tkanką miejską systemem ścieżek oraz dzięki 

dostępnym dla publiki formom ziemnym umożliwia podziwianie panoramy miasta, co jest formą 

„integracji” przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Paryża. Te dwa paryskie parki mają wiele wspólnego: 

są świadomymi eksperymentami, które przeciwstawiły się tradycji ideałów piękna i kompozycji, oba mają 

na celu obalenie tradycyjnych dychotomii między naturą a kulturą i technologią [Meyer, 1990]. 

 

Ryc. 12. Ściana kamieniołomu uwieńczona pawilonem w parku Buttes Chaumont w Paryżu (Francja), fot. Karolina Porada, 2019. 

Jeszcze w innym kontekście awangardę architektury krajobrazu postrzega Brenda Brown [Brown, 1991]. 

W swoim artykule autorka odnosi się do konferencji w Minneapolis, jednak podkreśla, że impulsem do jej 

organizacji było istnienie grupy w ramach zawodu architekta krajobrazu, która zdawała się uczestniczyć 

jednocześnie w świecie sztuki. Według Brown był to korpus postrzegany jako nieco inny od głównego 

nurtu, który przyciągał uwagę profesjonalnych mediów, a który nazywa nową falą (new wave). Ogólną 

cechą charakterystyczną tej grupy miało być jej zainteresowanie światem sztuki (zwłaszcza sztuką ziemi), 

osobistą ekspresją i interpretacją. W niektórych wypadkach można mówić o zacieraniu się podziałów na 

sztuki piękne i architekturę krajobrazu, jednak różnice w charakterze pracy, miejscu w społeczeństwie i 

kontekście historycznym mogą uniemożliwić architektom krajobrazu radykalizm charakterystyczny dla 

artystów awangardowych. Według Brown dla obserwatora posiadającego wiedzę w zakresie sztuki, jej 

wpływ na nową falę architektury krajobrazu nie jest trudno dostrzec. Przejawia się on w języku 

materialnym i formalnym oraz w podstawowych koncepcjach estetycznych i intelektualnych, a także w 

aluzjach i cytatach w pracach oraz w słownych i pisemnych wypowiedziach projektantów. 

Według Brown najbardziej rozpowszechnioną, intensywną, samoświadomą i wieloaspektową inspirację 

stanowi dla architektów krajobrazu sztuka ziemi – szczególnie pod względem aranżacji from ziemnych. 

Autorka stawia tezę, że ruchy earthworks i site specific mogą łączyć sztukę z architekturą krajobrazu. Na 

jej poparcie Brown przytacza konkretnych projektantów, którzy mówiąc o swoich pracach, podkreślają 

różne sposoby korespondowania ze sztuką: George Hargreaves uważa, że architektura krajobrazu podobnie 

jak sztuka powinna wnosić do kultury konkretne znaczenie, a Martha Schwartz, że architektura krajobrazu 

powinna być oceniana jako forma sztuki. Brown powołuje się również na twórczość Michaela van 
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Vankelburgha, Petera Walkera i Gary’ego Dwayera. Istotna jest dla niej również opinia Lauriego Olina, 

który zwrócił uwagę na zagrożenia związane z działaniem architektów krajobrazu, stosujących 

zapożyczenia ze świata sztuki, wynikające z ryzyka tworzenia dzieł, które są gorsze od ich źródeł i inspiracji 

artystycznych i nie radzą sobie z problemami fundamentalnymi dla architektury krajobrazu. Brown zgadza 

się z tym poglądem i zauważa, że nowa fala sprowadza się głównie do estetyki, a pomija esencję awangardy 

według Bürgera [Bürger, 1984], czyli praxis of life, a więc sytuacje w których teorie przekładają się na 

życiową praktykę. Jest tak ponieważ nie uwzględniają ani interakcji społecznych ani problemów 

ekologicznych. 

Wyżej omówione dwie prace uznano za inspirujące dla prowadzonych badań. W tematyce awangardy 

architektury krajobrazu nie znaleziono aktualnych opracowań naukowych, jednak temat funkcjonuje we 

współczesnym designie. Przykładem może być festiwal sztuki ogrodowej Cornerstone Gardens, 

organizowany w Sonomie (Kalifornia), na którym prezentowane są innowacyjne projekty 

międzynarodowych i lokalnych architektów krajobrazu i projektantów. Inicjatywa została opisana między 

innymi w The New York Times – zasugerowano, że prezentowane projekty zacierają granicę między 

architekturą krajobrazu a sztuką [Hall, 2004]. Określono je jako Avant-green. 

2.7. Ekologia w architekturze krajobrazu 

Analiza stanu badań w kontekście awangardy architektury krajobrazu doprowadziła autorkę do konkluzji 

o konieczności opracowania również stanu badań dla problematyki ekologicznej w kontekście planowania 

i projektowania krajobrazu. Jako jeden z pierwszych tematykę tę podjął Ian McHarg w książce Design with 

Nature [McHarg, 1955]. opisując ekologicznie podejście do planowania i projektowania. Zagadnieniu 

projektowania ekologicznego w architekturze krajobrazu prace poświęcili również Louise A. Mozingo 

(1997) i Jusuc Koh (1988). Mozigo zwraca uwagę na swoisty podział w architekturze krajobrazu pod 

względem znaczenia ekologii w projektowaniu. Autorka spekuluje, że część projektantów ekologię traktuje 

priorytetowo, a część koncentruje się raczej na estetyce obiektów. Mozigo sugeruje połączenie tych dwóch 

modeli i stosowanie projektowania ekologicznego w połączeniu z krajobrazami o wysokiej jakości 

estetycznej (które niesie za sobą jednak wiele trudności). Koh koncentruje się na samej jakości ekologicznej 

estetyki, rozszerzając w swojej pracy zasady estetyki formalnej, której wyróżnikami są jedność i 

równowaga. Za ekologiczny paradygmat estetyki uznaje trzy zasady: inkluzywną jedność, dynamiczną 

równowagę i komplementarność. 

Dla niniejszej pracy istotna była również typologia kształtowania terenów zieleni w XX wieku autorstwa 

Galen Cranz i Michaela Bolanda [Cranz & Boland, 2004], w której opisano model parku zrównoważonego 

(sustainable park). Tematykę tę, poszerzoną o zagadnienie zrównoważonego środowiska (environmental 

sustainability) opisał Joshua Zeunert w książce Landscape Architecture and Environmental Sustainability 

(2017). Po tę pozycję sięgano często, na prawie wszystkich etapach powstawania niniejszej pracy. Zeunert 

opisuje różne rodzaje działań zrównoważonych w krajobrazie – odnowę ekologiczną środowiska 

(ecological restoration), usuwanie zanieczyszczeń (rekultywacja, fitoremediacja, zarządzanie wodami 

opadowymi), generowanie energii, zapewnianie bezpieczeństwa żywieniowego, rozwój infrastruktury, a 

także działania na rzecz rozwoju kultury, sztuki i zrównoważonego społeczeństwa.  

Pokrewnym tematom poświęcono również publikacje polskie. O wartości kształtowania miejskiej zieleni 

w sposób naturalistyczny, a więc taki w którym czerpie się wzorce z natury, pisał Krzysztof Rostański 

(2012). Autor zwracał uwagę, że stosowanie w przestrzeni zurbanizowanej roślinności rodzimej 

pozytywnie wpływa na lokalną tożsamość obiektów architektonicznych, z którymi jest powiązana. Istotne 

jest tu również swoiste kopiowanie natury nie tylko pod względem składu gatunkowego, ale również 

struktur zieleni i podtrzymywania naturalnych procesów. O parkach o cechach biocenotycznych pisała 
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Izabela Krzeptowska-Moszkowicz (2020). Problem przekształcania nieużytków urbanistycznych w parki 

opisał w pracy doktorskiej Kacper Jakubowski [Jakubowski, 2019]. W szerszym kontekście – 

zrównoważonego planowania miast, poprzez projektowanie terenów zieleni sięgano głównie po publikację 

autorstwa Agaty Zachariasz (2006).  

2.8. Współczesne koncepcje wspierania bioróżnorodności, środowiska i klimatu  

Po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro w środowiskach naukowych wzrosło zainteresowanie konceptami 

związanymi z bioróżnorodnością, zrównoważonym rozwojem oraz zmianami klimatu. Potwierdza to ilość 

rekordów w bazie Scopus będąca wynikiem wyszukiwania poszczególnych haseł, dla trzech okresów od 

początku lat 90-tych XX wieku do roku 2020 (wyszukiwanie dla oryginalnych artykułów naukowych – 

research articles). Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli (tab.2). 

Tab. 2. Rekordy w bazie Scopus dla koncepcji związanych z bioróżnorodnością, zrównoważonym rozwojem oraz 

zmianami klimatu dla okresu od 1991 do 2020 roku 

Opracowanie: autorka 

Hasło wpisywane w 

wyszukiwarkę bazy Scopus 

Ilość publikacji w 

bazie Scopus w latach  

1991-2000 

Ilość publikacji w 

bazie Scopus w latach 

2001-2010 

Ilość publikacji w 

bazie Scopus w latach 

2011-2020 

Biodiversity (bioróżnorodność) 4,610 21,391 74,050 

 

Sustainable development 

(zrównoważony rozwój) 

4,170 13,431 66,276 

Biophilia (biofilia) 13 58 273 

Climate change (zmiany klimatu) 8,004 28,370 146,757 

 

Ecosystem Services (usługi 

ekosystemowe) 

172 2,421 25,768 

Green Infrastructure (zielona 

infrastruktura) 

0 90 3,026 

Ecosystem-based Adaptation 

(adaptacja oparta na ekosystemach) 

0 2 181 

Ecological Engineering (inżynieria 

ekologiczna) 

542 1,755 6,691 

Nature-based Solutions 

(rozwiązania oparte na przyrodzie) 

0 2 680 

 

W zakresie wyżej wymienionych konceptów naukowych korzystano z artykułów naukowych dostępnych 

w bazie Scopus. Wśród cytowanych autorów można wymienić między innymi: H. Eggermonta i in. (2015), 
F. Escobedo i in. (2019), H. Dorsta i in. (2019), N. Kabisch i in. (2016, 2017), C. Nesshövera i in. (2017), 

S. Pauleit i in. (2017), R. Vignoli i in. (2009). W tym zakresie ważne były też klasyczne pozycje książkowe, 

takie m.in. jak: Biophilia [Wilson, 1984], Ecological engineering: An introduction to ecotechnology 

[Mitsch, & Joergensen, 1989], czy Green Infrastructure: Linking Landscapes and Communities [Benedict 

& McMahon, 2006]. 

Istotne dla stanu badań były też dokumenty rządowe i raporty, a w szczególności: raporty dotyczące zmian 

klimatu wydawane przez IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (2019, 2021), publikacje 

dotyczące Nature-based Solutions wydawane przez World Bank (2008) i IUCN – International Union for 

Conservation of Nature (2009, 2012, 2016, 2020), a także publikacje dotyczące zielonej infrastruktury, 

renaturyzacji miast i Nature-based Solutions wydawane przez Komisję Europejską [European Commission 

2011, 2015]. 
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Korzystano również z polskich publikacji dotyczących zielonej infrastruktury m.in. autorstwa B. 

Szulczewskiej (2005), P. Kowalskiego (2010) oraz katalogów wydanych przez Fundację Sendzimira 

[Iwaszuk et al., 2019; Nauman et al. 2020]. 

2.9. Ewaluacja przestrzeni publicznych  

Jakość przestrzeni publicznej, w tym również sposób jej odbioru przez użytkownika od lat jest obiektem 

zainteresowania wielu naukowców. Dzięki wieloletnim badaniom, wiedza na temat jej natury i 

wykorzystania jest dziś obszerna. Wśród klasycznych pozycji można wymienić prace Kevina Lyncha, 

[Lynch I wyd. 1960, 2011], Jane Jacobs [Jacobs I wyd. 1961, 2014] i Jana Gehla (2013), a spośród polskich 

badaczy – Kazimierza Wejcherta [Wejchert, 2008]. Wielu badaczy odnosi się do konkretnych typów 

przestrzeni publicznych, np. terapeutycznych [Winterbottom & Wagenfield, 2015], terenów zieleni 

miejskiej [Zachariasz, 2006] przestrzeni dla niepełnosprawnych czy dedykowanej poszczególnym grupom 

społecznym. Opracowania te są najczęściej obszerne, ze względu na szerokie spektrum omawianych 

przypadków i tez. Na potrzeby niniejszej pracy posłużono się metodą ewaluacji przestrzeni publicznej, 

którą opublikował w 2014 roku Vikas Mehta [Mehta, 2014]. 
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3. O AWANGARDZIE 

3.1. Rozpatrywanie architektury krajobrazu w kategorii sztuki 

Architektura krajobrazu to dziedzina, której początki jako odrębnej specjalności sięgają połowy XIX wieku, 

kiedy podwaliny pod nią stworzyli projektanci Central Parku: Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux, 

nazywając siebie architektami krajobrazu. Wcześniej wszelka działalność w zakresie kształtowania 

terenów zieleni była wpisywana w kategorię sztuki ogrodowej. Geneza pojęcia architektura krajobrazu 

osadzona jest więc w kręgu terminów związanych ze sztukami pięknymi. Wpisuje się w nie również ze 

względu na znaczenie wartości estetycznej obiektów, dla której uzyskania niezbędne są umiejętności i 

talent twórcy. W słowniku The Penguin Dictionary of Architecture and Landscape Architecture pojęcie 

opisano jako sztukę i naukę13 [Fleming, Honour, Pevsner, 1999:328] kreowania otwartych przestrzeni jako 

środowiska życia człowieka. Również jedna z najbardziej znanych definicji architektury krajobrazu, której 

autorem jest – Ch. W. Elliot (1834-1926) potwierdza związek architektury krajobrazu ze sztuką. Sztuka i 

architektura krajobrazu mając odrębne historie, ale bywają reprezentowane przez jedną osobę (np. Michał 

Anioł), wchodzą w interakcje (np. w angielskich ogrodach) lub wspierają się wzajemnie (np. ogrody 

inspirowane kubizmem).  

Chociaż architekci krajobrazu za jedną z nadrzędnych wartości projektu postrzegają estetykę, współczesna 

architektura krajobrazu podlega również obowiązującym wzorcom, normom, konwencjom oraz przepisom. 

Klasyfikowana jest jako specjalność techniczna, a nie artystyczna. Pomimo utylitaryzmu nie jest jednak 

designem, czy jak pisze Jan Rylke (2011) – sztuką stosowaną, ponieważ projekt architektoniczno-

krajobrazowy jako kompozycja dostosowana do danej sytuacji przestrzennej, nie może być w stu 

procentach powtarzalny. Powielona może zostać idea twórcza czy pewne detale, jednak nie cały obiekt. To 

znów sprowadza się do postrzegania założeń architektoniczno-krajobrazowych jako niepowtarzalnych 

dzieł sztuki, a nie wytworów przemysłowych – pomimo technicznych aspektów.  

Praca artystów przez wieki polegała na realistycznym odtwarzaniu rzeczywistości. Przełom przyniósł 

początek XX wieku i pojawienie się pierwszych nurtów awangardowych, dających podwaliny dla nowych 

pomysłów na środki wyrazu. Doprowadziło to do sytuacji, w której współczesna sztuka cechuje się 

niejednorodnością i brakiem głównych nurtów stylistycznych czy myślowych. Często można zauważyć 

skłonności do eksperymentowania, abstrakcyjności oraz postaw twórczych, w których od dzieła ważniejszy 

jest proces jego powstawania lub sama postać artysty.  

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, uznać należy, że jeśli istnieje relacja między sztuką a architekturą 

krajobrazu, to istnieje również możliwość, że w architekturze krajobrazu występują pewne zjawiska, 

charakterystyczne dla sztuk pięknych, następujące z opóźnieniem, co w sztuce niejednokrotnie miało 

miejsce [Quek, 2008]. Jednym z takich zjawisk jest pojawienie się awangardy. Możliwość oceny wydarzeń 

w danej dyscyplinie czy specjalności z dystansu czasu, w tym informacje dotyczące wpływu pewnych 

twórców na ich następców – stwarza podstawę do budowania teorii awangardy.  

Niniejsza praca jest próbą usystematyzowania pewnych zjawisk oraz wysnucia nowych hipotez w 

kontekście istnienia awangardy architektury krajobrazu. Badanie rozpoczęto od krytycznej analizy 

istniejącej wiedzy. Ze względu na możliwość rozpatrywania architektury krajobrazu w kategorii sztuki, 

część analizy dotyczy teorii awangardy. Z kolei ze względu na klasyfikowanie architektury krajobrazu jako 

odrębnej specjalności – poszukiwano również informacji na temat dotychczasowych badań dotyczących 

awangardy w architekturze krajobrazu. 

 
13 Art and science. 
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3.2. Pojęcie awangardy 

Geneza słowa awangarda to francuski termin avant-garde oznaczający czołowy oddział żołnierzy, torujący 

drogę pozostałej części wojska na „tereny jeszcze niezdobyte” [Bauman, 2010:171]. Ważnym czynnikiem 

natarcia jest założenie, że za zastępem frontowym prędzej czy później podążą wszyscy inni – potrzebny 

jest jedynie odpowiedni dystans czasowy. Biernie stojący i oczekujący na efekt działania awangardy 

oddział jest symbolem funkcjonujących konwenansów. Według słownika sztuk pięknych [Kubalska-

Sulkiewicz 2002:27-28] termin ma dwojakie znaczenie. W węższej perspektywie określa sztukę środkowej 

i wschodniej Europy, od końca I wojny światowej do połowy lat 20-tych XX wieku, w ramach której 

funkcjonowały różne kierunki artystyczne cechujące się zdecydowanym buntem i odrzucaniem przez 

twórców dotychczasowego dorobku kulturowego w tym odwzorowywania rzeczywistości i sztuki 

figuratywnej14. Z kolei w szerszym kontekście, przyjętym również na potrzeby niniejszej pracy, awangarda 

to postawa artysty tworzącego sztukę nowatorską. Nowatorstwo może być rozumiane przez oryginalność i 

stosowanie metod eksperymentalnych przez co artysta uzyskuje innowacyjne środki wyrazu w porównaniu 

z okresem, w którym żyje. Awangarda jest też postrzegana jako zjawisko przeciwstawne do kiczu 

[Greenberg, 1989] oraz oddzielne od kultury masowej [Bürger, 1984]. 

Większość historyków i krytyków sztuki wyróżnia w działalności awangardowej dwa okresy: tzw. Wielką 

Awangardę, czy też awangardę pierwszą lub klasyczną określającą ruchy przypadające na początek XX 

wieku [Michna, 2014:21] (według Stefana Morawskiego na lata około 1905–1930 [Morawski, 1978:11]), 

a następnie neoawangardę rozwijającą się od zakończenia II wojny światowej aż do lat 70-tych XX wieku. 

Niesprecyzowane jest jeszcze istnienie awangardy ponowoczesnej, choć istnieje taki potencjał łączony z 

tzw. cybersztuką tworzoną w wyniku interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną, w tym komputerem 

[Zawojski, 2006:163-164]. W kontekście zjawisk awangardowych pojawiają się też inne pojęcia, np. 

związane ze sztuką lat 70-tych i 80-tych. Należy do nich post-awangarda odnoszącą się do prób 

podejmowania otwartej i wielosymbolicznej działalności artystycznej polegającej na syntezie licznych 

wątków i znaczeń, a także trans-awangarda – ruch pozaawangardowy, nawołujący do stosowania cytatów 

z dawnego malarstwa, odniesień do mitologii, historii kultury i sztuki oraz świata polityki [Grabowska, 

2014]. W literaturze akademickiej funkcjonuje również pojęcie ariergardy (straży tylnej), skupiającej te 

wątki kultury, które nie uległy dominacji awangardy. Ariegarda nie stanowi akronimu pojęcia awangardy, 

natomiast jej funkcja polega na odsłanianiu wątków zepchniętych i stłumionych przez „straż przednią” 

[Pękala, 2006:32-35].  

Ceniony badacz teorii awangardy Renato Poggioli wydając w 1968 roku Teorię awangardy, podzielił z 

ówczesnej perspektywy ruch na cztery fazy [Poggioli 1968:14], do których przypisać można konkretne 

nurty w sztuce i literaturze oraz konkretnych twórców. Historię rozwoju awangardy według Poggioli 

przedstawia poniższa grafika (ryc. 13). 

 
14 Przykładami są między innymi: dadaizm, konstruktywizm, neoplastycyzm, suprematyzm czy puryzm. 
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Ryc. 13. Cztery fazy rozwoju awangardy według R. Poggioli, oprac. Karolina Porada, 2021. 

Nie kwestionuje się teorii awangardy jako swoistego dystansu pomiędzy stereotypami myślowymi, 

postrzeganymi jako konwencjonalne i banalne (cliché), a eksperymentalnymi metodami, które te stereotypy 

likwidują. Pomimo tego, termin nie jest jednoznaczny i ewoluuje w czasie w wyniku powstawania coraz to 

nowych zjawisk w kulturze i sztuce oraz przemian społecznych. Co więcej, wskazanie najistotniejszych 

cech i przedstawienie awangardy w konkretnym świetle zależy od postawy przyjętej przez danego 

specjalistę (najczęściej filozofa, historyka lub krytyka sztuki). Przemyślenia niektórych cenionych badaczy 

na ten temat przedstawiono w rozdziale Stan badań (tab. 1). 

Za fakt można dziś uznać istnienie Wielkiej Awangardy i neoawangardy, ponieważ potwierdził to upływ 

czasu – wkład i wpływ tych zjawisk na współczesną kulturę, który można obecnie dostrzec. Wszystko co 

działo się później – jest spekulacją, której niemniej jednak warto się przyjrzeć. W ostatnim ćwierćwieczu 

XX wieku wśród filozofów i historyków sztuki znalazło się wielu „grabarzy” impulsów awangardowych – 

bardzo radykalnie na ten temat wypowiada się Zygmunt Bauman [Bauman, 2010], podobnie jak William 

Gass [Gass, 1996]. Ostatnie lata prowokują jednak do ponownego zgłębienia tematu – trwające przemiany 

cywilizacyjne, rozwój technologii i nowe globalne problemy – sprawiają, że część badaczy doszukuje się 

nowej awangardy w sztukach pięknych, która miałaby z tych zjawisk czerpać. Pojawiają się założenia, że 

może ona mieć związek ze stosowaniem jako środków wyrazu bieżących technologii i mediów 

[Kluszczyński, 2006:146-147] oraz ze wspólnotowym i interdyscyplinarnym procesem kreowania dzieł. 

Do tego jako nowe wyznaczniki awangardy podkreśla się postawy twórcze służące polityce 

emancypacyjnej [Léger, 2013], przeciwstawiającej się utartym zasadom i schematom, w XXI wieku – 

właściwie we wszystkim co dotyczy ludzkości. 

Podkreślić należy, że w dobie konsumpcjonizmu awangarda może być mylona z działalnością polegającą 

na poszukiwaniu poklasku jak najszerszej publiczności i próbach osiągania sukcesu komercyjnego. Może 

to odbywać się, jak pisze Tadeusz Szkołut (1999) za pomocą stosowania takich środków jak: zacieranie 

granic między kulturą popularną i elitarną, nonszalanckie mieszanie stylów, motywów (…), kokietowanie 

rzekomymi głębiami metafizycznymi, ostentacyjne cytowanie kiczu, epatowanie dziwacznym erotyzmem. 

Jednocześnie, awangardą nie są również działania odpowiadające duchowi postmodernizmu: np. 

wielowątkowość i symbolizm czy powielanie starych wzorców nawet w sposób twórczy.  
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Przyjmując założenie, że ruchy awangardowe mogą istnieć współcześnie, należy sprecyzować ich 

charakter. Większość cenionych badaczy awangardy, takich jak Renato Poggioli, Peter Bürger czy Stefan 

Morawski, starało się określić konkretne cechy będące wyróżnikiem awangard do których się odnosili, 

publikując w drugiej połowie XX wieku. Syntezę tych cech przedstawia poniższa tabela (tab. 3). 

Tab. 3. Cechy awangardy w odniesieniu do wielkiej awangardy i neoawangardy 

Opracowanie: autorka, na podstawie Poggioli (1968), Morawski (1978), Bürger (1984), Greenberg (1989) 

Działalność pionierska w danej dziedzinie – nowatorska i innowacyjna 

Wybieganie wyobraźnią w przyszłość 

Zaangażowanie, zamiłowanie do działania (aktywizm wg Poggioli) 

Eksperymentowanie w zakresie materiałów, technik, środków wyrazu 

Autonomia rozumiana jako brak podatności na manipulację oraz nieprzekupność 

Odnawianie impulsów twórczych w kulturze 

Zrzeszanie się, działalność grupowa 

Chęć szokowania odbiorców 

Destrukcyjność i agresywność działań, opozycja lub wrogość – najczęściej wobec zastanej sztuki i rzeczywistości 

(antagonizm wg Poggioli) 

Brak kontroli i regulacji zasad (nihilizm wg Poggioli) 

Doprowadzenie do samozniszczenia (agonia wg Poggioli) 

 

Na podstawie analizowanych tekstów krytycznych autorka przyjmuje cechy potencjalnej bieżącej 

awangardy, przedstawione w poniższych tabelach (tab. 4,5). Integrują one dwa rodzaje atrybutów. Pierwsze 

– klasyczne (statyczne) – odpowiadające cechom poprzednich awangard i stanowiące ich spuściznę, 

częściowo pokrywają się z funkcjonującymi do tej pory przekonaniami o wyróżnikach awangardy. Drugi 

rodzaj atrybutów to cechy niekonwencjonalne (dynamiczne) – właściwe dopiero współczesnym 

reprezentantom. Odpowiadają one na warunki społeczeństwa nowoczesnego w jakich przychodzi żyć i 

tworzyć dziś artystom i projektantom, a więc wolnemu i zróżnicowanemu rynkowi, otwartości społecznej 

i ruchom emancypacyjnym, rozwijającej się dynamicznie technologii i cyfryzacji oraz nauki, dominacji 

sfery profanum nad sacrum, nonkonformizmowi.  

Tab. 4. Cechy klasycznej awangardy 

Opracowanie: autorka, na podstawie Poggioli (1968), Morawski (1978), Bürger (1984), Greenberg (1989) 

Działalność pionierska w danej dziedzinie – nowatorska i innowacyjna 

Wybieganie wyobraźnią w przyszłość 

Zaangażowanie, zamiłowanie do działania (aktywizm wg Poggioli) 

Eksperymentowanie w zakresie materiału, techniki, środków wyrazu 

Autonomia rozumiana jako brak podatności na manipulację oraz nieprzekupność 

Odnawianie impulsów twórczych w kulturze 

Zrzeszanie się, działalność grupowa 

 

Tab. 5. Cechy niekonwencjonalne awangardy 

Opracowanie: autorka, na podstawie Szkołut (1999), Kluszczyński (2006) 

Zasada twórczego artysty i twórczego odbiorcy 

Praca interdyscyplinarna 

Stosowanie najbardziej współczesnych technologii 

Pogodzenie się i akceptacja istnienia wysokiej sztuki tradycyjnej i masowej 

Zanik destrukcyjności i agresywności działań, pogodzenie się z tym, że w czasach  

współczesnych już nic nie szokuje ogółu publiczności 

Zaangażowanie w emancypacyjne projekty społeczno-polityczne 

Przyjmowanie postaw krytycznych i samokrytycznych  
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W pierwszej kolejności bieżącą awangardę wyróżniają jej cechy klasyczne które są wybiórcze w stosunku 

do dawnych kanonów. Opisywany przez Poggioliego antagonizm, musi zostać zastąpiony zanikiem 

destrukcyjności i porzuceniem chęci szokowania, z kolei określana przez niego cecha agonii 

(samozniszczenia) ewoluuje do przyjmowania postaw samokrytycznych. Również nihilizm, rozumiany 

jako brak kontroli i regulacji zasad poddać można spekulacjom, natomiast niezmienną wartość stanowić 

może aktywizm. Wymienione cechy niekonwencjonalne wskazują na to, że współczesna awangarda może 

charakteryzować się pozytywnym nastawieniem do przeciętnego człowieka, angażując go, wedle zasady 

„twórczego odbiorcy” w różnego rodzaju przedsięwzięcia, w celu współtworzenia ich, a zarazem lepszego 

zrozumienia. Odbiorca nadal może początkowo odczuwać dyskomfort w stosunku do działań awangardy, 

jednak istnieją szanse na szybszą zmianę podejścia i akceptację. Również dzięki projektom związanym z 

emancypacją polityczną czy społeczną, twórcy awangardowi mogą zjednywać sobie grono 

zaangażowanych odbiorców. Cechy te wskazują również na wykluczenie postawy twórcy 

wyalienowanego, na rzecz społecznego zaangażowania. Jednocześnie samokrytyka i zanik destrukcyjności 

oraz agresji, sprawiają, że współczesna awangarda może być bardziej otwarta i przystępna, zachowując 

przy tym status pioniera otwierającego drogę do nowości i innowacji. Niezmiennie ma prowadzić do czegoś 

lepszego niż już istnieje, popychać do rozwoju a dzięki temu być znakiem swoich czasów. Awangarda 

nadal swoją misję poświęca w imię przyszłego progresu. 

W kontekście badań przedstawianych w dalszej części niniejszej pracy autorka po raz kolejny powołać się 

może na słowa Tadeusza Szkołuta (1999), który uważa za możliwe, że duch awangardowy mimo wszystko 

przetrwa w postmodernistycznym świecie, że awangarda w zmienionych okolicznościach kulturowo-

cywilizacyjnych podejmie na nowo grę, w której stawką jest tożsamość człowieka ponowoczesnego. 

Człowiek ten z kolei, boryka się z licznymi problemami, obejmującymi często skalę globalną – być może 

więc w kontekście zmian klimatu, spadku poziomu bioróżnorodności, czy globalnemu ociepleniu, 

awangarda przybierze niespodziewane oblicze, korzystając z możliwości jakie niesie ze sobą również 

dyscyplina architektury krajobrazu.  

3.3. Badania dotyczące awangardy w architekturze i architekturze krajobrazu 

W przypadku architektury krajobrazu mówienie o awangardzie jest trudne, gdyż swoboda twórcza może 

być zahamowana przez normy i przepisy wynikające z udostępniania obiektów do użytku publicznego. 

Napotykane bariery to np. równa dostępność dla publiczności (zasady projektowania uniwersalnego), 

wysokie koszty implementacji, prawo i normy budowlane, a także konieczność osadzania dzieł w 

kontekście przestrzennym przy świadomości ich późniejszego funkcjonowania w czasie – w założeniu, 

zazwyczaj długim. Przez to dzieło architektury krajobrazu, przynajmniej teoretycznie „skazane jest” na 

utylitaryzm. Z drugiej jednak strony, rozpatrywanie architektury krajobrazu jako jednej z kategorii sztuki 

daje podstawy ku temu, aby doszukiwać się wszelkich analogii w funkcjonowaniu obu dziedzin. Tym 

bardziej, że w ten sposób naukowcy podchodzą między innymi do architektury [Crimson & Zimmerman, 

2010; Miles, 2004], która stanowi dziedzinę pokrewną projektowaniu krajobrazu. W tym wypadku jako 

przykłady awangardy wymieniane są takie ruchy jak konstruktywizm, De Stijl i ekspresjonizm, a wśród 

twórców (zaliczanych do neo-awangardy) Bernard Tschumi i Peter Eisenman [Heynen, 2004:96-97]. 

Rozważając potencjał występowania ruchów awangardowych w architekturze krajobrazu, należy jednak 

podkreślić, że w przypadku dziedziny, której podstawę stanowi praca z materiałem żywym (roślinność) 

oraz projektowanie bardzo zróżnicowanych pod kątem skali i uwarunkowań przestrzeni, takich jak ogrody, 

parki, krajobraz miast i regionów (np. landscape urbanism), należy przyjąć, że zagadnienie może dotyczyć 

bardzo wielu wątków. 
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Od publikacji książki dedykowanej ruchom awangardowym, opisanej wcześniej [Condon & Neckar, 1990] 

minęło ponad 30 lat, w trakcie których dyscyplina dynamicznie się rozwijała. Spojrzenie na temat 

ponownie, jest więc zdecydowanie zasadne, co więcej eseje powstały w okresie, gdy mówiło się raczej o 

„śmierci” awangardy i niemożliwości jej funkcjonowania w świecie współczesnym. Publikacja zawiera 

kilkadziesiąt artykułów, w których przedstawiono zupełnie różne wizje i spostrzeżenia. Brenda Brown, 

podsumowując konferencję zalicza do nich awangardę rozumianą jako: szczególny ruch lub ruchy w 

historii architektury krajobrazu, jako poszczególni architekci krajobrazu, jako czynnik transformacji, jako 

biegun kontrastujący z naturą lub procesami ekologicznymi, jako koncepcję komplementarną (nawet 

symbiotyczną) z koncepcją krajobrazu, jako część futurystycznej wizji, w której jednostka jest zjednoczona 

lub pogodzona z naturą, jako wewnętrzną zasadę, która napędza sztukę i architekturę krajobrazu, jako iluzję 

lub zjawisko martwe [Brown, 1991]. 

Wizje awangardy przedstawiane przez uczestników konferencji były rzeczywiście zróżnicowane, jednak 

możliwy jest ich podział również pod względem pewnych słów kluczy, stanowiących według danego autora 

podstawowy wyróżnik potencjalnej awangardy. Autorka niniejszej pracy proponuje podział grup słów 

kluczy według związanych z nimi wątkami. Ich charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli (tab. 6).  

Tab. 6. Słowa klucze w kontekście debaty na temat awangardy architektury krajobrazu 

Opracowanie: autorka, na podstawie: Condon P. et al. (1990). 

WĄTEK EKOLOGICZNY 

Słowa klucze: sukcesja, porządek ekosystemowy, katastrofy ekologiczne, ratowanie planety, dobrobyt środowiska, edukacja 

środowiskowa, zieleń jako afirmacja życia 

WĄTEK ESTETYCZNY 

Słowa klucze: abstrakcyjny krajobraz, geneza romantyczna, tajemniczość, dziwne piękno, nietypowe zestawienia, groteska, 

dzikość, rozpoznawalność form i przestrzeni, elementy nieoczywiste, eksperymenty ze skalą, wykorzystanie upływu czasu 

(sezonowość), estetyka oparta na procesie zmiany 

WĄTEK SPOŁECZNY 

Słowa klucze: psychologiczne zdrowie człowieka, redukcja stresu, dobrobyt ludzkości, zapadanie w pamięć, przemijanie, 

procesy zmiany (krajobrazu, społeczeństwa, kultury). 

WĄTEK PRZESTRZENNY 

Słowa klucze: ład przestrzenny, miasto jako spójna całość, integracja przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miasta, 

panoramy, formy ziemne, siatki punktów, przedłużanie granic przestrzeni 

 

Opisane powyżej zróżnicowane przekonania badaczy na temat awangardy w architekturze krajobrazu 

stanowią podstawę do ponownej próby jej zdefiniowania. Formułowanie głównych wyznaczników 

potencjalnej awangardy pokazuje ich różnorodność, ale każdy z nich jest uzasadniony i trudno je 

wartościować. Żaden z badaczy wypowiadających się w Minneapolis nie zaprezentował natomiast 

poglądów bardziej złożonych, integrujących ze sobą dwa lub więcej wątków. Podejmuje tę próbę Patric 

Condon w podsumowaniu konferencji. Autor na pytanie: czy można pogodzić awangardę z krajobrazem, 

odpowiada, że tak, jeśli będzie nią awangarda wspierająca równoważenie kultury przemysłowej z 

rzeczywistością biologiczną i materialną [Condon, 1990:2-11]. 

Udo Weilacher (1996) opisuje teorię o wpływie sztuki ziemi na współczesną architekturę krajobrazu, 

określając zjawisko jako new language in the landscape. W publikacjach Weilachera oraz w trakcie 

wykładu w czasie „Dni Blaszaka”, które odbyły się w warszawskiej SGGW w 2016 roku, badacz opisał 

pewne cechy sztuki ziemi, które mogą pojawiać się również w architekturze krajobrazu. Należą do nich: 

▪ akceptacja przemijalności, zmienności i nieprzewidywalności przyrody; 

▪ romantyczność dzieł – dramatyczny i dynamiczny pejzaż; 

▪ minimalizm, upraszczanie form; 



54 

 

▪ stosowanie archetypów – nawiązania do powszechnie znanych symboli; 

▪ antykonsumpcyjne podejście do dzieła; 

▪ kreowanie dzieł których trzeba doświadczać fizycznie i wszystkimi zmysłami. 

Sposób projektowania opisywany przez Weilachera (new language in the landscape) i Brown (new wave) 

również dziś znajduje licznych naśladowców – wyrafinowane ukształtowanie terenu jest elementem wielu 

współczesnych parków. Powstające w ten sposób krajobrazy, dostarczają odbiorcom wrażenia estetyczne, 

wobec których trudno być obojętnym. Są to wytwory wizualnie obce dla obserwatora, w przeciwieństwie 

do miękkiej tkanki roślinnej, czy nawet współczesnych aranżacji składających się z takich elementów jak 

siedziska czy pawilony. Wysoki kopiec, skręcający ogromny wał, czy też grupa niewielkich wybrzuszeń 

terenu intrygują, szczególnie jeśli pojawiają się w miejskim otoczeniu. Powołując się na słowa Władysława 

Tatarkiewicza, który sztukę opisuje jako odtwarzanie rzeczy lub konstruowanie form, bądź wyrażanie 

przeżyć, jednakże tylko takie odtworzenie, taka konstrukcja, taki wyraz, jakie są zdolne zachwycać bądź 

wzruszać, bądź wstrząsać [Tatarkiewicz, 1988:52] – realizacje architektów krajobrazu reprezentujących 

new wave oraz ich naśladowców, niewątpliwie traktować należy jako dzieła sztuki. 

3.4. Konkluzje 

Dla podsumowania studiów literaturowych porównano historię ruchów awangardowych i zmieniające się 

tendencje w architekturze krajobrazu. Wyniki przedstawiono na osi czasu (ryc. 13), na której zaznaczono 

ważne zjawiska, wydarzenia i związane z nimi postaci. Opracowana grafika wskazuje na to, że w czasie 

rozwoju ruchów awangardowych w sztuce, architektura krajobrazu przechodziła przez większość czasu 

odrębny proces wykształcania własnych nurtów. Zjawiska nie mają punktów wspólnych, jednak uwagę 

zwraca wskazywanie przez badaczy na romantyczną genezę zarówno ruchów awangardowych [Poggioli, 

1968] oraz potencjalnej awangardy architektury krajobrazu [Macari, 1990]. Interesujący jest też kontrast 

na osi czasu odnoszący się do okresu lat 80-tych i 90-tych XX wieku, kiedy to w sztukach pięknych mówi 

się najczęściej o śmierci awangardy, natomiast w architekturze krajobrazu odwrotnie – zaczyna się nad nią 

dyskutować. 
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Ryc. 14. Historia ruchów awangardowych i przemian w tendencjach w architekturze krajobrazu, oprac. Karolina Porada, 2021. 

Następnie, posłużono się opracowanymi tabelami, w których opisano cechy charakterystyczne awangardy 

w sztuce wymieniane przez cenionych badaczy tematu i podjęto próbę wyodrębnienia ich możliwych 

analogii w architekturze krajobrazu (tab. 7). 

Tab. 7. Cechy awangardy architektury krajobrazu w odniesieniu do cech awangardy w sztuce 

Opracowanie: autorka, na podstawie Poggioli (1968), Morawski (1978), Bürger (1984), Greenberg (1989),  

Szkołut (1999), Kluszczyński (2006). 

LP SZTUKA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

CECHY KLASYCZNE 

1.1 Działalność pionierska w danej dziedzinie – nowatorska 

i innowacyjna 

Stosowanie nietypowych i innowacyjnych rozwiązań, 

które mogą się pojawiać w różnych fazach i aspektach 

projektu: np. w metodach projektowych, estetyce, 

rozwiązaniach pozwalających na funkcjonowanie obiektu. 

1.2 Wybieganie wyobraźnią w przyszłość Kreowanie projektów mających większe znaczenie w 

przyszłości niż w czasie, w którym tworzy projektant. 

Również przewidywanie rozwoju obiektu w czasie, np. 

zmiany w pokryciu terenu, szacie roślinnej, poziomie 

zanieczyszczeń. 

1.3 Zaangażowanie, zamiłowanie do działania (aktywizm 

wg Poggoli) 

Prowadzenie rozbudowanych analiz przedprojektowych, 

rozważanie wielu możliwych rozwiązań projektowych. 

1.4 Eksperymentowanie w zakresie materiału, techniki, 

środków wyrazu 

Stosowanie nietypowych materiałów lub używanie 

materiałów w nietypowy sposób, eksperymenty w zakresie 

środków wyrazu np. przeskalowywanie, transparentność, 

itp. 

1.5 Autonomia rozumiana jako brak podatności na 

manipulację oraz nieprzekupność 

Utrzymywanie spójnej wizji projektu, nieuleganie 

zewnętrznym sugestiom o ile nie są one uzasadnione.  
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1.6 Odnawianie impulsów twórczych w kulturze Powielanie stosowanych metod i rozwiązań przez innych 

projektantów, inspirowanie innych projektantów. 

1.7 Zrzeszanie się, działalność grupowa Praca w zespole projektowym, np. w formie biura 

projektowego lub zespołu interdyscyplinarnego. 

CECHY NIEKONWENCJONALNE 

2.1 Zasada twórczego artysty i twórczego odbiorcy Zaangażowanie interesariuszy na różnych etapach 

powstawania obiektu: od fazy analiz przedprojektowych, 

poprzez projekt, aż po budowę i utrzymywanie obiektu. 

2.2 Praca interdyscyplinarna Praca w zespołach interdyscyplinarnych złożonych ze 

specjalistów z różnych dziedzin. 

2.3 Stosowanie najbardziej współczesnych technologii Stosowanie w projektach współczesnych technologii (np. 

materiałowych), a także wykorzystywanie współczesnych 

odkryć naukowych (np. wprowadzanie w życie konceptów 

naukowych). 

2.4 Pogodzenie się i akceptacja istnienia wysokiej sztuki 

tradycyjnej i masowej 

Poszanowanie dla uwarunkowań występujących w danym 

miejscu, np. poprzez branie pod uwagę historii miejsca, 

warunków przyrodniczych czy kulturowych. 

2.5 Zanik destrukcyjności i agresywności działań, 

pogodzenie się z tym, że w czasach współczesnych już 

nic nie szokuje ogółu publiczności 

Utrzymywanie ładu przestrzennego i porządku 

ekosystemowego.  

2.6 Zaangażowanie w emancypacyjne projekty społeczno-

polityczne 

Projektowanie obiektów mających pozytywny wpływ na 

dobrobyt człowieka (kondycję psychiczną i fizyczną) i 

bioróżnorodności, zaangażowanie w polepszanie stanu 

środowiska np. poprzez obniżanie skutków zmian klimatu. 

2.7 Przyjmowanie postaw krytycznych i samokrytycznych  Konsultacje na wszystkich etapach projektu – zbieranie jak 

największej ilości informacji, otwartość na sugestie 

interesariuszy, monitoring obiektu w czasie z założeniem 

możliwości zmian. 

 

Powyższa tabela wskazuje na to, że awangarda architektury krajobrazu charakteryzuje dzieła, które muszą 

spełniać wiele kryteriów, znacznie wykraczając poza same wrażenia estetyczne (pkt. 1.4). Zjawisko zdaje 

się sprowadzać do działań grupowych (pkt. 1.7) i interdyscyplinarnych (pkt. 2.3) oraz angażowaniu 

odbiorców, czyli w tym przypadku partycypacji społecznej (pkt. 2.2, 2.7). Kluczowe dla awangardy 

architektury krajobrazu są analizy przedprojektowe (pkt. 1.3), dla których pomocne mogą być współczesne 

odkrycia naukowe (pkt. 2.3). Zjawisko nie prowadzi do działań destrukcyjnych (pkt. 2.5), a wręcz 

przeciwnie, do takich które budująco wpływają zarówno na człowieka jak i na bioróżnorodność i 

ekosystemy (pkt. 2.6). Wyszczególnione cechy, zdają się powielać wątki podejmowane w tym kontekście 

w czasie konferencji w Minneapolis. Autorka uważa jednak, że jako przykłady awangardy architektury 

krajobrazu powinno wymieniać się dzieła integrujące problematykę ekologiczną, społeczną czy 

przestrzenną w równoważny sposób, a nie przyjmować którąkolwiek kwestię za najbardziej istotną. 

Wyodrębnienie obiektów, które potencjalnie mogłyby połączyć większość rozważanych cech awangardy 

architektury krajobrazu wymagało przyjęcia kryteriów doboru, w celu zawężenia pola badawczego. 

Przyjęto dwa podstawowe wyznaczniki. Pierwszy, skoncentrowany na aspekcie estetycznym i środkach 

wyrazu wynika z wniosków Brown – a więc, że awangardowy obiekt architektury krajobrazu, 

najprawdopodobniej może być inspirowany sztuką ziemi. Wobec tego, w badaniu analizowano zjawiska 

występowania wielkoskalowych form ziemnych w sztuce i architekturze krajobrazu. Przykłady takich 

rozwiązań oraz kontekst historyczny omówiono w rozdziale IV.  
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Drugim wyznacznikiem jest, często przytaczana w tym kontekście przez badaczy przyroda, jej 

poszanowanie, wspieranie i ochrona. W tym celu autorka postanowiła sięgnąć do literatury naukowej. W 

rozdziale V opisano szereg współczesnych konceptów i strategii planowania, w których kluczową rolę 

odgrywają ekosystemy, w założeniu przynosząc korzyści, zarówno dla bioróżnorodności, jak i dla 

ludzkości. 
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4. FORMY ZIEMNE W SZTUCE I ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU 

4.1. Historia form ziemnych w kulturze i sztuce ogrodowej 

Ślady ingerencji człowieka w rzeźbę terenu i krajobraz dla celów kultu i sztuki, sięgają okresu do kilku 

tysięcy lat przed naszą erą. Do pierwszych działań ludzkich w tym zakresie, charakterystycznych dla kultur 

prehistorycznych należy tworzenie megalitów. Budowle megalityczne w północnej Europie są obecnie 

datowane na 4000-1000 p.n.e. i dzielone na kilka typów [Fleming, Honour, Pevsner, 1999:369]. Pierwszym 

z nich są menhiry – stawiane pionowo duże kamienie lub głazy o nieregularnym kształcie, prawie 

nieociosane. Były one eksponowane pojedynczo lub w grupach – ustawiano je w rzędzie lub kręgu („kręgi 

kamienne” – np. Stonehenge) – w ostatnim przypadku tworząc tzw. kromlechy. Menhiry pełniły 

najprawdopodobniej funkcje kultowe [Encyklopedia PWN, n.d.c].  

Innym rodzajem budowli megalitycznych były obiekty sepulkralne. Mogły one przyjmować formy 

dolmenów – miejsc pochówku podkreślonych budowlą składającą się z dwóch lub więcej pionowych 

megalitów podtrzymujących duży płaski poziomy kamień. Na okres neolitu datowana jest tradycja budowy 

grobowców – kurhanów (tumulusów) [Fleming, Honour, Pevsner, 1999:583-584]. Były to kopce kryjące 

pochówek lub grób, zwykle usypywane z ziemi, czasami również z kamieni. Kurhany wznoszono dla osób 

o zróżnicowanym statusie majątkowym, dlatego też formy i materiały, z których je wykonywano były 

niejednolite. Mogły to być budowle ziemne, ale również z murowanymi ścianami lub zasypywane 

kamieniami (tzw. cairns). Ich występowanie jest typowe dla terenów Ukrainy, Kazachstanu, Skandynawii 

oraz środkowej Europy [Gill, 1997:20]. Pojawiały się również w Polsce – w Krakowie i jego okolicach 

znajduje się ich 14, w odległości do 30 km od centrum miasta [Porada, 2016]. W Anglii tumulusy 

charakterystyczne są dla wczesnego i średniego neolitu, choć ten typ pochówku pojawiają się sporadycznie 

aż do czasów rzymskich i anglosaskich [Fleming, Honour, Pevsner, 1999:583-584]. 

 

Ryc. 15. Kopiec Pamięci w Parku Ocalałych w Łodzi, fot. Karolina Porada, 2021. 
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Wprowadzanie form ziemnych w strukturę krajobrazu charakteryzuje również cywilizacje starożytne. 

Pochodzenie gigantycznych geoglifów datowane jest na kilkaset, a nawet na ponad dwadzieścia wieków 

przed naszą erą [Mailland, 2011]. Geneza i sposób wykonania tych wielkogabarytowych rysunków na 

terenach otwartych, nadal pozostaje zagadką. Badacze podają jednak różne przypuszczenia. Przykładowo 

w przypadku tzw. „linii z Nazca” (Nazca lines), wśród których część przypomina rysunki zwierząt, 

dopatrywano się interpretacji astronomicznych przez starożytnych [Rossel Castro, 1977], ale też 

powstawania figur jako części praktyk religijnych mających na celu przede wszystkim zapewnienie 

dostępności wody i płodności upraw [Reinhard, 1986]. Geoglify najlepiej widoczne są z lotu ptaka – czasem 

rozciągają się na odległość blisko 100 metrów (np. „małpa” z Nazca). To co charakteryzuje niektóre z nich, 

to stosowanie form archetypicznych, takich jak linie, figury geometryczne, spirale czy proste bryły.  

 

Ryc. 16. Geoglif Serpent Mound w Ohio (USA), rys. Karolina Porada, 2021. 

W strukturach miast starożytnych, formy ziemne pojawiały się w ogrodach asyryjskich, gdzie budowano 

wysokie tarasy i usypywano pagórki dające możliwość obserwacji, np. polowań w zwierzyńcu [Majdecki, 

2009:33]. Na szczytach niektórych sztucznie usypanych kopców ustawiano również niewielkie ołtarze 

polowe, a same pagórki gęsto obsadzano drzewami [Hobhouse, 2007: 22]. Być może powstawanie tych 

krajobrazowych kopców było związane z przemieszczaniem przez budujących mas ziemnych w trakcie 

kształtowania terenu. Przykładem asyryjskiego ogrodu z kopcem jest pochodzący z około 715 r. p.n.e. 

ogród Sargona II w Chorsabadzie. 

Motywy form ziemnych w ogrodach był rzadko spotykane w okresie średniowiecza. Powróciły dopiero u 

schyłku epoki [Majdecki, 2009:86]. W ogrodach tworzono wtedy zadarniane pagórki często uwieńczane 

ozdobnym pawilonem. Pełniły one rolę zarówno obiektów ekspozycji czynnej (widok z kopca) i biernej 

(widok na kopce). Pagórki stanowiły wyróżniający się element w krajobrazie, szczególnie jeśli był on 

równinny. W XV wieku kopce jako formy ozdobne często powstawały w Anglii oraz we Francji [Majdecki, 

2009:86]. Dla okresu średniowiecza charakterystyczne są także sztucznie zadarniane wzniesienia lokowane 

ze względów militarnych, na których stawiano miasta (bailey) i zamki (motte) [Böhm, Zachariasz, 

2005:122]. 

Zwyczaj wznoszenia kopców ogrodowych z pawilonem kontynuowano w renesansie. Często przybierały 

one kształt tzw. parnasu, a więc kopca o formie piramidy ze ściętym szczytem [Hobhouse, 2007:129]. 

Nazwa nawiązuje do mitycznego wzgórza Parnas, które miało być siedzibą Apollina i muz. Na szczycie 

parnasu lokowano często niewielki pawilon, do którego prowadziła spiralna ścieżka. Kopce widoczne są 

na planach takich ogrodów jak willa Medici w Rzymie, czy w sąsiedztwie ogrodu botanicznego w Padwie. 

Stanowiły istotny punkt w kompozycji ogrodu, np. lokalizowano je na zakończeniu osi widokowych. 

Charakterystyczne dla tego okresu było również stosowanie tarasów ogrodowych. Od około XVI wieku, 
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zaczęto projektować ogrody dedykowane do oglądania z góry, które sytuowano na spadzistych zboczach 

[Hobhouse, 2007:121]. Spadek przekształcano w ciąg płaskich powierzchni, z których można było 

podziwiać okolicę. W zależności od położenia ogrodu, budowano jeden lub wiele tarasów, pomiędzy 

którymi stosowano elementy komunikacyjne w postaci schodów, progów i ramp [Majdecki, 2009:125]. 

Tarasy ograniczane były murami oporowymi, które zdobiono często niszami i rzeźbami.  

W XVIII i XIX wieku w sztuce ogrodowej zaczęły zachodzić przemiany związane z rozpowszechnieniem 

idei ogrodów krajobrazowych, wywodzącej się z Anglii. Nowe trendy doprowadziły do porzucenia 

tendencji kształtowania przestrzeni zielonych w regularny i geometryczny sposób. Zamiast tego zaczęto 

stosować kręte ścieżki i swobodne układy roślinności. Malowniczość krajobrazu miała podkreślać również 

rzeźba terenu – wykorzystywano naturalne nierówności powierzchni, wykopywano sztuczne zbiorniki 

wodne i usypywano wyspy. Mimo tego, w niektórych ogrodach, będących przykładami połączenia stylów 

francuskiego i angielskiego, nadal pojawiały się geometrycznie kształtowane tarasy widokowe. Jest tak w 

przypadku ogrodu w Claremont w Surrey, gdzie William Kent przekształcił skarpę w amfiteatr z 

trawiastymi stopniami i połączył z otwartym krajobrazem [Hobhouse, 2007:210]. W zakresie kształtowania 

terenu i form ziemnych w ogrodach i parkach krajobrazowych, ważną rolę odgrywało pozorne ogrodzenie, 

nazywane aha lub ha-ha. Aha oddzielał ogród lub park od terenów sąsiadujących, bez zakłócania widoku. 

Z jednej strony rowu znajdował się zagłębiony, kamienny mur o wysokości wystarczającej, aby utrudnić 

wejście zwierzętom (np. pasącym się krowom i owcom). Druga ściana rowu była kształtowana w formie 

skarpy o miękkim profilu – jej brzeg wizualnie łączył ogród z sąsiednimi polami [Fleming, Honour, 

Pevsner, 1999:248]. 

W epoce baroku kontynuowano lokowanie w ogrodach parnasów (np. w ogrodzie w Rogalinie w Polsce) i 

tarasów – nie wszystkie były już jednak ograniczane murami oporowymi. Powstawały również 

powierzchnie w całości kształtowane z mas ziemnych. Przykładem jest Middleton Place w Charleston, w 

Południowej Karolinie (ryc. 17), gdzie reprezentacyjny taras ogrodowy połączono z ograniczonymi groblą, 

stawami i nabrzeżem rzeki Ashley za pomocą wyprofilowanej skarpy. Pokryte darnią zbocze przybiera 

kształt tzw. „skrzydeł motyla” – opada w dwóch kierunkach, a przez środek poprowadzono prostą, 

pochyloną ścieżkę. Obiekt ten stanowił inspirację dla twórczości Charlesa Jencksa [Hobhouse, 2007:295]. 

 

Ryc. 17. Skarpa w formie skrzydeł motyla w Middleton Place (Południowa Karolina, USA), fot. Karolina Porada, 2014. 
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Typowe dla sztuki ogrodowej tego okresu były również inspiracje sztuką Dalekiego Wschodu, głównie 

Chin. Nawiązania widoczne są w tzw. ogrodach angielsko-chińskich w których często lokowano kopce 

zwieńczone pawilonami o architekturze inspirowanej stylem orientalnym. Za przykład można tu podać 

część Parku Oliwskiego w Gdańsku powstałą w XIX wieku na zlecenie księcia Karola Hohenzollerna. 

Ulokowano tam dwa, istniejące do dzisiaj niewielkie kopce ogrodowe, z których jeden nazywany „chińskim 

wzgórzem” był zwieńczony altaną [Porada, 2014].   

XVIII i XIX wiek to również czas pierwszych dwóch rewolucji przemysłowych, które przyniosły 

dynamiczny rozwój inżynierii. W wielu miastach rozpoczęto rozbudowę systemów fortyfikacji. W tym 

miejscu warto wprowadzić informację o zmieniających się w czasie systemach obronnych miast. Według 

Janusza Bogdanowskiego [Bogdanowski et al. 1986:13] w ciągu stuleci wykształciły się następujące 

zespoły obronne: gród – charakterystyczny dla wczesnego średniowiecza; zamek i miasto warowne (w 

średniowieczu); twierdza – typowa dla okresu nowożytnego; twierdza pierścieniowa – typowa dla XIX i 

początku XX wieku. Formacje ziemne, niejednokrotnie łączone również z drewnem i kamieniem, były 

nieodzownym elementem wyżej wymienionych systemów. W przypadku okresu wczesnego średniowiecza 

stosowano ukształtowanie terenu w postaci nasypów, wałów i fos, sztucznie przystosowane do obrony 

(grodzisko) [Bogdanowski et al. 1986:45]. Z czasem pojawiały się też inne formacje ziemne wspomagające 

systemy obronne, np: 

▪ bastiony – elementy fortyfikacji nowożytnej, zakładane na planie pięcioboku, niskie, 

przystosowane do ogniowej obrony przyległych odcinków kurtyny, fosy, sąsiednich bastionów a 

także przedpola; w zależności od szkoły mogły być murowane, ziemne lub mieszane [Bogdanowski 

et al. 1986:33]; 

▪ okopy – proste umocnienia ziemne o profilu składającym się z rowu, z którego wybrana ziemia 

tworzy przy nim wał [Bogdanowski et al. 1986:62]; 

▪ wały ziemne – usypane wyłącznie z ziemi, na zasadzie konstrukcji warstwowej albo w układzie 

skośnym z warstwami tworzącymi w przekroju jodełkę [Bogdanowski et al. 1986:89]. 

 

W XIX i XX wieku pojawiał się również zwyczaj stosowania w krajobrazie form ziemnych mających 

znaczenie symboliczne [Siewniak & Mitkowska, 1998:117; Zachariasz & Porada, 2019]. Szczególnym 

przykładem miasta jest Kraków, gdzie usypano jedne z najmłodszych polskich kopców – Kościuszki i 

Piłsudskiego, nawiązując do lokalnej tradycji sztucznych wzniesień (w Krakowie znajdują się również dwa 

prehistoryczne kopce Wandy i Krakusa, nie zachował się kopiec w Łobzowie). Funkcjonują one jako 

wielkogabarytowe pomniki i stanowią wyraźny element w tkance urbanistycznej miasta. 

W tym okresie też rozwój przemysłu spowodował pojawianie się w krajobrazie nowych, antropogenicznych 

form terenu, np. kamieniołomów, a także pogórniczych hałd. Interesującym przykładem są dwie hałdy o 

olbrzymich rozmiarach w Lens (Pas de Calais, Francja), wpisane na listę UNESCO.  
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Ryc. 18. Hałdy żużlu w Lens (Francja), fot. Karolina Porada, 2019. 

 

Zjawisko rekultywacji hałd pogórniczych nie jest tematem niniejszego opracowania, jednak warto o nim 

wspomnieć, jako że istnieją przykłady adaptacji tych wielkogabarytowych antropogenicznych form na cele 

rekreacyjne. Polskim przykładem takiej realizacji są tzw. Paciorkowce – przekształcenie hałd na obrzeżach 

Bierunia we wzgórza ze spiralnymi ścieżkami wiodącymi na szczyty i połączenie pagórków ze stawami. 

Autorami projektu są Janusz Bogdanowski i Zbigniew Myczkowski [Bogdanowski & Myczkowski, 1994]. 

Pomimo tego, że ten typ zagospodarowania jest społecznie pożądany, to jest jednocześnie kosztowny w 

realizacji i utrzymaniu [Rostański, 2000]. Jedną z alternatyw jest zagospodarowanie przyrodnicze, dające 

możliwość rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt [Rostański, 2000] i polegające na wykorzystaniu tych 

terenów poprzemysłowych, w których procesy naturalnego powrotu przyrody są już na tyle zaawansowane, 

że teren warto poddać ochronie. Polskim przykładem jest Park Tysiąclecia w Sosnowcu, gdzie znajdują się 

pozostałości kopalni piasku (podobnie jak w Paciorkowcach hałda skały płonnej). Obszar poddany został 

kilkukrotnej rekultywacji i przez kilkadziesiąt lat podlegał procesom sukcesji naturalnej, co zmieniło 

charakter istniejących zadrzewień z gatunków obcych, na takie które są charakterystyczne dla grądu i boru 

[Rostański, 2008]. Przeprowadzona w latach 2019-2021 modernizacja parku zakładała uporządkowanie 

terenu [Sosnowiec Nasze Miasto, 2021] i utrzymanie jego naturalnego charakteru. 

4.2. Sztuka ziemi 

Powstawanie form ziemnych w krajobrazie związane jest również z działalnością niektórych artystów 

zajmujących się sztuką ziemi. Twórcy land art rozpoczęli swoje eksperymenty pod koniec lat 60-tych XX 

wieku, a nurt przez nich reprezentowany zapisał się w historii sztuki jako przykład neoawangardy [Bürger, 

1984]. Zwolennicy sztuki ziemi za obszar swojej aktywności uznali środowisko naturalne, co służyć miało 

opuszczeniu murów galerii, będących symbolem barier w jakich tkwiła sztuka ograniczana do malarstwa 

sztalugowego i rzeźby [Krakowski, 1981:119]. Wielu badaczy wskazuje jednak również na genezę sztuki 

ziemi leżącą w podziwie dla mistyczności, tajemniczości i romantyczności natury [Beardsley, 2006; 

Malpas, 2004; Weilacher, 1995]. 

Do kształtowania zmian w krajobrazie wykorzystywano różne procesy biologiczne (np. wzrost, 

zamieranie), a także procesy związane z wpływem czasu na dzieło (np. erozja). Cechą charakterystyczną 

land art jest to, że często widz mógł oglądać dzieła tylko za pośrednictwem fotografii lub filmu, ze względu 

na ich lokalizację na otwartych przestrzeniach odległych od terenów zamieszkiwanych, a także ulotność 

pewnych zjawisk [Krakowski, 1981:119]. Twórcy land art pojmowali krajobraz jako działanie, jako idee, 

jako proces, jako sytuację i jako informację [Alfrey, Sleeman, Tufnell, 2013:11]. Stanowi to zaprzeczenie 
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zmian w krajobrazie wprowadzanych w ogrodach i przestrzeniach miast, które miały być w założeniu 

trwałe i dostępne dla użytkowników. 

Oczywiście, tyle ilu twórców sztuki ziemi, tyle też ulubionych motywów, materiałów i stylów [Malpas, 

2004:11]. Termin land art odnosić się może do innych działań i nurtów w sztuce, np. earth art, czy 

ecological art. Pewne różnice w charakterystyce land art wynikają również z uwarunkowań 

geograficznych. Istotne jest czy dany twórca pracował w Europie czy w USA, które były dwoma głównymi 

ośrodkami tej sztuki. Europa nie dawała pewnych możliwości, które mieli artyści żyjący w Stanach 

Zjednoczonych, a mianowicie pracy na rozległych, otwartych przestrzeniach.  

Szczególnie istotna dla niniejszego opracowania jest działalność tych artystów, których twórczość 

scharakteryzować można nie tylko jako land art, ale również earthworks. To właśnie ich prace mogły 

potencjalnie mieć największy wpływ na współczesnych architektów krajobrazu, stosujących w swoich 

realizacjach wielkoskalowe formy ziemne. Większość z tych twórców, to artyści amerykańscy. 

Michael Heizer (ur. 1944) – tworzył głównie w stanach Nevada i Nowy Jork. Artysta wprowadził zupełnie 

nową definicję rzeźby – cechującej się ogromną skalą, masą oraz procesem powstawania, do którego 

niezbędne były sprzęty i maszyny do robót ziemnych. Przykładem pracy Heizera jest The Effigy Tumuli 

(1983) zlokalizowana wzdłuż rzeki Illinois. Na istniejącym tam poprzemysłowym terenie o jałowym 

gruncie, artysta zbudował dzieło złożone z pięciu wielkogabarytowych ziemnych rzeźb, obrazujących 

charakterystyczne dla terenu zwierzęta wodne: węża, żabę, nartnika, żółwia i suma. Wszystkie rzeźby są 

zgeometryzowane, wręcz prymitywne, przywodzące na myśl geoglify. Heizer część z nich zakomponował 

jako „pozytywy” – masywy wystające ponad powierzchnię ziemi, a część jako „negatywy’ – wcięcia i 

wykopy w powierzchni ziemi.  

Robert Smithson (1938-1973) – urodzony w stanie New Jersey i tragicznie zmarły w wieku zaledwie 35 

lat w katastrofie lotniczej. Pomimo krótkiego okresu działalności był zarówno rozpoznawalnym artystą jak 

i teoretykiem [Malpas, 2004:157]. Przewodnim wątkiem jego twórczości była entropia – prawo 

termodynamiki, które mierzy stopniową, stałą dezintegrację systemu [Beardsley, 2006:2], a którego 

dopatrywał się w naturze i sztuce. Jego najbardziej znanym dziełem jest The Spiral Jetty (1970) – spiralna 

grobla, która stała się swoistym symbolem sztuki ziemi. Artysta wydzierżawił fragment Wielkiego Słonego 

Jeziora w stanie Utah, które wzbudziło jego uwagę ze względu na czerwone zabarwienie wody 

spowodowane przez algi i odpady mineralne [Malpas, 2004:162]. Długa na 450 metrów grobla została 

zbudowana z błota, kryształów soli, skał bazaltowych, ziemi i wody. Dziś dzieło stopniowo zanika – jest 

okresowo zalewane, a także duża ilość odwiedzających i czynniki atmosferyczne prowadzą do stopniowego 

niszczenia grobli. Budzi to kontrowersje – powstaje konflikt pomiędzy życzeniem artysty, który 

zafascynowany ideą entropii przewidywał naturalną destrukcję dzieła, a kulturową potrzebą jego 

konserwacji i utrzymania. Inną realizacją w dorobku Smithsona w typie earthworks jest Broken circle / 

Spiral hill (1971), która powstała na terenie kamieniołomu w mieście Emmen w Holandii. 

 

Ryc. 19. Robert Smithson, The Spiral Jetty (1970), rys. Karolina Porada, 2020. 
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Robert Morris (1931-2018) – rzeźbiarz, artysta konceptualny oraz pisarz. Uważany jest za jednego z 

najwybitniejszych teoretyków minimalizmu. W swoich publikacjach wskazywał na powiązanie ruchu 

earthworks ze sztuką starożytną, np. z geoglifami z Nazca [Malpas, 2004:181]. Wniósł również istotny 

wkład w rozwój land art. Jego najbardziej znane dzieło to Obserwatorium z 1977 roku, symbolizujące 

przemijający czas [Land Art Flevoland, n.d.]. Dzieło znajduje się w Lelystad w Holandii i składa się z 

dwóch okrągłych wałów ziemnych. Pierwszy – zewnętrzny, ma zmienną wysokość i szerokość, i oddziela 

centralną część dzieła od otoczenia (w tym dwóch niecek wypełnionych wodą). Artysta wykonał w nim 

trzy otwory „wezyry”, z których można oglądać zjawiska astronomiczne związane ze zmianami pór roku. 

Patrząc przez środkowy wezyr, można zobaczyć wschód słońca w pierwszych dniach jesieni i wiosny (21 

września i 21 marca), kiedy noc i dzień są równie długie. Dwa boczne wezyry, wcięte w grzbiet wału 

wychwytują promienie słońca w najdłuższym (21 czerwca) oraz najkrótszym dniu w roku (21 grudnia). 

Drugi, wewnętrzny wał jest regularny pod względem wysokości i szerokości. Ściany w środku obudowano 

drewnem. Stojąc w jego centrum uzyskuje się najlepszy widok na wszystkie wezyry. Artysta porównał 

swoją pracę do Stonehenge, który według niego również jest opowieścią o przemijającym czasie.  

Herbert Bayer (1900-85) – to twórca, w którego działalności wyraźne są nawiązania do sztuki 

prehistorycznej. Projektowane przez niego formy ziemne przypominają motywy znane z antycznych religii 

i kultur [Malpas, 2004:199]: małe pagórki, wały zamykające się w kształcie koła, okrągłe fosy. Do jego 

najbardziej znanych realizacji należy Earth Mound w Aspen (Colorado) z 1955 roku oraz koncepcja form 

ziemnych Mill Creek Canyon Earthworks, stanowiących element parku w Kent w stanie Waszyngton 

(1979-82). 

Poza wymienionymi twórcami, których autorka uznała za najbardziej znaczących dla architektury 

krajobrazu pod względem earthworks, jest wielu innych artystów land art, których praca przyczyniła się 

do rozwoju kultury. Należą do nich np. Christo, Richard Long, Andy Goldsworthy, Ana Mandieta i Nancy 

Holt.  

 

Ryc. 20. Nancy Holt, Sun Tunnels (1973-76), rys. Karolina Porada, 2020. 

Niniejsze opracowanie nie jest w całości poświęcone sztuce ziemi, dlatego też autorka ogranicza się do 

krótkiego opisu powyżej. Warto jednak nadmienić, że dzieła land art ciągle powstają. Część artystów, 

pionierów, nadal tworzy (np. Michael Heizer), pojawiają się też nowi twórcy. Również polscy artyści mają 

obecnie znaczący wkład w dalszy rozwój sztuki ziemi. Twórcami od lat zajmującymi się land art są między 

innymi: Jarosław Koziara, Jarosław Kozakiewicz, Teresa Murak i Mirosław Maszlanko. Warto wspomnieć 

o Fundacji „Latająca Ryba” i organizowanym od 2012 roku corocznie międzynarodowym Land Art 

Festiwalu. Autorka jako laureatka konkursu organizowanego przez Fundację w 2018 roku wystawiła na 

festiwalu instalację Taniec. 
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Ryc. 21. Karolina Porada, Taniec (2018), projekt instalacji artystycznej, rys. Karolina Porada, 2018. 

 

Ryc. 22. Karolina Porada, Taniec (2018), instalacja wykonana w ramach Land Art Festiwal 2018, fot. Aleksandra Miętka, 2018. 
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Ryc. 23. Karolina Porada, Taniec (2018), instalacja wykonana w ramach Land Art Festiwal 2018, fot. Karolina Porada, 2018. 

 

Ryc. 24. Karolina Porada, Taniec (2018), instalacja wykonana w ramach Land Art Festiwal 2018, fot. Aleksandra Miętka, 2018. 
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4.3. Formy ziemne we współczesnej architekturze krajobrazu  

Architektura krajobrazu nie przyjęła (z wyjątkiem kilku realizacji15) idei modernizmu. Zamiast tego w 

dalszym ciągu kształtowano większość terenów na wzór ugładzonego środowiska naturalnego, pełniącego 

rolę zielonej enklawy w mieście. Sytuacja zmieniła się wraz z nadejściem postmodernizmu i pojawieniem 

się pierwszych parków współczesnych i zindywidualizowanych elementów w przestrzeniach publicznych 

na początku lat 80 XX wieku.  

Również w tym okresie, w architekturze krajobrazu zaczęła wyróżniać się grupa projektantów, dla których 

twórczości typowe jest wprowadzanie earthworks jako integralnych elementów kompozycyjnych 

pomników, placów i parków. Charakteryzuje ich „rzeźbiarskie” traktowanie terenu oraz stosowanie 

prostych, minimalistycznych form ziemnych, często wielkoskalowych. Niektóre realizacje osadzone są na 

styku sztuki i architektury krajobrazu, ze względu na ograniczenia w dostępności dla użytkowników oraz 

niszczenie dzieł w czasie (np. Eleven Minute Line autorstwa Mayi Lin). Poniżej opisano twórczość czterech 

projektantów działających w Europie lub USA, którzy zapoczątkowali ten trend w architekturze krajobrazu.  

Charles Jencks (1939-2019) – architekt i teoretyk architektury. Pracował twórczo również jako projektant 

krajobrazu, kreując własny charakterystyczny styl. W projektach wykorzystywał formy ziemne takie jak 

kopce i skarpy, ale także elementy symboliczne w formie instalacji, inspirowane fraktalami, genetyką, 

teorią chaosu, falami i solitonami [Zachariasz & Porada, 2019]. Jencks jest autorem kilku obiektów, które 

stanowią przykład inspiracji sztuką ziemi i zabawy formą. Jego dorobek jako projektanta krajobrazu 

rozpoczął się od Garden of Cosmic Speculations w Portrack House koło Dumfries w południowo-

wschodniej Szkocji. Zaprojektował go wraz ze swoją ówczesną żoną Maggie Keswick, jako swój własny 

ogród. Ogród cechuje charakterystyczna kompozycja, której podstawą jest ziemia i woda. Pojawiają się w 

nim skarpy, kopce, groble i jeziora. Pomysł wynikał z inspiracji Jencksa chińską sztuką miniaturyzacji, a 

także nauką – w tym matematyką i nowoczesną kosmologią, a sam ogród miał być wyobrażeniem praw 

wszechświata [Zachariasz & Porada, 2019]. Charles Jencks zaprojektował również wiele atrakcyjnych 

przestrzeni publicznych, w tym parków m.in. w Edynburgu, Mediolanie, Long Island, Cambridge czy 

Suncheon w Korei Południowej [Jencks, 2011]. 

Maya Lin (ur. 1959) projektantka chińskiego pochodzenia, która wychowała się w USA. Studiowała 

architekturę i rzeźbę na Uniwersytecie Yale, a wśród jej zainteresowań znajdowała się naturą i ochrona 

środowiska [Munro, 2000]. Lin stała się rozpoznawalna w bardzo młodym wieku, kiedy to w 1981 roku, 

będąc w trakcie studiów wygrała konkurs na projekt pomnika Vietnam Veterans Memorial w 

Waszyngtonie, w prestiżowej lokalizacji Mallu. Lin zaproponowała minimalistyczne rozwiązanie, w 

którym zrezygnowała z typowych dla pomników patriotycznych napisów i rzeźb figuralnych. W zamian 

zdecydowała się na przecięcie granitowym murem płaskiego, trawiastego terenu. Ściana ma dwa ramiona 

rozwarte pod kątem 125 stopni – wskazują one na Lincoln Memorial i Washington Monument. W ten sposób 

projektantka zintegrowała dzieło z istniejącymi już pomnikami. Skromna forma pomnika wtapia się w 

otaczający krajobraz, a jednocześnie daje odbiorcy możliwość zmiany roli z biernego obserwatora na 

aktywnego widza. Kształtowanie powierzchni ziemi, stało się charakterystyczne dla twórczości Mayi Lin 

– w wielu pracach w krajobrazie, stosuje wały oraz masy ziemi formowane na kształt fal. Potwierdzają to 

jej kolejne projekty, m.in. The Wave Field (1995), Eleven Minute Line (2004), Storm King Wavefield 

(2009), A Fold in the Field (2013), The Princeton Line (2018). 

 
15 Wyróżniającymi się architektami są Thomas Church (ogrody), Dan Kiley (przestrzenie publiczne, np. Fountain Plaza w 

Portland) i Lawrence Halprin. 
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Ryc. 25. Maya Lin, Eleven Minute Line (2004), rys. Karolina Porada, 2020. 

Martha Schwartz (ur. 1950) – artystka i architekt krajobrazu. Studiowała na Uniwersytecie Michigan i na 

Uniwersytecie Harvarda, uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie sztuk pięknych i magistra w dziedzinie 

architektury krajobrazu. Przyznaje, że wpływ na jej twórczość mieli artyści land art – Michael Heizer i 

Robert Smithson, rzeźbiarz Isamu Noguchi, a także Peter Walker – jej zawodowy partner i mąż, który 

zainspirował ją do połączenia w twórczości sztuki i kształtowania przestrzeni publicznej [Hawks, 2015]. 

Styl projektów Marthy Schwartz charakteryzuje minimalizm i prostota formy, a także stosowanie akcentów 

w jaskrawych kolorach. Rzeźby, instalacje czy meble uliczne, najczęściej przybierają żywe odcienie 

jaskrawej zieleni, żółci lub czerwieni. Schwartz stosuje również rytmy i powtórzenia, często małych form 

– również ziemnych, a także pastisz – tak jak np. w przypadku Jacob Javits Plaza w Nowym Jorku, gdzie 

za pomocą współczesnej formy nawiązała do ogrodów barokowych. Szczególnie dla początków jej 

twórczości typowe są przestrzenie, gdzie styka się ze sztuką konceptualną, np. Bagel Garden (1979), Splice 

garden (1986), Dickinson Residence (1991).  

George Hargreaves (ur. 1952) – architekt krajobrazu. Założyciel biura projektowego Hargreaves 

Associates działającego od 1983 roku, którego realizacje od początku istnienia inspirowane były sztuką, 

szczególnie site specific i earthworks [Hargreaves et al. 2009:12]. W ramach ruchu earthworks inspiracje 

związane są również z reprezentantami land art – Robertem Smithsonem, Michaelem Heizerem i Walterem 

de Maria. Już we wczesnych realizacjach Hargreaves Associates pojawiają się formy ziemne: tarasy w 

Candlestic Park (1985-87) i pagórki w Byxbee Park (1988-90). Z czasem stają się one charakterystycznym 

elementem w projektach pracowni. Wielkogabarytowe, rzeźbiarsko ukształtowane skarpy i kopce 

pojawiają się także w Crissy Fields (1994-2001), w różnych fragmentach kampusu University of Cincinnati 

(1989-2000), South Pointe Park (2005-2009), czy Renaissance Park (2003-2005). Pracownia specjalizuje 

się również w rewitalizacji brownfields (tereny poprzemysłowe). Stosując wiedzę o ekosystemach i 

zjawiskach w środowisku Hargreaves Associates przekształca zdegradowane i zanieczyszczone tereny w 

zielone enklawy, w których formy ziemne i roślinność wspomagają zabezpieczanie skażonych gruntów i 

oczyszczanie terenu. Biuro otrzymało wiele prestiżowych nagród w tym nagrody i wyróżnienia od ASLA 

w latach 1991-94, 1996, 1998-2002, 2007-08, 2015 [ASLA, n.d.a]. 

Stosowane w architekturze krajobrazu formy ziemne mają zróżnicowaną typologię i często pełnią funkcję 

obiektów – symboli, nadających przestrzeni publicznej swoistą narrację. Dzieje się tak gdy projektanci 

odwołują się do historii, nauki czy tradycji. Język symboli łączyć można z kolei z językiem archetypów, a 

także wrażeniem tajemniczości i romantyczności, co wskazuje na inspiracje sztuką ziemi. W przypadku 

elementów wielkogabarytowych formy ziemne stają się punktami obserwacyjnymi lub orientacyjnymi w 

krajobrazie [Zachariasz, Porada, 2019]. Tym, co jednak odróżnia je od form ziemnych – pomników 

stosowanych w przeszłości lub obiektów sztuki ziemi jest szereg innych funkcji, jakie pełnią obecnie, a do 

których należą: 
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▪ funkcja rekreacyjna – gdy są miejscem do uprawiania sportu, spacerów, podziwiania widoków; 

▪ funkcja recyklingowa – gdy powstają w wyniku ponownego wykorzystania ziemi z wykopów lub 

odpadów górniczych; 

▪ funkcja akustyczna – gdy chronią przed hałasem i zanieczyszczeniami pochodzącymi np. ze spalin 

silników samochodowych; 

▪ funkcja edukacyjna – gdy uwrażliwiają na nowe tendencje w projektowaniu i sztuce lub obrazują 

procesy zachodzące w przyrodzie. 

Jako przykład wprowadzania form ziemnych w projekcie, może posłużyć wykonany przez autorkę projekt 

konkursowy pt. Eternity Ground. Praca została wyróżniona (honorable mention) w ramach 

międzynarodowego Land Art Competition organizowanego przez NKA Foundation w 2017 roku. 

 

Ryc. 26. Eternity Ground – wyróżniona praca konkursowa na pograniczu architektury krajobrazu i sztuki ziemi, rys. K.Porada, 2017. 

4.4. Typologia form ziemnych i jej zastosowanie we współczesnej architekturze krajobrazu  

Na potrzeby niniejszego opracowania podjęto próbę nakreślenia typologii form ziemnych tradycyjnie 

stosowanych przez człowieka w krajobrazie. Autorka analizując historię sztuki ogrodowej i architektury 

krajobrazu oraz współczesne tendencje w projektowaniu, wyszczególniła pięć typów ziemnych formacji. 

Są to: 

▪ kopce, 

▪ skarpy, 

▪ wały, 

▪ tarasy, 

▪ zagłębienia terenu, 

▪ wyspy. 

O swoistej klasyfikacji sztucznych form terenu pisali również Siewniak i Mitkowska (1998), za podstawę 

przyjmując podział na formy geometryczne i swobodne [Siewniak & Mitkowska, 1998:254]. W niniejszym 

opracowaniu autorka bierze pod uwagę jedynie formy wielkogabarytowe lub niewielkie, ale umieszczane 
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w grupie (powielany moduł), dlatego też takie subtelne zabiegi modyfikowania rzeźby tereny jak np. 

pleasure-ground [Siewniak & Mitkowska, 1998:192] zostały wyłączone z badań.  

Opracowana w niniejszej pracy typologia, skupiona jest na formach elementarnych, które mogą istnieć w 

różnych odsłonach, np. kopiec może przybierać formę piramidy, a zagłębienie terenu – zarówno wgłębnika, 

jak i rowu. Formy te, w zależności od okresu powstania oraz pełnionej funkcji, mogą przyjmować różne 

gabaryty i kształty. Należy również nadmienić, że niektóre formy łączą się ze sobą, np. tarasy i skarpy. W 

przypadku współczesnej architektury krajobrazu, kształtowanie geometrii terenu jest czasem 

skomplikowane w stopniu, w którym trudno jednoznacznie sklasyfikować typ formacji ziemnej. 

Przykładem są rzędy pojedynczych kopców, ustawiane tak blisko siebie, że niemalże tworzą wał (parku 

przy laboratorium MAX IV w Lund). 

4.4.1. Kopce  

Sztucznie formowane wypiętrzenia terenu o stromych zboczach, usypywane w parkach i ogrodach, 

wywodzą się prawdopodobnie z tradycji starożytnej Asyrii i Rzymu [Majdecki, 2009:33; Siewniak & 

Mitkowska, 1998:117]. Przez wieki pełniły funkcje punktów widokowych, dających możliwość obserwacji 

nie tylko najbliższego otoczenia, ale również ważny element tzw. widoków zapożyczonych (poza parkiem, 

ogrodem). Często stanowiły również istotne elementy kompozycyjne terenów zieleni – jako formy 

przestrzenne o dużych gabarytach mogły stanowić akcent lub dominantę. Znana jest również tradycja 

sypania kopców jako obiektów o znaczeniu symbolicznym i to już od czasów prehistorycznych.  

We współczesnej architekturze krajobrazu kopce stosowane są jako samodzielne formy o zróżnicowanej 

geometrii. Pojawiają się kształty stożka czy ostrosłupa (czasem mogę mieć one ścięty wierzchołek), czy 

nieregularnego wybrzuszenia terenu, np. o obrysie w kształcie łzy. Ich gabaryty także bywają zróżnicowane 

– ciągle buduje się wysokie, wyróżniające się w panoramach miast pagórki, ale pojawiają się również 

kompozycje złożone z wielu niskich kopców, przywodzące na myśl japońską sztukę zakładania 

ascetycznych ogrodów zen16. Tradycja wieńczenia wysokich kopców altaną lub pawilonem została 

zastąpiona aranżowaniem na szczycie punktów widokowych wyposażonych często w ławki oraz tablice z 

rysunkami objaśniającymi otaczającą widza panoramę. Nadal stosuje się natomiast kręte ścieżki wiodące 

na szczyt pagórków oraz tradycję pokrywania ich zielenią – z tym, że współcześnie są to raczej niskie 

krzewy i byliny, a nie drzewa. Niektóre kopce pozostawiane są jako formy o gładkim obrysie, pokrywane 

wyłącznie darnią. Interesujące jest to, jak różne funkcje mogą one pełnić we współczesnych terenach 

zieleni. Część z nich nadal daje możliwość obserwacji otaczającego krajobrazu oraz rekreacji (np. Sugar 

Beach w Toronto), kontynuowana jest również tradycja kopca jako symbolu (The Crawick Multiverse w 

Dumfries). Nowym zjawiskiem jest pagórek pojawiający się w krajobrazie jako wynik konieczności 

wykorzystania odpadów innych niż masy ziemne np. gruzów (Northala Fields w Londynie) lub 

zabezpieczania szkodliwych substancji pod ziemią (Renaissance Park w Chattanooga).  

Stożkowy kształt kopców widoczny jest w twórczości Charlesa Jencksa. W powstałym w 2013 parku 

narracyjnym Parco Portello w Mediolanie kopiec według wizji autora ma odzwierciedlać historię miejsca. 

Park powstał na obszarze 7 ha w latach 2010-2013, w nowej dzielnicy mieszkaniowej, na dawnych terenach 

fabryki Alfa Romeo. Ideą Parco Portello są „spirale czasu” (Ritmo del Tempo) – różne rytmy czasu, 

pulsujące na Ziemi i w całym wszechświecie, nawiązujące do muzyki, do synkopowania [Zachariasz & 

Porada, 2019]. Istotnym elementem przestrzeni są formy terenu: meandrująca skarpa, stawy oraz kopiec. 

 
16 W charakterystycznych kamiennych ogrodach karesansui [Hobhouse, 2007:364], pojawiały się np. kopce usypywane ze żwiru 

lub ziemne, pokryte mchem. 
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Obrazują one rytmy czasu – prehistorię, historię i współczesność. Układ jest jednak nie tylko manifestem 

artystycznym – ukształtowanie terenu ma również podłoże praktyczne, ponieważ formy powstały z ziemi 

wydobytej podczas budowy nowego osiedla mieszkaniowego. 

 

Ryc. 27. Parco Portello (Mediolan, Włochy), fot. Karolina Porada, 2019. 

Przykładem kopca – ostrosłupa są pagórki w Playa Vista Central Park w Los Angeles. Park znajduje się 

na terenie dawnego zakładu lotniczego Howarda Hughesa. Obecnie jest to lokalizacja o silnej presji 

inwestycyjnej – w otoczeniu powstają biurowce i nowe budynki mieszkalne. Zainspirowana krajobrazem 

południowej Kalifornii pracownia projektowa OJB, zdecydowała się na zastosowanie rodzimej roślinności 

oraz zróżnicowanie terenu poprzez wprowadzenie kopców [OJB, n.d.]. Fragment parku, w którym znajdują 

się pagórki, przeznaczono do cichej rekreacji (spacerów, odpoczynku). Kopce – piramidy wyróżniają się 

nie tylko gabarytami, ale i kolorem – porastają je gęsto barwne grupy niskiej zieleni. 

 

Ryc. 28. Playa Vista Central Park (Los Angeles, USA), fot. Karolina Porada, 2016. 

Wysokie kopce o mniej regularnych kształtach zlokalizowano na terenie Sugar Beach w Toronto w 

Kanadzie (autorzy: Claude Cormier i Associés Inc., Montréal). Obszar parku jest terenem 

poprzemysłowym, wykorzystywanym dawniej do składowania odpadów w celu dostosowania do 

szybkiego rozwoju przemysłu i działalności handlowej. Obiekt składa się z trzech głównych obszarów: 

plaży miejskiej, promenady otoczonej drzewami oraz placu przeznaczonego na organizację imprez [Roche, 

2015]. Na placu zlokalizowano trzy trawiaste kopce wykorzystywane przez publiczność jako amfiteatr w 
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trakcie koncertów plenerowych na scenie przyległego studia rozrywkowego [ASLA, 2012]. Są to miękko 

wyprofilowane formy o wysokości od 1-2.5 m, przypominające kształtem wydmy piaskowe. Projekt w 

2012 roku otrzymał nagrodę ASLA. 

We współczesnej architekturze krajobrazu kopce przestały również przyjmować formę tylko obiektów 

wielkogabarytowych. W 1996 roku Martha Schwartz opracowała projekt placu przy gmachu sądu w 

Minneapolis (Minneapolis Courthouse Plaza), gdzie w pasiastą nawierzchnię wkomponowano niskie 

pagórki (o zróżnicowanej wysokości od 0.9 m do 2.7 m) pokryte darnią [Martha Schwartz Partners, n.d.]. 

Te niewielkie ziemne formy o podstawie w kształcie łzy, mają symbolizować glacjalne formy geologiczne 

– drumliny, grupowane w tzw. pola drumlinowe. Elizabeth Meyer – teoretyk i krytyk architektury z 

University of Virginia, określiła pomysł Schwartz jako "dobry żart" dla tych, którzy "znają swoją historię 

wystarczająco dobrze" [Hohmann, 2002].   

Zabieg nagromadzenia dużej ilości niewielkich kopców zastosowała również pracownia Mosbach 

Paysagistes w aranżacji przestrzeni przy oddziale Luwru w Lens (Francja). Pokryte darnią pagórki mają 

nieregularne kształty i zaledwie po kilkadziesiąt centymetrów wysokości, ale dzięki powtórzeniu form, 

mają duże znaczenie w percepcji kompozycji parku. Obiekt zlokalizowano na terenie dawnej kopalni – 

muzeum i jego otoczenie, stanowi więc szansę na zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań, a także 

możliwości zrozumienia przemysłowej przeszłości regionu i edukacji w zakresie walorów ekologicznych 

terenu [Bravo, 2018].  

 

Ryc. 29. Przestrzeń parkowa przy muzeum Louvre Lens, fot. Karolina Porada, 2019. 

Jeszcze inne podejście do zastosowania niskich kopców w przestrzeni publicznej zaprezentowała 

pracownia Snøhetta w parku przy laboratorium MAX IV w Lund (Szwecja). Zaprojektowano regularne 

pagórki zestawione w formie skręconego układu. Kompozycja bazująca na dynamicznym rozkładzie 

modułu o zmiennej szerokości przywodzi na myśl współczesną tendencję do projektowania 

parametrycznego. Projekt rzeźby terenu wspomaga prowadzenie badań laboratoryjnych, poprzez 

łagodzenie wibracji gruntu pochodzących z pobliskich autostrad, regulację gospodarki wodnej w 

warunkach sztormu oraz realizację ambitnych celów miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Strategia utrzymania parku obejmuje połączenie wypasu owiec i konwencjonalnych maszyn odpowiednich 

dla terenów łąkowych [Snøhetta, n.d.]. 
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Ryc. 30. Widok z lotu ptaka na zagospodarowanie terenu przy laboratorium MAX IV w Lund (Szwecja).  

Źródło: Snøhetta, za: https://snohetta.com/projects/70-max-iv-laboratory-landscape [dostęp: 15.08.2021]. 

4.4.2. Wały 

Wały to często stosowane w krajobrazie formy ziemne, być może ze względu na to, że jako obiekty pełniące 

funkcję barier, ochraniają wydzielone fragmenty terenu przed niekorzystnymi czynnikami występującymi 

w pobliżu [Siewniak & Mitkowska, 1998:270]. Tradycyjnie stanowiły elementy obronne i 

przeciwpowodziowe, a dzisiaj są równie często przeszkodami dla hałasu i zanieczyszczeń powietrza, mają 

również znaczenie w retencji wody. Rodzajem tego typu nasypów znanym ze sztuki ogrodowej jest demi-

lune – występujący w ogrodach barokowych, półkolisty wał ziemny [Siewniak & Mitkowska, 1998:57]. 

We współczesnej architekturze krajobrazu wały ziemne coraz częściej służą do wizualnego i 

funkcjonalnego dzielenia terenów na mniejsze części oraz dają możliwość kontemplacji widoków, jeśli np. 

prowadzi się na ich koronie ścieżkę. Rodzajem wału jest również grobla, kształtowana na brzegach 

zbiorników wodnych w celu utrzymywania wody w akwenie [Siewniak & Mitkowska, 1998:91]. 

Tradycyjnie wzdłuż grobli prowadzone były aleje obsadzane drzewami. 

Historycznie wały budowano głównie z ziemi, czasem również z dodatkiem drewna, kamieni lub cegły. 

Współcześnie do uszczelniania wałów stosuje się też beton. Dobór materiałów do budowy, jak i gabaryty i 

kształty wałów, zawsze uzależnione były od funkcji jaką miały pełnić oraz miejsca w jakim się znajdowały. 

W architekturze krajobrazu stosuje się dzisiaj nasypy o bardzo zróżnicowanej geometrii. Wały mogą być 

prowadzone wzdłuż wytyczonej linii i mieć wyraźny koniec i początek (South Pointe Park w Miami), mogę 

również mieć zamknięty obwód – np. w kształcie obręczy (Mill Creek Canyon Earthworks Park w Kent). 

Niektóre z nich mają kształt linii prostych (Summer Island BUGA Heilbronn 2019), inne wygiętych 

(University of Cincinnati Commons), a jeszcze inne są nieregularne pod kątem wysokości (Storm King 

Wavefield w Mountainville). Zróżnicowane są również przekroje nasypów – symetryczne (Eleven Minute 

Line w Knislinge) lub nie (Parco Portello w Mediolanie), jednakowe na całej długości wału (Buitenschot 

Park koło Amsterdamu), lub nie (South Pointe Park w Miami), w kształcie np. półkoliste (Ripple Park w 

Niemczech), trójkątne (Buitenschot Park koło Amsterdamu) lub zbliżone do trójkąta (Crissy Fields w San 

Francisco). 

Przykładem współczesnego projektu, w którym zastosowano ziemny wał jest South Pointe Park w Miami 

autorstwa Hargreaves Associates. Formowany nasyp jest dominującym elementem kompozycji parku i 

przyjmuje kształt wijącej się serpentyny o znacznych gabarytach. Dzięki temu, że na wał prowadzą schody 

oraz ścieżki – pełni on funkcję punktu widokowego na otaczającą panoramę nabrzeża.  
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Ryc. 31. Widok z lotu ptaka na skarpę w South Pointe Park w Miami (USA).  

Źródło: Archdaily, za: https://www.archdaily.com/152230/south-pointe-park-hargreaves-associates [dostęp: 20.10.2021]. 

Również w parku Buitenschot, znajdującym się obok lotniska Schiphol w Amsterdamie, wały są 

kluczowym elementem (projekt: H+N+S Landschapsarchitecten i artysta Paul de Kort). Podłużne nasypy 

o trójkątnym przekroju budują kompozycję parku, która z lotu ptaka przypomina abstrakcyjny rysunek na 

powierzchni ziemi. Decyzje projektowe nie były jednak związane jedynie z estetyką, a również z potrzebą 

ograniczenia uciążliwości jaką jest hałas o niskiej częstotliwości dochodzący z lotniska. Zespół projektowy 

w skład, którego wchodzili również inżynierowie akustyki, zdefiniował przekrój wałów umożliwiający 

odbijanie fal dźwiękowych, tak by nie dochodziły one do pobliskich obszarów zabudowy. 

 

Ryc. 32. Krajobraz parku Buitenschot sąsiadującego z lotniskiem Schiphol, fot. Karolina Porada, 2019. 
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Mill Creek Canyon Earthworks Park zaprojektowany przez Herberta Bayera w 1982 roku to przykład 

wyraźnej inspiracji sztuką ziemi. Kompozycja parku składa się z kilku form ziemnych – kopców, 

zagłębienia w terenie oraz wału w formie obręczy. Zastosowanie zamkniętego nasypu przywodzi na myśl 

działalność Roberta Morrisa i jego dzieło Observatory (1977). Projekt Bayera w innowacyjny sposób łączy 

w sobie sztukę i ekologię w tworzeniu przestrzeni publicznej. Formy ziemne – w tym wał, służą do retencji 

wód burzowych [Sawyer, 2018]. Doświadczana jakość krajobrazu zmienia się w parku w zależności od 

poziomu wody w poszczególnych zaprojektowanych przestrzeniach – np. posadowiony w niecce wał 

wypełnia się wodą, podobnie jak samo zagłębienie terenu. 

Przykładem zastosowania wału łączącego formę ziemną ze ścianką betonową jest zaprojektowany przez 

FOA (Foreign Office Architects) Coastal Park w Barcelonie, powstały w 2004 roku w ramach 

organizowanego w mieście Międzynarodowego Forum Kultur. Park usytuowany jest naprzeciwko 

przystani jachtowej. Zastana topografia terenu zmusiła projektantów do opracowania koncepcji 

umożliwiającej pokonanie 11 metrowej skarpy. Układ kompozycyjny bazuje na połączeniu dwóch 

amfiteatrów systemem ścieżek, które otaczają skarpy o wydłużonych profilach wspierane murami 

oporowymi układanymi z betonowych bloków w odcieniach różu i szarości. Coastal Park jest przestrzenią 

o złożonej kompozycji, gdzie schodkowe elementy przewidziano dla publiki, płaskie place na koncerty a 

pochyłe skarpy na zieleń.  

 

Ryc. 33. Coastal Park w Barcelonie, fot. Karolina Porada, 2019. 
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4.4.3. Skarpy 

Siewniak i Mitkowska definiują skarpę jako naturalne lub sztuczne formy terenu, które charakteryzują się 

znacznym spadkiem na małej odległości [Siewniak & Mitkowska, 1998: 239]. Skarpa łączy więc części 

terenu położone na różnych wysokościach, może stanowić część innych, bardziej złożonych formacji 

ziemnych, np. kopca czy wału. Ze względu ma zagrożenie erozją, skarpy zabezpiecza się różnymi 

metodami geotechnicznymi (np. siatkami do zbrojenia gruntu) oraz biologicznymi (obsadzanie trawnikiem 

i roślinnością okrywową – szczególnie zielenią o mocnym systemie korzeniowym). Metodą kształtowania 

stoków jest również ich tarasowanie, które to zjawisko autorka postanowiła opisać oddzielnie.  

We współczesnej architekturze krajobrazu stosuje się zróżnicowaną geometrię stoków. W związku z 

zaawansowaną technologią, możliwe jest profilowanie skarp stromych i wysokich (np. Fort Werk aan ‘t 

Spoel w Culemborg w Holandii autorstwa RAAAF oraz Atelier de Lyon). Bardziej popularne są jednak 

rozwiązania prowadzące do kształtowania łagodnych stoków, ponieważ powierzchnie o lekkim nachyleniu 

mogą służyć jako miejsca rekreacji i wypoczynku publiczności. Niektóre skarpy formowane są miękko, 

przybierając swobodną, delikatną geometrię, inne mają kształty geometryczne – zazwyczaj wspierane 

dodatkową konstrukcją, np. betonową (Galindez Slope w Bilbao autorstwa ACXT). 

 

Ryc. 34. Galindez Slope w Bilbao (Hiszpania).  

Źródło: Archdaily, za: https://www.archdaily.com/9093/galindez-slope-and-pau-casals-square-acxt [dostęp: 20.10.2021]. 

Skarpy w miastach często stanowią bariery między dwoma poziomami atrakcyjnego dla publiczności 

terenu, np. między promenadą nadrzeczną a poziomem ulicy. W celu umożliwienia bezpiecznego 

wchodzenia na i schodzenia ze stoku, w skarpy wbudowywane są schody i pochylnie, a w celach 

rekreacyjnych – również siedziska oraz elementy wodne.  
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Ryc. 35. Park Bercy w Paryżu, fot. Karolina Porada, 2018. 

We współczesnych parkach skarpy są również miejscami zabaw dzieci, np. instaluje się na nich takie 

elementy jak zjeżdżalnie, służą też do jazdy na sankach zimą. Mogą również stanowić element 

kompozycyjny i estetyczny, np. w parku Riverside Origami w Budapeszcie (autorstwa Garten Studio) 

usypano niskie skarpy, w celu urozmaicenia płaskiego terenu. 

 

Ryc. 36. Riverside Origami w Budapeszcie, fot. Karolina Porada, 2017. 

4.4.4. Tarasy 

Tarasy zdefiniować można jako formy rzeźby terenu, charakteryzujące się dwoma częściami: płaskim 

wywyższeniem oraz skarpą, najczęściej podłużną lub murem stanowiącymi przejście między terenem 

położonym niżej i wyżej [Siewniak & Mitkowska, 1998:258]. W sztuce ogrodowej, tarasy ograniczane 
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murami oporowymi były powszechnie stosowane w renesansie i baroku i często wiązały się kompozycyjnie 

z pałacem lub willą. Ziemne tarasy formowane przez człowieka powstawały przede wszystkim na stokach 

przeznaczonych pod uprawy roślin, ponieważ umożliwiały odwodnienie oraz zabezpieczały teren przed 

erozją. Jak pokazuje historia sztuki ogrodowej istnieje wiele przykładów tarasów o prostych obrysach – 

najczęściej podłużnych prostokątów, które były często powielane na zasadzie dublowania jednakowego 

modułu. We współczesnej architekturze krajobrazu odchodzi się jednak od prostych kształtów wypłaszczeń 

i ich modularności, na rzecz bardziej wyrafinowanych form.  

Przykładem jest park La Vall de’n Joan autorstwa Battle Roig Arquitectes, założony na terenie dawnego 

wysypiska śmieci dla obszaru metropolitalnego Barcelony. Podstawą kompozycji są linie krzywe, budujące 

dynamiczną geometrię kształtowanego stoku. Tarasy umożliwiły wprowadzenie odpowiedniego systemu 

hydrologicznego mającego na celu usuwanie spływu wód gruntowych, co minimalizuje ryzyko 

przenoszenia zanieczyszczeń z mas odpadów ukrytych pod ziemią, do wód podziemnych. Obsadzono je 

również roślinnością – głównie gatunkami sucholubnymi, które z czasem wspomagać będą tworzenie 

nowych warstw gleby i zostaną zastąpione naturalnym dla terenu zbiorowiskiem roślinnym. 

Innym przykładem współczesnego zastosowania tarasów jest National Arboretum w Canberrze autorstwa 

TCL (Taylor Cullity Lethlean), a ściślej – fragment arboretum, w którym uprawiane są rzadkie gatunki 

drzew. Tarasowanie poprowadzono za pomocą pofalowanych linii, rozchodzących się na dwie strony od 

przechodzącej przez środek ścieżki. W widoku z góry formy te przypominają szkielet lub skrzydła. 

Wyrafinowane formy ziemne i estetyka projektu są jednak tylko uzupełnieniem strategii arboretum, która 

wyrasta z kwestii zrównoważonego rozwoju, bioróżnorodności i publicznego zainteresowania 

środowiskiem [Landezine, 2014]. 

 

Ryc. 37. National Arboretum w Canberrze (Australia). Źródło: Australian National University, za: 

https://www.anu.edu.au/alumni/events/national-arboretum-canberra-tour [dostęp: 20.10.2021]. 
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4.4.5. Zagłębienia terenu 

W historii sztuki ogrodowej zagłębienia terenu mogą przyjmować różne formy i funkcje. Prawdopodobnie 

już od czasów średniowiecza stosowano tzw. wgłębniki. Były to dekoracyjne ogrody lub części ogrodów o 

geometrycznym narysie (partery), w których obniżano część środkową [Siewniak & Mitkowska, 

1998:274]. W ten sposób powstawała płaska, zagłębiona niecka. We wgłębnikach lokalizowano 

kompozycje zieleni (szczególnie w ogrodach barokowych – eksponowano w ten sposób rabaty na parterach 

lub w boskietach), a także wodę, lub trawniki, służące np. do gry w kręgle lub bule.  

Najbardziej znanym zagłębieniem związanym ze sztuką ogrodową i architekturą krajobrazu jest rów – 

rozumiany jako podłużny wykop. Przekrój poprzeczny rowów najczęściej kształtuje się w formie litery „V” 

lub „U” [Siewniak & Mitkowska, 1998:224]. Podobnie jak ściany innych form ziemnych, również ściany 

rowów mogą być ziemne, ale również umacniane – np. kamieniem, betonem czy faszyną. Obiekty te mogą 

pełnić bardzo różne funkcje. Najczęściej rowy wykopuje się na cele melioracyjne, militarne lub zastępuje 

się nimi ogrodzenia. W ostatnim przypadku, szczególnym przykładem jest tzw. aha – znany z ogrodów 

krajobrazowych, z jednej strony murowany rów, stanowiący skuteczną barierę na granicy posiadłości 

[Fleming, Honour, Pevsner, 1999:248]. 

 

Ryc. 38. Przykład rowu w parku Northala Fields w Londynie, fot. Karolina Porada, 2019. 

Przykłady zastosowania zagłębień terenu opisano już wcześniej w przypadku projektów autorstwa Mayi 

Lin (Vietnam Veterens Memorial) i Herberta Bayera (Mill Creek Canyon Earthworks Park). Pojawiają się 

one również w najnowszych realizacjach, np. w projekcie autorstwa Topotek 1, dotyczącym przestrzeni 

przy opactwie Abbey Lorsch. Niewielkie obniżenie części terenu ma w tym wypadku funkcję symboliczną 

– oznacza granice istniejącego dawniej w tym miejscu klasztoru [Landezine, 2021]. 
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Ryc. 39. Vietnam Veterans Memorial (Waszyngton, USA), fot. Karolina Porada, 2019. 

4.4.6. Wyspy  

Otoczona wodą wyspa (wypiętrzenie terenu) – naturalna lub sztuczna, jest wyizolowanym elementem parku 

lub ogrodu, który często stanowi miejsce odosobnienia [Siewniak & Mitkowska, 1998: 284-285]. Tradycja 

stosowania wysp w parkach i ogrodach również nie jest współczesnym pomysłem – były one często 

składnikiem willowych włoskich ogrodów renesansowych, gdzie wyłaniały się ze stawów rybnych lub 

jeziorek. Idea wyspy renesansowej wywodzi się kolei z tradycji antycznej, gdzie opisywano te elementy 

jako „pływające ogrody” [Siewniak & Mitkowska, 1998: 284-285]. Wyspy o geometrycznym obrysie 

pojawiały się również w baroku jako wzbogacenie parterów wodnych oraz w ogrodach krajobrazowych, 

tym razem przyjmując swobodne formy. Były charakterystyczne również dla ogrodów dalekiego wschodu. 

Np. w Japonii, styl Shinden charakteryzował się lokalizacją w ogrodach stawów z jedną lub kilkoma 

wyspami do których budowano dojścia za pomocą mostków.  

We współczesnej architekturze krajobrazu stosowane są wyspy o zróżnicowanych wielkościach i 

kształtach: obłych, trójkątnych, romboidalnych, swobodnych. Pierwszą możliwość obrazuje Parc des Iles 

w Drocourt – Rouvroy, Hénin-Beaumont we Francji, zaprojektowany przez pracownię Ilex Paysage + 

Urbanisme. Park powstał na terenie pogórniczym, czego efektem jest dominanta krajobrazowa w postaci 

hałdy żużlu. Teren wykopu wypełniono wodą ograniczając tym samym najbardziej zanieczyszczone tereny 

w okolicy. W powstałym stawie usytuowano sześć wysp o elipsoidalnych kształtach, z których każda ma 

swój odrębny charakter i nazwę, np. wyspa wiatru (île du vent), wyspa zapomnienia (île oubliée), wyspa 

ogród (île jardin) [Agglo Hénin-Carvin, n.d]. Powstały teren podmokły cechuje się wysokim poziomem 

bioróżnorodności.  
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Ryc. 40. Krajobraz Parc des Iles (Francja) – wyspy, kładki i roślinność, fot. Karolina Porada, 2019. 

Interesującym przykładem wysp o elipsoidalnym obrysie, jest aranżacja, którą autorka obejrzała w 

Waszyngtonie w 2019 roku, na nabrzeżu Washington Chanel w okolicy The Wharf. Cztery sztuczne, 

niewielkie wyspy zainstalowano na lekkiej konstrukcji, dzięki czemu unoszą się na powierzchni wody. 

Zastosowano nasadzenia naturalistyczne przywodzące na myśl zieleń, charakterystyczną dla terenów 

podmokłych. Instalacja znajduje się przy kładce Recreation Pier. 
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Ryc. 41. Wyspy widoczne z kładki Recreation Pier w Waszyngtonie (USA), fot. Karolina Porada, 2019. 

Innym przykładem współczesnego zastosowania wysp w projekcie jest renaturyzacja rzeki Aire w 

Genewie, mający na celu przywrócenie uregulowanemu ciekowi dawne, naturalne meandry. Zespół 

projektowy stworzył nowe koryto dla rzeki wprowadzając w nie siatkę wysp o romboidalnych kształtach. 

Umożliwia to stopniowe żłobienie nowego, nieregularnego koryta i odbudowę ekosystemów mu 

towarzyszących. Stary kanał również wykorzystano, wprowadzając w niego ciąg ogrodów, tworzących 

swoisty park liniowy. Rozwiązanie inspirowane jest sztuką ziemi, jak podkreślają sami autorzy z Atelier 

Descombes Rampini [Landezine, 2016]. Nie jest to jednak związane tylko z zastosowaniem form ziemnych, 

ale ze świadomym poddaniem ich działaniu erozji i niszczeniu. 

Położony na obrzeżach Amsterdamu pracownia Buro Sant en Co zaprojektowała park Schinkel Islands na 

obszarze położonym wzdłuż kanału. Park jest rodzajem miejskiego archipelagu składającego się z czterech 

różnych wysp połączonych pomostami, na których znajdują się obiekty rekreacyjne. Wyspy mają 

zróżnicowany charakter – sportowy (dwie wyspy południowe z boiskami do tenisa i piłki nożnej), parkowy 

(środkowa wyspa o trójkątnym kształcie linii brzegowej) i przyrodniczy (wyspa północna). Park jest 

również korytarzem ekologicznym pomiędzy kolejnym parkiem a Lasem Amsterdamskim [Landezine, 

2011]. 
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Ryc. 42. Park Schinkel Islands w Amsterdamie (Holandia), fot. Karolina Porada, 2018. 

Charakterystycznym przykładem zastosowania motywu wyspy w projekcie architektoniczno-

krajobrazowym jest wodny ogród Mizu Niwa, zaprojektowany przez japońskiego architekta Junya 

Ishigami, zlokalizowany w prefekturze Tochigi [ArtBiotop, n.d.]. Projektant postanowił przesadzić dorosłe 

drzewa, rosnące na terenie nowej inwestycji (kompleksu hotelowego). Drzewa posadzono w ściśle 

określonych miejscach, na podstawie planu uwzględniającego warunki w jakich każde z nich rosło 

poprzednio. Pomiędzy nasadzenia wprowadzono liczne oczka wodne. Całość tworzy kompozycję wielu 

małych wysp o nieregularnych kształtach, porośniętych przez drzewa i mech.  

 

Ryc. 43. Wodny ogród Mizu Niwa (Japonia). Fot. Nikissimo,  

za: https://www.dezeen.com/2019/10/24/junya-ishigami-art-biotop-water-garden-obel-award/ [dostęp: 05.10.2021]. 

Podsumowując – we współczesnej architekturze krajobrazu kontynuowana jest typologia form ziemnych 

stosowana od wieków. Jednocześnie kopce, skarpy, wały, tarasy, zagłębienia terenu i wyspy pełnią 

częściowo swoje tradycyjne funkcje, np. widokowe, rekreacyjne czy wydzielające różne części przestrzeni. 
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Współczesna technologia daje jednak większe możliwości zarówno w projektowaniu jak i budowie form 

ziemnych. Możliwe są kompozycje o skomplikowanej geometrii, które dodatkowo w sposób wsparty 

naukową wiedzą, przyczyniają się do rozwiązywania współczesnych problemów przestrzennych lub 

środowiskowych. Do takich zaliczyć można hałas, drgania powierzchni ziemi, czy też zanieczyszczenie 

gleb i powietrza. 
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5. WSPÓŁCZESNE, INNOWACYJNE METODY WSPIERANIA 

BIORÓŻNORODNOŚCI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

5.1. Chronologia, przyczyny rozwoju kolejnych konceptów i pojęć 

Starożytni Grecy bardzo dobrze rozumieli znaczenie równowagi między roślinami, zwierzętami, ludźmi 

oraz ich otoczeniem. Filozofowie, podejmowali próby racjonalnego wyjaśnienia natury, nazywanej przez 

nich physis. Szczególnie istotne są spostrzeżenia Arystotelesa, który jako obserwator przyrody wysunął 

koncepcję ciągłości natury, a także jego uczniów. Ich idee przeniknęły do okresu średniowiecza w formie 

tzw. philosophia naturalis. W renesansie arystotelizm krytykowano, poszukując nowych dróg wyjaśniania 

zjawisk zachodzących w przyrodzie, bardziej powiązanych z matematyką, obserwacją i eksperymentami, 

co było kontynuowane w epoce nowożytnej i oświeceniu, prowadząc do wyklarowania się z kolei 

dzisiejszej koncepcji nauki. W XVIII wieku świat uległ zmianom pod wpływem pierwszej rewolucji 

przemysłowej. Wtedy też człowiek zaczął budować dookoła siebie środowisko życia coraz bardziej 

oddzielające go od natury, a konsekwencją tych realiów była postępująca krytyka nauki i techniki, jako 

czynników pogarszających stan środowiska. W opozycji stanął między innymi filozof Jean-Jacques 

Rousseau, który za warunki osiągnięcia przez człowieka szczęścia podawał kult natury i przebywanie z 

dala od cywilizacji. Natura stała się bardzo ważnym elementem wizji świata twórców romantyzmu, co 

obrazują ich dzieła literackie oraz malarskie. Jest ona traktowana jako byt autonomiczny – idealny, 

uduchowiony, tajemniczy, przemawiający językiem symbolu i metafory. Natura bywa groźna i 

nieprzyjazna człowiekowi – akcja powieści czy tło przedstawień malarskich często obrazuje wzburzony 

lub mroczny pejzaż, potęgujący aurę dramatyzmu i tragedii, w której najczęściej znajduje się główny 

bohater dzieła – człowiek. XIX wiek stał się okresem dalszej industrializacji i rozrastania się miast – 

pogarszały się zarówno warunki życia ludzi, jak również rodziły się pierwsze obawy o stan zasobów 

naturalnych. Doprowadziło to do narodzin idei ochrony środowiska, a pod koniec XIX wieku powstania 

zawodu architekta krajobrazu. 

W kontekście współczesnych metod wspierania środowiska naturalnego, największe znaczenie ma okres 

od lat 60-tych XX wieku. Dzięki rodzącej się świadomości ekologicznej społeczeństwa i nagłośnieniu 

kwestii złych warunków życia w miastach, na które zwracali uwagę między innymi Kevin Lynch [Lynch I 

wyd. 1960, 2011] i Jane Jacobs [Jacobs I wyd. 1961, 2014], coraz więcej osób interesowało się 

środowiskiem naturalnym i jego relacją z człowiekiem. W sztukach pięknych efektem tego zjawiska jest 

powstanie nurtu land art oraz kierunków pokrewnych, wśród których za najbardziej skoncentrowany na 

rozwiązywaniu rzeczywistych problemów środowiskowych należy uznać ecovention.  

Również w nauce zaczęły pojawiać się nowe koncepcje. Jednym z nich była różnorodność biologiczna 

(bioróżnorodność) – termin wprowadzony w 1980 roku przez Thomasa Lovejoya [WWF, n.d.], 

oznaczający zróżnicowanie form życia na wszystkich poziomach jego organizacji. Definicja została 

spopularyzowana dzięki Szczytowi Ziemi w Rio de Janeiro17 w 1992, w ramach przyjętej Konwencji o 

różnorodności biologicznej [Dz. U. Nr 182 poz. 1532]. Określono tam, że różnorodność biologiczna 

oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, inter alia, z ekosystemów lądowych, 

morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to 

różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami [Dz. U. Nr 182 poz. 

1532:11714]. W tej samej Konwencji pojawia się również uzupełniające pojęcie zrównoważonego 

użytkowania, które oznacza użytkowanie elementów różnorodności biologicznej w taki sposób i z taką 

intensywnością, żeby nie prowadziło ono do jej zmniejszenia w długim czasie i tym samym pozwoliło 

 
17 United Nations Conference on Environment and Development, UNCED. 



86 

 

utrzymać jej potencjał w stanie odpowiadającym potrzebom i aspiracjom obecnych oraz przyszłych pokoleń 

[Dz. U. Nr 182 poz. 1532:11715]. Przypomina ono funkcjonujące już od XVII wieku pojęcie 

zrównoważonego rozwoju, które sformułował Hans Carl von Carlowitz w odniesieniu do leśnictwa 

[Proczek, 2013]. Zrównoważony rozwój oznaczał rozsądny sposób gospodarowania lasem, tzn. wycinanie 

tylko takiej ilości drzew, ile może urosnąć w tym samym miejscu, tak aby nie nastąpił nigdy zanik 

ekosystemu. Pojęcie zrównoważonego rozwoju we współczesnym rozumieniu zawarte zostało w raporcie 

opracowanym przez The World Commission on Environment and Development (tzw. raport Brundtland) z 

1987 roku pt. Our Common Future [World Commission on Environment and Development, 1987:16]: 

Ludzkość jest w stanie sprawić, by rozwój był zrównoważony, tak by odpowiadał potrzebom 

teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb18. 

Innym współczesnym konceptem naukowym jest biofilia (biophilia) – termin wprowadzony do literatury 

przez Edwarda O. Wilsona w 1984 roku [Wilson, 1984]. Biofilia oznacza konieczność powiązania 

człowieka z innymi formami życia. Zakłada, że człowiek nie powinien żyć w oderwaniu od natury, gdyż 

wpływa ona dobrze na zdrowie fizyczne i psychiczne, lepsze samopoczucie oraz wydajność [Kellert & 

Calabrese, 2015]. Zajmujący się pojęciem biofilii S.R. Kellert zakłada również, że ludzkie doświadczanie 

natury może odbywać się w trzech wymiarach: bezpośrednim (np. światło, rośliny, naturalne ekosystemy), 

pośrednim (sztuczne formy inspirowane naturą, obrazy, naturalne materiały, zmiany obiektów w czasie) 

lub doświadczaniu przestrzeni i miejsc (integracja miejsc, przestrzenie przejściowe, kulturowe i 

ekologiczne przywiązanie do miejsca) [Kellert & Calabrese, 2015]. Projektowanie biofiliczne (biophilic 

design) nie jest więc ograniczone do przestrzeni zewnętrznych, jak również nie trzeba w nim stosować 

tylko elementów naturalnych. Obiekty tworzone przez człowieka, ale inspirowane przyrodą również 

wpisują się w definicję.  

Wiele nowych pojęć z zakresu metod wspierających środowisko naturalne pojawia się w odniesieniu do 

zmian klimatu. Są obecnie przedmiotem badań IPCC. Zmiany klimatu w postaci globalnego ocieplenia i 

wzrostu temperatur występują na całej powierzchni Ziemi. Prowadzi to między innymi do pustynnienia 

obszarów w Afryce i Azji, podnoszenia się poziomu oceanów i mórz ze względu na topnienie lodowców 

oraz do anomalii pogodowych takich jak częstsze i bardziej intensywne huragany, powodzie, ulewy i burze 

zimowe, ale również upały i pożary. Zjawisko utrudnia utrzymywanie i uprawę roślin, ponieważ wzorce 

pogodowe w regionach uprawnych stają się nieprzewidywalne. Zmiany klimatu następują na Ziemi 

naturalnie pod wpływem czynników zewnętrznych, jak np. wybuchy wulkanów czy promieniowanie 

słoneczne – jest to jednak proces długotrwały, zajmujący setki tysięcy lat. Obecne, gwałtowne zmiany 

klimatu naukowcy przypisują działalności człowieka i jej skutków ubocznych takich jak emisja CO₂ i 

innych gazów cieplarnianych do atmosfery [IPCC, 2021]. Problem zmian klimatu po raz pierwszy został 

przedyskutowany w większym gronie badaczy w trakcie Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku i od 

tego czasu jest problemem poruszanym nie tylko w środowiskach naukowych, ale również na 

międzynarodowej scenie politycznej i wśród aktywistów. Świadomość zagrożeń związanych ze zmianami 

klimatu, a także konieczność ich zatrzymania, rośnie również wśród społeczeństwa. 

5.2. Naukowe koncepcje wspierające bioróżnorodność i środowisko 

Od lat 80-tych XX wieku pojawiały się kolejne koncepty mające wspierać rozwiązywanie problemów 

środowiskowych, w tym zmian klimatu. Należą do nich takie pojęcia jak Ecosystem Services (wczesne 

koncepcje już w połowie lat 60-tych XX wieku, szersze zastosowanie od lat 90-tych) [De Groot, Wilson, 

Boumans 2002], Ecological Engeneering (1989) [Mitsch, & Joergensen, 1989], Natural-system Agriculture 

(2002) [Jackson, 2002], Green Infrastructure (2006) [Benedict & McMahon, 2006], Ecosystem-based 

 
18 Tłum. autorka. 
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Adaptation (definicje pojawiające się od 2009) [Huq, Renaud, Sebesvari, 2013] oraz najnowsze, najszersze, 

a zarazem najmniej jeszcze sprecyzowane pojęcie Nature-based Solutions (2009) [IUCN, 2009]. 

Chronologię pojawiania się kolejnych pojęć oraz istotnych wydarzeń przedstawia oś czasu (ryc. 43). 

 

 

Ryc. 44. Naukowe koncepcje wspierające bioróżnorodność i środowisko, rys. Karolina Porada, 2018. 

W poniższej tabeli (tab.8) przedstawiono ogólną charakterystykę każdego z wyżej wymienionych pojęć, 

opracowane w oparciu o literaturę naukową. Ponieważ ich definicje różnią się w poszczególnych rejonach 

świata [Escobedo et al. 2019], przyjęto te stosowane w Europie. 

 

Tab. 8 charakterystyka naukowych pojęć wspierających bioróżnorodność i środowisko 

Opracowanie: autorka 

Pojęcie Znaczenie 

Ecosystem Services (ES) 

– usługi ekosystemowe 

 

Powiązania między strukturami ekosystemów a mechanizmami i procesami warunkującymi ich 

funkcjonowanie oraz wynikające z tego skutki, które prowadzą bezpośrednio lub pośrednio do 

korzyści dla pożytku ludzkości. Usługi ekosystemów to aspekty ekosystemów eksploatowanych 

i wykorzystywanych w celu zapewnienia dobrobytu człowieka [Turner & Daily, 2008:27]. De 

Groot podaje, że usługi ekosystemowe są efektem funkcji pełnionych przez ekosystemy, które 

można podzielić na cztery kategorie: regulujące, siedliskowe, produkcyjne i informacyjne [De 

Groot, Wilson, Boumans 2002]. Jednocześnie koncepcja dóbr i usług ekosystemów jest 

antropocentryczna: to obecność człowieka jako podmiotu wartościującego umożliwia 

przełożenie podstawowych struktur i procesów ekologicznych na jednostki wartościujące. 

 

Wśród ES można wymienić takie korzyści jak: stabilizacja klimatu, zaopatrzenie w wodę pitną, 

łagodzenie skutków powodzi, zapylanie upraw, możliwość rekreacji, wartości kulturowe, a 

także dostarczanie surowców do produkcji np. materiałów budowlanych i leków [De Groot, 

Wilson, Boumans 2002]. Ecosystem Services wymagają interdyscyplinarnych i zorientowanych 

na użytkownika badań, w tym współpracy z zainteresowanymi stronami w celu określenia usług, 

o które ludzie dbają [Haase et al. 2014]. Wartość ES jest często uzależniona od sposobu percepcji 

ich konsumentów – różne zainteresowane strony mogą dostrzegać różne korzyści (czasami 

komplementarne, ale również konkurencyjne) z tych samych rezultatów procesu 

ekosystemowego [Turner & Daily, 2008].  

Według J. Solona (2008) koncepcja ma znaczenie w prowadzenia dyskusji na temat zależności 

społeczeństwa od przyrody i umożliwia przedstawienie powiązań między podstawowymi 

koncepcjami ekologicznymi i ekonomicznymi. 

Chociaż istnieje wiele dowodów na ogólne przeważające korzyści płynące z Ecosystem Services, 

należy zauważyć, że ekosystemy mogą również generować szkody, takie jak zatykanie rynien 
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przez liście, wytwarzanie alergennych pyłków kwiatowych lub przez nasilenie 

rozprzestrzeniania się chorób (np. przez kleszcze lub komary) [Pauleit et al. 2017]. Można wtedy 

mówić o zjawisku odwrotnym, tzw. Ecological Diservices. 

Urban Ecosystem 

Services (UES) – usługi 

ekosystemów miejskich 

Obszary miejskie również przynoszą szereg korzyści w zakresie utrzymania i poprawy 

warunków oraz jakości życia dzięki usługom ekosystemów miejskich [Haase et al. 2014]. 

Zrozumienie tego, jak działają ekosystemy miejskie, może przyczynić się do ogólnego 

zrozumienia zmian w ekosystemach i zarządzania nimi w coraz bardziej zdominowanym przez 

człowieka świecie. Na Urban Ecosystem Services składają się rodzaje użytkowania gruntów 

miejskich, w tym parki, cmentarze, pola golfowe, cieki wodne, aleje, ogrody i podwórka, 

krawędzie, wspólnoty, zielone dachy i fasady, boiska sportowe, puste działki, tereny 

przemysłowe i składowiska odpadów [Haase et al. 2014]. Urban Ecosystem Services mogą 

zostać podzielone na cztery kategorie: provisioning services – usługi wspomagające (1), 

regulating services – usługi regulacyjne (2), habitat or supporting services – usługi związane z 

siedliskiem lub usługi wspierające (3) oraz cultural services – usługi kulturowe (4). Kolejno 

należy je rozumieć jako: (1) pozyskiwanie produktów materialnych pochodzących z 

ekosystemów, taki jak żywność i woda; (2) zapewniające utrzymanie takich funkcji, jak jakość 

powietrza i gleby oraz kontrola powodzi, wód burzowych i chorób; (3) zapewnianie przestrzeni 

życia dla wszystkich organizmów, wspieranie bioróżnorodności w świecie roślin i zwierząt; (4) 

zapewnianie korzyści niematerialnych takich jak rekreacja, turystyka, korzyści poznawcze, 

duchowe i estetyczne [Mader A. et al. 2011].  

Ecosystem-Based 

Adaptation (EbA) – 

adaptacja oparta na 

ekosystemach 

Polityka i środki adaptacyjne, które uwzględniają rolę usług ekosystemowych w zmniejszaniu 

podatności społeczeństwa na zmiany klimatu. Działania związane z EbA mają na celu 

rozwiązywanie różnych problemów dotyczących usług ekosystemowych, takich jak zmiany 

użytkowania gruntów, czy zarządzanie ekosystemami w celu zwiększenia odporności ludzi i 

sektorów gospodarki na zmiany klimatu. Działania w ramach w ramach Ecosystem-Based 

Adaptation wymagają podejścia wielosektorowego i wielkoskalowego, dlatego polegają na 

angażowaniu rządów krajowych i regionalnych, społeczności lokalnych, przedsiębiorstw 

prywatnych i organizacji pozarządowych. [Vignola et al. 2009]. 

Green infrastructure 

(GI) – zielone 

infrastruktura 

Blue infrastructure (BI) 

– niebieska infrastruktura 

Wedle twórców definicji – Benedicta i McMahona, zielona infrastruktura jest połączoną siecią 

terenów zielonych, która chroni naturalne wartości i funkcje ekosystemów oraz zapewnia 

związane z nimi korzyści dla populacji ludzkich [Benedict & McMahon, 2006]. Według 

Benedicta i McMahona komponenty zielonej infrastruktury tworzą system węzłów i ich 

powiązań. Według definicji [COM (2013) 249 final] zielona infrastruktura to strategicznie 

zaplanowana sieć obszarów przyrodniczych i półnaturalnych z różnymi cechami 

środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w celu zapewnienia szerokiego zakresu usług 

ekosystemowych. Obejmuje ona tereny zielone (lub niebieskie, jeśli chodzi o ekosystemy 

wodne) i inne zasoby występujące na obszarach lądowych (w tym przybrzeżnych) i morskich. 

Może być wprowadzana zarówno na obszarach wiejskich jak i miejskich [COM (2013) 249 

final]. 

 

Zielona infrastruktura może obejmować, takie obiekty jak lądowe obszary chronione, ekodukty 

i tunele dla zwierząt, nasadzenie śródpolne, zielone dachy. Pokrewnym pojęciem jest niebieska 

infrastruktura, która odnosi się do ekosystemów i elementów wodnych (także sztucznych), 

takich jak obszary przybrzeżne, rzeki, jeziora, tereny podmokłe, kanały, stawy, baseny i 

zbiorniki retencyjne, sieć kanalizacji miejskiej i inne [Nesshöver et al. 2017]. 

Ecological Engineering 

(EE) –ekologiczna 

inżynieria 

Projektowanie zrównoważonych ekosystemów, które integrują społeczeństwo ludzkie z jego 

naturalnym środowiskiem dla dobra obu stron [Mitsch, & Joergensen, 1989]. Przykładem 

działań ekologicznej inżynierii może być zabezpieczanie stoków przed erozją za pomocą 

roślinności [Stokes A. 2014]. 

Natural Systems 

Agriculture (NSA) – 

rolnictwo systemów 

naturalnych 

Podstawową cechą Natural Systems Agriculture jest naśladowanie naturalnych struktur 

roślinności, w celu odwzorowania ich funkcjonowania na terenach upraw. Według autora 

definicji W. Jacksona efektem stosowania Natural Systems Agriculture mają być prerie 

produkujące rodzime zboża z udziałem czterech grup funkcyjnych (trawy rosnące w czasie 
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ciepłych i chłodnych pór roku, rośliny strączkowe i rodzina słoneczników) [Jackson, 2002]. W 

skład tych mieszanek mogą wchodzić udomowione dzikie gatunki i/lub ozdobne byliny.  

 

Dla żadnego z wyżej wymienionych pojęć, ramy definicji nie są ściśle określone i niektóre działania i 

techniki mogą być przyporządkowywane do więcej niż jednej kategorii. Na przykład – wprowadzanie 

nasadzeń śródpolnych z pewnością należy do kategorii zielonej infrastruktury, ale jest również przykładem 

Ecosystem Services, ponieważ jako ekosystem chroni glebę przed erozją, silnymi wiatrami oraz jest 

miejscem życia i przemieszczania się różnych gatunków zwierząt. Niektóre źródła podają [Golis, 

Szyszkiewicz-Golis, 2010:9-10], że przyczyniają się one też do wzrostu plonów w związku z czym być 

może mogłyby być rozpatrywane również w kategorii Natural Systems Agriculture. Jak podają Nesshöver 

i in. [Nesshöver et al. 2017] różnice między poszczególnymi pojęciami mogą polegać na przyjmowaniu 

odmiennych podejść – w niektórych wypadkach redukcjonistycznych (np. Ecological Engineering), a w 

niektórych holistycznych, otwartych na wiele celów, zagadnień i interakcji (np. Ecosystem-based 

Adaptation). Istnieją też różnice pod względem stosowanych technik, np. w wypadku Ecological 

Engineering będą to zawsze fizyczne interwencje (np. obsadzenie skarpy) dla osiągnięcia konkretnego celu, 

a np. w wypadku Ecosystem-Based Adaptation mogą to być niewidoczne gołym okiem korzyści społeczno-

ekologiczne. Ostatecznie jednak w dyskursie naukowym ramy tych definicji, nadal mogą być 

nieprecyzyjne. 

5.3. Nature-based Solutions (NbS) 

Koncepcja Nature-based Solutions rozwijała i ciągle rozwija się jednocześnie w trzech obszarach: 

naukowym, praktycznym i politycznym. Pierwotna definicja NbS została opracowana przez ekspertów i 

naukowców związanych z Grupę Banku Światowego (World Bank) oraz Międzynarodową Unią Ochrony 

Przyrody (IUCN) i odnosiła się głównie do adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony bioróżnorodności. 

Pojęciem szybko zainteresowała się Komisja Europejska, wydając audyt, w którym definicję 

ukierunkowano na cele społeczne i gospodarcze. Obecnie pojęcie jest badane przez środowiska naukowe, 

a jego ramy pozostają otwarte. Analizując dostępną literaturę naukową autorka przyjmuje, że termin 

Nature-based solutions oznacza rozwiazywanie problemów środowiskowych, za pomocą usług 

ekosystemowych lub innych metod inspirowanych naturą, wspieranych jednocześnie przez czynniki 

społeczne, ekonomiczne i kulturowe. Efektem NbS jest wzrost poziomu bioróżnorodności oraz dobrobyt 

człowieka, jako dwie wartości równoważne. Od innych innowacyjnych metod wspierania bioróżnorodności 

i środowiska naturalnego NbS wyróżniać się mają holistycznym podejściem do problemów, rozważanych 

pod kątem wielu aspektów, interdyscyplinarnie i wielopodmiotowo.  

Termin NBS został po raz pierwszy użyty w roku 2008 [Eggermont et al., 2015] w raporcie Biodiversity, 

climate change and adaptation: Nature-based solutions from the World Bank portfolio [World Bank, 2008] 

opracowanym przez Bank Światowy (World Bank). Instytucja za swoją misję przyjmuje redukcję ubóstwa 

na świecie oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju [World Bank, n.d.]. W raporcie podkreśla się rolę 

zachowania, ochrony i rozwoju bioróżnorodności oraz zapobiegania fragmentacji siedlisk przyrodniczych 

dla osiągnięcia tych celów. Właściwe zarządzanie ekosystemami i różnorodność biologiczna gwarantują 

liczne korzyści dla ludzkości: sprawne funkcjonowanie terenów rolnych i zalesionych, dostęp do czystej 

wody, zapewnienie wyżywienia i surowców mineralnych, czy turystykę. Co więcej świadczą też szereg 

innych funkcji, które nie wpływają na ekonomię państw, lecz są niezbędne dla zachowania światowego 

dobrobytu: regulację stosunków wodnych, zapylanie, redukcję dwutlenku węgla, poprawę mikroklimatu w 

miastach. Pojęcie Nature-based Solutions zostało użyte w kontekście projektów wspierających ochronę 

bioróżnorodności i zrównoważony rozwój współfinansowanych przez Bank Światowy w latach 1988-2008, 



90 

 

które jednocześnie powiązane są z minimalizacją zmian klimatycznych. Zakres działań organizacji był 

globalny i obejmował zróżnicowane ekosystemy: leśne (w tym lasy deszczowe) – połowa wszystkich 

projektów, mokradłowe, przybrzeżne, morskie, górskie i obszary objęte suszą [World Bank, 2008: 9]. Jako 

przykład obrazujący ideę NbS w raporcie można podać projekt dotyczący przyczyn topnienia wiecznej 

zmarzliny i spadku poziomu bioróżnorodności w Parku Narodowym Hövsgöl w Mongolii [World Bank, 

2008:12]. Celem badań było między innymi określenie wpływu niekontrolowanego wypasu owiec i wyrębu 

lasu oraz inwentaryzacja skutków zmian klimatycznych na obszarze parku. Zebrane dane pokazały, że 

usuwanie pokryw roślinnych o zróżnicowanych warstwach izolacyjnych zwiększa średnią letnią 

temperaturę powierzchni i gruntu, co przyspiesza topnienie wiecznej zmarzliny. Wnioski te porównano z 

efektem zmian klimatycznych (wzrost temperatury w regionie o 1.4°C w ciągu ostatnich 35 lat), co 

doprowadziło do konkluzji, że koczownicze pasterstwo i wycinka lasów prowadzą do podobnego poziomu 

degradacji co globalne ocieplenie. Zalecono więc zmiany w użytkowaniu gruntów – częstsze 

przemieszczanie zwierząt i korektę zasięgu wypasu. Jako inne przykłady NBS w publikacji podano projekty 

dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom wycinki lasów – zalesianiu lub ponownemu zalesiania 

obszarów, celem redukcji gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery. Jest to związane z tzw. 

strategią REDD19 polegającą na znalezieniu mechanizmów wspierających redukcję emisji spowodowanych 

wylesianiem i degradacją lasów [World Bank, 2008:26]. Podkreślono również wysoką wartość sadzenia 

roślin rodzimych i unikania monokultur leśnych w kontekście wspierania bioróżnorodności. Zaznaczano, 

że nawet wprowadzanie gatunków egzotycznych i inwazyjnych może przynosić pewne, krótkodystansowe 

korzyści jak ochrona gleby przed erozją czy zapewnienie zasobów do pozyskiwania drewna. W raporcie 

opisano również inne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa żywieniowego, a nawet 

zapobieganie zmianom klimatu poprzez lepszą regulację własności gruntów w Brazylii. Zauważyć też 

można, że istotną cechą przyjmowanych NbS powinny być czynniki ekonomiczne – preferowane są 

rozwiązania opłacalne oraz możliwe do utrzymania, w oparciu o przyrodę, przez lokalne społeczności 

[World Bank, 2008:32]. 

W roku 2009 do pojęcia odniosła się IUCN20 w dokumencie No time to lose – make full use of Nature-

based Solutions in the post-2012 climate change regime wydanym w ramach COP1521, która odbyła się w 

Kopenhadze. Pojęcie pojawiło się w kontekście zmniejszania skutków zmian klimatycznych jako integralna 

część szerszych planów. Na NbS składały się ze strategie REDD-plus oraz Ecosystem-based adaptation, 

dla których sprecyzowania również wydano odpowiednie dokumenty. NbS od tego czasu zaczęły być 

postrzegane jako innowacyjne narzędzia w ramach gospodarki ekologicznej, które mogą przyczyniać się 

również do wzrostu ilości miejsc pracy [Eggermont et al., 2015]. W roku 2012 wydano IUCN Commission 

on Education and Communication (CEC) Component Programme Plan 2013‐16 [IUCN, 2012], w którym 

promowanie NbS jest wymieniane jako jeden z czterech obszarów strategicznych organizacji IUCN. W 

dokumencie zwrócono uwagę na brak realnego postępu w kierunku zrównoważonego rozwoju po Szczycie 

w Rio w 1992, a także piętrzące się problemy związane ze stanem środowiska, zmianą klimatu i wzrostem 

liczby ludności na świecie. W związku z tym, zadaniem CEC jest gromadzenie i udostępnianie informacji 

na temat możliwości pozytywnych zmian, poprzez promowanie NbS w ramach społeczności zajmujących 

się ochroną przyrody oraz poza nimi.  

Obecnie IUCN definiuje NbS jako działania na rzecz ochrony naturalnych lub zmodyfikowanych 

ekosystemów, zrównoważonego zarządzania nimi i ich odbudowy, które skutecznie i w sposób adaptacyjny 

podejmują wyzwania społeczne, zapewniając jednocześnie dobrostan ludzi i korzyści w zakresie 

 
19 Reduced Emissions from Deforestation and Degradation. 
20 International Union for Conservation of Nature. 
21 Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
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różnorodności biologicznej (tłum autor)22. NbS mają uściślać normy i zasady ochrony przyrody. Są 

stosowane w skali krajobrazowej, samodzielnie lub w sposób zintegrowany np. z rozwiązaniami 

inżynieryjnymi. Określać powinien je kontekst przyrodniczy i kulturowy obejmujący tradycję lokalną, a 

przynoszone społeczeństwu korzyści mają być dostarczane w sposób uczciwy i sprawiedliwy, a także 

jawny i ogólnodostępny. NbS powinny prowadzić do wzrostu bioróżnorodności i jej ewolucji w czasie, a 

także zwiększać odporność i zdolność do regeneracji ekosystemów. Ich stosowanie powinno prowadzić do 

osiągania kompromisów pomiędzy współczesnymi korzyściami gospodarczymi, a przyszłymi 

możliwościami uzyskania pełnego zakresu funkcji ekosystemów. Stanowią integralną część ogólnego 

projektowania polityk, środków lub działań mających na celu sprostanie konkretnym wyzwaniom. NbS 

mają być również koncepcją obejmującą szereg zagadnień związanych z ekosystemami, które stanowią 

odpowiedź na wyzwania dotyczące dobrobytu ludzkości.  

Symbolicznie porównując pojęcie NbS do parasola, który kryje pod sobą inne terminy, podzielono je na 

pięć głównych kategorii związanych z [IUCN, n.d.a]:  

▪ odbudową ekosystemów (ecosystem restoration approaches), w tym przywracaniem 

obszarów leśnych;  

▪ nadzwyczajnymi problemami ekosystemowymi (issue-specific ecosystem-related 

approaches), w tym zmianami klimatycznymi i zmniejszaniem ryzyka klęsk żywiołowych; 

▪ infrastrukturą (infrastructure-related approaches), w tym pojęciami naturalnej i zielonej 

infrastruktury; 

▪ zarządzaniem opartym na ekosystemach (ecosystem-based management approaches), w tym 

zintegrowanym zarządzaniu strefami przybrzeżnymi i zasobami wodnymi; 

▪ koncepcją ochrony ekosystemów (ecosystem protection approaches), w tym zarządzanie 

obszarami chronionymi. 

 

 

Ryc. 45. Schemat ilustrujący pojęcie Nature-based Solutions.  

Źródło: IUCN, za: https://www.iucn.org/theme/nature-based-solutions/about [dostęp:05.08.2020]. 

 
22 Actions to protect, sustainably manage, and restore natural or modified ecosystems, that address societal challenges effectively 

and adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits [IUCN, n.d.a.]. 
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Według IUCN suma tych pięciu kategorii i reprezentowane przez nie rozwiązania najlepiej oddają ideę 

NbS. Jednocześnie definicję uznaje się za otwartą, a wszelkie wymienione podejścia mogą przyczyniać się 

również do poszerzania jej ram operacyjnych. Niezmiennie, najważniejszymi efektami działania NbS mają 

być korzyści związane z bioróżnorodnością oraz dobrobyt ludzkości, jako dwie wartości równoważne. 

W literaturze naukowej NbS bywają definiowane są zgodnie z dokumentem EU Research and Innovation 

policy agenda on Nature-Based Solutions and Re-Naturing Cities [European Commission, 2015] wydanym 

w 2015 roku przez Komisję Europejską [Dorst et al. 2019]. Opisano je jako rozwiązania inspirowane, 

wspierane lub kopiowane z natury (tłum. autorka)23, umożliwiające sprostanie wyzwaniom społecznym (w 

tym zdrowotnym), ekonomicznym i ekologicznym. Ich efektem powinien być wzrost dobrobytu ludzkości 

poprzez osiągnięcie czterech głównych celów:  

▪ podniesienia atrakcyjności obszarów zurbanizowanych,  

▪ regeneracji zdegradowanych ekosystemów,  

▪ adaptacji do zmian klimatu i minimalizacji ich efektów,  

▪ redukcji ryzyka środowiskowego.  

W bardziej rozbudowany sposób Komisja Europejska definiuje, że NbS mają na celu pomoc 

społeczeństwom w stawianiu czoła różnorodnym wyzwaniom środowiskowym, społecznym i 

gospodarczym w sposób zrównoważony. Niektóre z NbS obejmować mają wykorzystanie i wzmocnienie 

istniejących naturalnych rozwiązań, podczas gdy inne mogą być bardziej nowatorskie, na przykład 

naśladując sposób, w jaki organizmy i społeczności inne niż ludzkie radzą sobie z ekstremami 

środowiskowymi. NbS w praktyce powinny być energooszczędne i zasobooszczędne, odporne na zmiany, 

ale aby odnieść sukces, muszą być dostosowane do lokalnych warunków [European Commission, 2015]. 

Dla osiągnięcia głównych celów związanych z NbS określono odpowiednie działania, związane z nimi 

techniki oraz przewidywane efekty tych akcji [European Commission, 2015]. Ich zakres przedstawia 

poniższa tabela (tab.9). 

Tab. 9. Działania badawcze i innowacyjne z zakresu NbS 

Opracowanie: autorka, na podstawie: Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based 

Solutions & Re-Naturing Cities. Final Report of the Horizon 2020 Expert Group on 'Nature-Based Solutions and Re-

Naturing Cities' (2015) 

LP Działanie Techniki adaptacji Efekty Spełniany cel 

1. Rewitalizacja 

obszarów miejskich 

▪ Wspieranie wdrażania i 

optymalizacji rozwiązań z 

zakresu zielonej, 

niebieskiej i szarej 

infrastruktury. 

▪ Redukcja efektu 

miejskiej wyspy ciepła; 

▪ Zmniejszanie 

zapotrzebowania na 

ogrzewanie i 

klimatyzację (zielone 

dachy i ściany); 

▪ Obniżenie poziomu 

zanieczyszczenia 

powietrza;  

▪ Redukcja emisji CO₂; 

▪ Kontrola powodzi; 

▪ Zapewnienie miejsc do 

rekreacji. 

 

▪ Podniesienie 

atrakcyjności 

obszarów 

zurbanizowanych 

▪ Adaptacja do 

zmian klimatu 

▪ Minimalizacja 

skutków zmian 

klimatu 

 

 

 

 

 
23 (…) actions which are inspired by, supported by or copied from nature. 
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2. Podniesienie 

dobrobytu na 

obszarach miejskich 

▪ Wprowadzanie terenów 

zieleni i innych przestrzeni 

publicznych do miast. 

▪ Stymulacja aktywności 

fizycznej; 

▪ Zwiększanie 

możliwości 

utrzymywania więzi 

społecznych; 

▪ Podniesienie poczucia 

bezpieczeństwa w 

mieście;  

▪ Komfort psychiczny 

(terapeutyczne działanie 

zieleni). 

▪ Podniesienie 

atrakcyjności 

obszarów 

zurbanizowanych 

 

 

3. Podnoszenie poziomu 

odporności nabrzeży 

▪ „Miękkie” metody 

inżynieryjne, np. 

przywracanie siedlisk 

bagiennych i 

wprowadzanie zieleni. 

Działanie wymaga rozwoju 

innowacyjnych rozwiązań. 

▪ Przeciwdziałanie 

zatapianiu terenów 

nadbrzeżnych; 

▪ Kontrola powodzi; 

▪ Poprawa jakości wód; 

▪ Podniesienie poziomu 

bioróżnorodności; 

▪ Rozwój turystyki. 

▪ Regeneracja 

zdegradowanych 

ekosystemów 

▪ Redukcja ryzyka 

środowiskowego 

▪ Adaptacja do 

zmian klimatu 

▪ Minimalizacja 

skutków zmian 

klimatu 

4. Wielofunkcyjne 

zarządzanie działami 

związanymi z 

gospodarką wodną i 

odbudową 

ekosystemów. 

▪ Przywracanie 

zdegradowanych 

ekosystemów lądowych, 

takich jak użytki zielone, 

grunty orne, lasy i tereny 

poprzemysłowe. 

▪ Zmniejszanie ryzyka 

powodzi i suszy; 

▪ Poprawa jakość i ilość 

wód; 

▪ Poprawa warunków 

życia dzikich 

gatunków; 

▪ Podniesienie 

atrakcyjności 

krajobrazu. 

▪ Regeneracja 

zdegradowanych 

ekosystemów 

▪ Redukcja ryzyka 

środowiskowego 

 

5. Zwiększenie 

zrównoważonego 

wykorzystania materii 

i energii. 

▪ Zwiększanie ilości terenów 

zieleni i zielonych dachów; 

▪ Wykorzystywanie 

alternatywnych źródeł 

materii i energii; 

▪ Wykorzystywanie 

biopaliw i biomateriałów; 

▪ Sztuczna fotosynteza; 

▪ Uprawa glonów do 

produkcji wodoru;  

▪ Wykorzystywanie bakterii 

do rozkładu materii. 

▪ Zmniejszenie 

zapotrzebowania na 

zasoby dzięki energii i 

procesom 

materiałochłonnym; 

▪ Naturalne ochładzanie i 

izolacja (np. 

budynków); 

▪ Obniżenie poziomu 

zanieczyszczenia 

powietrza. 

▪ Redukcja ryzyka 

środowiskowego 

▪ Adaptacja do 

zmian klimatu 

▪ Minimalizacja 

skutków zmian 

klimatu 

6. Wartość odporności 

ekosystemów 

(wartość 

„ubezpieczeniowa” 

ekosystemów24). 

▪ Potrzeba naukowego 

zbadania metodologii i 

ram koncepcyjnych 

służących do oceny 

wartości ubezpieczeniowej 

przyrody i włączenia ich 

do zarządzania ryzykiem 

▪ Podniesienie zdolności 

ekosystemów do 

radzenia sobie z 

zaburzeniami 

zewnętrznymi; 

▪ Podniesienie zdolności 

ekosystemów do 

▪ Redukcja ryzyka 

środowiskowego 

 
24 Insurance value of ecosystems (tłum. autorka). 



94 

 

związanym z klęskami 

żywiołowymi; 

▪ Współpraca z instytucjami 

finansowymi i 

ubezpieczeniowymi. 

utrzymania redukcji 

ryzyka; 

▪ Korzyści kulturowe. 

7. Zwiększanie 

sekwestracji 

dwutlenku węgla. 

▪ Metody zwiększające 

biomasę organizmów 

żywych; 

▪ Wykorzystywanie żywych 

organizmów jako 

naturalnych 

(długoterminowych) 

magazynów węgla. 

▪ Zmniejszenie ilości 

dwutlenku węgla w 

atmosferze. 
▪ Adaptacja do 

zmian klimatu 

▪ Minimalizacja 

skutków zmian 

klimatu 

 

W przeciwieństwie do IUCN, Komisja Europejska stawia w centrum zainteresowania NbS czynniki 

antropocentryczne takie jak gospodarka i wspieranie dobrobytu obywateli. Natomiast kwestie związane ze 

wzrostem bioróżnorodności i odbudową ekosystemów stanowią środki do osiągnięcia tych celów. Co 

więcej, w stosowaniu NbS kluczową rolę mają odgrywać interesariusze [European Commission, 2015]. Są 

oni rozumiani nie tylko jako lokalne społeczności, lecz również grupy zróżnicowanych podmiotów, które 

muszą ze sobą ściśle współpracować. Mają to być reprezentanci rozlicznych dziedzin i zawodów (np. 

naukowcy, praktycy czy politycy), a w zależności od sytuacji także różnych instytucji, rządów i krajów. 

Komisja Europejska podaje przykłady metod i działań ułatwiających podejście wielopodmiotowe, 

wymieniając crowd-sourcing25, grupy zadaniowe, inicjatywy oddolne, czy ruchy obywatelskie. 

Zasugerowano również określenie narzędzi i przeprowadzanie szkoleń dla interesariuszy reprezentujących 

dyscypliny kreatywne: architektów, praktyków i decydentów politycznych [European Commission, 2015]. 

Definicje podane przez IUCN oraz Komisję Europejską stały się informacją wyjściową dla wielu 

naukowców zainteresowanych NbS. Od 2009 pojawiały się publikacje, których autorzy dzielą się własnymi 

poglądami na tę koncepcję. Wskazują one na to, że pojęcie NbS jest niejasne i pozwala na różne 

interpretacje. Sprecyzowanie go, niewątpliwie ułatwiłoby dalsze dyskusje oraz dialog między 

interesariuszami. Jednak główną przyczyną, dla której środowiska naukowe podejmują temat definicji NbS 

jest określenie prawdziwej wartości dodanej tego konceptu. W związku z tym najczęściej odnoszą się do 

szerszego kontekstu niż tylko udostępniane przez IUCN i Komisję Europejską dokumenty, próbując 

osadzić NbS na podłożu istniejących już koncepcji działań mających rozwiązywać i zarządzać problemami 

środowiskowymi. W przeglądzie różnych idei powiązanych z NbS najczęściej wymienia się: green 

infrastructure/blue infrastructure (GI/BI), Ecosystem-based Adaptation (EbA), Ecosystem Services (ES) 

oraz Urban Ecosystem Services (UES), czasami również Ecological Engineering (EE) i Natural Systems 

Agriculture (NSA). Temat ten podejmuje między innymi Nesshöver C. i in. [Nesshöver et al. 2017], Dorst 

H. i in. [Dorst et al. 2019], Escobedo F. i in. [Escobedo, 2019] oraz Eggermont H i in. [Eggermont et al., 

2015]. 

Naukowcy wydają się zgodni co do bezpośredniej korelacji NbS z Ecosystem-Based Adaptation co sugeruje 

już dokument No time to lose – make full use of nature-based solutions in the post-2012 climate change 

regime wydany w 2009 roku przez IUCN. Termin odnosi się ściśle do poszukiwania rozwiązań 

minimalizujących efekty zmian klimatu, dlatego jest pojęciem o węższym zakresie niż NbS. Natomiast 

podobnie jak Nature-based Solutions koncepcja ta stosowana jest na różną skalę, integruje różnych 

interesariuszy i angażuje wiele dziedzin nauki. Przykładowo – o EbA można mówić zarówno w kontekście 

 
25 Rozumienie terminu jest też pisane razem crowdsourcing. 
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systemu terenów zieleni miejskiej jak i mikroskali zielonego dachu lub ściany. Dyskusje pojawiają się 

również w kontekście planowania miast i architektury krajobrazu, natomiast do tej pory koncepcja była 

stosowana głównie w sektorach rolnictwa, leśnictwa czy ochrony stref przybrzeżnych [Doswald et al. 

2014].  

Według Nesshövera (2017) pojęcia zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz NbS w niektórych obszarach 

są tożsame, wręcz mogą być synonimami. W odróżnieniu od NbS i EbS, zielona infrastruktura jest 

praktyką, która znalazła już swoje miejsce w planowaniu przestrzennym i urbanistycznym – idee 

zaaplikowały liczne miasta na całym świecie (np. Lyon) [Pauleit et al. 2017]. Jednak dzięki takim cechom 

jak zróżnicowane skale implementacji [Szulczewska, 2018:48-59], działanie w kontekście czy dostarczanie 

korzyści zarówno dla natury jak i ludzi poprzez usługi ekosystemowe [Kowalski, 2010; Szulczewska, 

2018:74-96] – pojęcie to w dużym stopniu pokrywa się z definicją NbS, a także EbS. 

Pojawiają się jednak różnice wynikające chociażby z samego znaczenia słów „infrastruktura” 

(infrastructure) i „rozwiązania” (solutions). Nesshöver [Nesshöver et al. 2017] zadaje kilka kluczowych 

pytań dotyczących określenia ram, w których mieścić ma się definicja natury. Czy rozumiemy przez nią 

tylko przyrodę biotyczną, czy też również czynniki abiotyczne kształtujące środowisko (np. temperaturę)? 

Czy za elementy wchodzące w skład natury możemy uznać również twory i struktury sztuczne oraz ludzi? 

Autorzy podejmujący ten temat, są zgodni co do tego, że „natura” nie oznacza w każdym przypadku tego 

samego. Dla takich pojęć jak ES i EbA za elementy naturalne uznać należy tylko ekosystemy i organizmy 

budujące bioróżnorodność, co w wypadku zjawiska UES dotyczyć będzie również ludzi. Niewątpliwie nie 

ma tu jednak miejsca na formy sztuczne, co w przypadku NbS oraz GI jest dopuszczalne [Dorst et al. 2019] 

z wykluczeniem jednak np. modyfikacji na poziomie genetycznym [European Commission, 2015]. Jednak 

i między tymi dwoma pojęciami istnieją w tym zakresie pewne różnice – w wypadku zielonej infrastruktury 

jako sieci, kładzie się nacisk na wzajemne powiązania elementów naturalnych i ekosystemów, kiedy w 

przypadku NbS mogą one funkcjonować punktowo. Co więcej, niektóre źródła podają, że w przypadku 

Nature-based Solutions poziom naturalności rozwiązań może być zróżnicowany: od tych występujących w 

czystej postaci w przyrodzie, poprzez naturę zarządzaną przez człowieka, aż po sztucznie wykreowane 

cechy naturalne [Eggermont et al., 2015]. W każdym projekcie mogą występować rozwiązania hybrydowe, 

a więc krzyżujące elementy i ekosystemy o różnym poziomie naturalności. Kolejną kwestią jest pojęcie 

„rozwiązań”, a raczej tego na jakie problemy mają one odpowiadać. W przypadku wszystkich pojęć są one 

przeznaczone do jednoczesnego rozwiązywania kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych, 

przy czym nacisk może być pokładany na wybraną z nich w zależności, od trudności które mają 

eliminować. 

Podsumowując, koncepcja NbS może być postrzegana jako szansa, ale również jako wyzwanie, ponieważ 

do stosowania jej potrzebne jest dobre zrozumienie procesów zachodzących w ekosystemach, należy 

zaangażować różne podmioty oraz uwzględnić i zintegrować szeroki zestaw kwestii społecznych. Koncept 

musi być dalej rozwijany w szczególności pod względem adaptacji w przestrzeniach zurbanizowanych. 

Środowiska naukowe powinny prowadzić badania poprzez określenie konkretnych problemów, dla których 

potrzebne są rozwiązania NbS. Jeżeli to konieczne – również wdrażać je, a następnie monitorować wyniki. 

Nie można również rozpatrywać NbS w oderwaniu od innych definicji, takich jak ES, EbA oraz GI, 

ponieważ pojęcia te są ściśle ze sobą powiązane, częściowo nakładają się na siebie, a częściowo się 

uzupełniają [Pauleit et al. 2017]. Opozycję do NbS stanowią natomiast gwałtownie wprowadzane 

rozwiązania inżynieryjne, przynoszące efekty od razu, w przeciwieństwie do powoli rozwijających się 

usług ekosystemowych. Nie oznacza to jednak, że nie mogą one stanowić części procesu wdrażania, tym 

bardziej gdy sytuacja wymaga natychmiastowych środków zaradczych, np. z powodu skażenia terenu. 
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Połączenie NbS z działaniami stricte inżynieryjnymi daje efekt rozwiązań hybrydowych, których 

stosowanie będzie sprawdzać się przede wszystkim na terenach o dużych skalach.  

5.4. Potencjał rozwiązań opartych na przyrodzie 

Przegląd literatury naukowej pozwala klasyfikować NbS jako działania spełniające kryteria orientacji na 

konkretne wyzwania środowiskowe, współcześnie skierowane głównie na walkę ze zmianami klimatu. 

Kluczowymi wartościami tych rozwiązań są: wykorzystywanie naturalnych procesów i usług 

ekosystemowych dla osiągnięcia pożądanych celów, generowanie korzyści związanych ze wzrostem 

bioróżnorodności i dobrobytem ludzkości, praktyczność i opłacalność realizacji oraz wpisanie ich w 

kontekst społeczno-kulturowy danego regionu. Cechy te sprawiają, że NbS mogą być uznawane za 

rozwiązania innowacyjne. Definicja NbS powinna również uwzględniać koncepcję, że proponowane 

działania muszą być możliwe do zrealizowania, a zatem koniecznie wymagają realnych modeli zarządzania 

lub modeli biznesowych do wdrożenia [Albert et al., 2019], w przeciwnym razie pozostaną w strefie idei. 

Należy przez to rozumieć, że znajdowanie wsparcia w biznesie i decyzyjnych instytucjach jest warunkiem 

koniecznym do realizacji NbS.  

Obecnie, nie można dokonać jednoznacznej oceny tej koncepcji, ponieważ wymaga to po pierwsze istnienia 

przynajmniej kilku wzorcowych realizacji, od początku do końca tworzonych wedle zasad NbS, a także 

odpowiedniego odstępu czasowego, pozwalającego na pełne rozwinięcie usług ekosystemowych dla 

pozyskania wszystkich korzyści przez nie świadczonych. Przedstawiona analiza literatury akademickiej 

dowodzi natomiast, że rozwiązania oparte na przyrodzie są ważne i mają duży potencjał. Niemniej jednak, 

można wymienić szereg słabych stron tego terminu, które warto wziąć pod uwagę rozważając stosowanie 

NbS [Nesshöver et al. 2017]: 

▪ Niepewne korzyści i ryzyko związane z wdrażaniem NbS, jako innowacyjnym pomysłem, który 

będzie wywierać wpływ na społeczeństwo, np. poprzez zmiany w planowaniu miast; 

▪ NbS wymagają dłuższego czasu na pełne wdrożenie, jak również zazwyczaj większego areału do 

działania niż niektóre rozwiązania inżynieryjne, przez co może się okazać, że nie są najlepszą 

odpowiedzią na wymagające natychmiastowych działań sytuacje kryzysowe, takie jak np. zmiany 

klimatu; 

▪ Koszty realizacji mogą być wyższe ze względu na czas wdrażania i areał; 

▪ NbS mogą wymagać współpracy i kompromisów ze strony różnych właścicieli i użytkowników 

gruntu, co może okazać się niemożliwe do zrealizowania; 

▪ Idea NbS bywa krytykowana ze względu na zbyt utylitarne podejście do natury, które może 

promować jej eksploatację i utowarowienie. 

Zrozumienie tych oraz możliwie również innych niewypunktowanych przez autorkę barier jest niezbędne 

do ich przezwyciężenia. Współcześnie, kiedy często pojawiają się potrzeby wprowadzania szybkich 

rozwiązań związanych np. ze zmianami klimatu, realizacja NbS bez środków wspierających nie jest w pełni 

możliwa. Ostatecznie, nawet jeśli wdrażanie NbS ma obecnie oznaczać wprowadzanie rozwiązań 

hybrydowych, a więc np. zintegrowanych z inżynierią, tak aby osiągać wymierne zyski szybciej, to w 

związku z przytaczanymi wcześniej korzyściami i wizją polepszającej się przyszłości człowieka i przyrody, 

wydają się one być warte rozwijania i testowania. 
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6. WSPÓŁCZESNE PARKI PUBLICZNE A INNOWACYJNE METODY 

WSPIERANIA BIORÓŻNORODNOŚCI I ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

6.1. Architektura krajobrazu a problemy środowiskowe współczesnego świata 

Jak pisze Zachariasz [Zachariasz, 2006: 57-59] XX wiek dla architektury krajobrazu to okres różnorodnych 

i nowatorskich realizacji, w których można odnaleźć wpływ większości kierunków sztuki: od secesji, 

poprzez modernizm, dekonstruktywizm, aż po ecovention, a także przenikanie się kultur ze względu na 

coraz bardziej swobodny przepływ informacji. Podzielić je można na trzy główne nurty: naturalistyczny i 

regionalizm, modernizm oraz eklektyzm i kierunki konserwatorskie. Badacze klasyfikują również 

tendencje w projektowaniu terenów zieleni miejskiej w XX wieku. Cranz, odnosząc się do amerykańskiej 

architektury krajobrazu, opisała pięć typów parku miejskiego: the Pleasure Ground (1850–1900), the 

Reform Park (1900–1930), the Recreation Facility (1930–1965) oraz the Open Space System (od 1965) 

[Cranz 1982] oraz Sustainable Park (od 1990) [Cranz & Boland, 2004]. Mają one odzwierciadlać to, co 

uznawano za miejskie problemy społeczne w danym czasie. Dla pierwszych czterech typów wymieniono 

takie problemy jak zdrowie człowieka, powstrzymywanie zamieszek, reformy społeczne, asymilację dzieci, 

rewitalizację przestrzeni, partycypację i rekreację, a dla ostatniego typu: zdrowie człowieka i „zdrowie 

ekologiczne” (ecological health) [Cranz & Boland, 2004]. Zachariasz zauważa, że współczesne parki 

trudno zmieścić w ramach jakiejś klasyfikacji, ponieważ są różnorodne stylistycznie. Wyodrębnia jednak 

trzy podstawowe wątki budujące i inspirujące program parków publicznych i terenów zieleni miejskiej 

[Zachariasz, 2006:80]. Zalicza do nich: ekologię, naukę i technikę oraz ideę parku tematycznego, gdzie 

najważniejsze są aspekty znaczeniowe.  

Jak zauważa Jakubowski, od początku lat 90-tych XX jednym z istotnych czynników w projektowaniu jest 

zainteresowanie zachowaniem równowagi ekologicznej i dynamiką zmian zachodzących w ekosystemach 

[Jakubowski 2019:46]. Wpływ na to ma kilka czynników. Za podstawowy uznać można uwarunkowania 

historyczne – głównie rozwinięte w Europie idee dzikiego ogrodu (wild garden) i ogrodu naturalnego oraz 

amerykańskie ogrody preriowe (praire garden). Charakterystyczny styl dzikich ogrodów, polegający na 

swobodnym mieszaniu wielu gatunków roślin, wprowadził William Robinson (1838-1935), a kontynuowali 

go między innymi Gertrude Jekyll w Anglii i Karl Foerster w Niemczech [Hobhouse, 2007:384]. Jekyll i 

Foerster projektowali samowystarczalne ogrody, w myśl współdziałania z naturą, nie mając jeszcze wiedzy 

naukowej z zakresu ekologii i ekosystemów. Zapożyczając niektóre idee Robinsona, na początku XX wieku 

Willy Lange rozwinął koncepcję ogrodu naturalnego, która zakładała przyznanie takich samych praw w 

ogrodzie jego właścicielom, co żyjącym w nim roślinom i zwierzętom [Hobhouse, 2007:389]. Idea ogrodu 

naturalnego rozwinęła się również w Holandii w formie ogrodów środowiskowych – heem parks 

[Jakubowski, 2019:47] w których stosowano tylko rodzime gatunki roślin [Hobhouse, 2007:390], a także 

zainspirowała projektantów w Stanach Zjednoczonych. W USA ceniono piękno rozległych, dzikich 

terenów kraju, co przełożono na styl preriowy, charakteryzujący się zakładaniem otwartych łąk, łączonych 

z zalesionymi półwyspami [Hobhouse, 2007:393]. Jak zauważa Jakubowski, idee te stanowiły odpowiedź 

na postępującą degradację środowiska naturalnego i pogarszające się warunki życia po pierwszej i drugiej 

rewolucji przemysłowej, ale także wiązały się z chęcią ograniczania nakładów finansowych na pielęgnację 

roślin i chęcią ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem [Jakubowski, 2019:47]. 

Zakres problemów współczesnego świata związanych ze środowiskiem naturalnym jest zróżnicowany, 

jednak większość ma podłoże antropogeniczne. Za najpoważniejsze problemy wynikające z działalności 

człowieka należy uznać zmiany klimatu oraz masowe wymieranie gatunków (spadek poziomu 

bioróżnorodności), ponieważ przyjmują globalny charakter. Na niektórych obszarach świata pojawiają się 

również problemy z bezpieczeństwem wodnym i żywieniowym. Za niezależne bezpośrednio od czynników 
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antropogenicznych, należy uznać klęski żywiołowe (np. powodzie, pożary i huragany), które mogą być 

jednak powiązane ze zmianami klimatu, do których już z kolei człowiek się przyczynia. Liczne problemy 

pojawiają się na obszarach zurbanizowanych – w wyniku zbyt gęstej zabudowy, emisji spalin czy spadku 

ilości powierzchni biologicznie czynnych. Problemy współczesnych miasto to np. efekt wyspy ciepła 

[Santamouris, 2020; Czarnecka & Nidzgorska-Lencewicz, 2014], zanieczyszczenia powietrza [Cárdenas et 

al., 2016] i fale powodziowe spowodowane intensywnymi opadami [Jiang et al., 2017; Forrest, Trell, 

Woltjer, 2020]. W literaturze naukowej opisano negatywny wpływ tych czynników na ludzkie zdrowie – 

wzmożone ryzyko chorób serca, układu oddechowego, niedożywienia, zapaleń przenoszonych przez 

insekty oraz chorób psychicznych [Watts et al. 2015]. Jednocześnie warto nadmienić, że poziom tych 

problemów spada wraz ze spadkiem aktywności gospodarczej, czego dowodzą niektóre badania 

prowadzone w trakcie lock down w związku z pandemią COVID-19 [Briz-Redón et al. 2021].  

Postępująca urbanizacja, powoduje zubożenie środowiska naturalnego oraz degradację krajobrazu. W 

miastach coraz częściej pojawiają się tak zwane brownfields, a więc miejsca wyłączone z użytku ze względu 

na potencjalne zanieczyszczenie (np. tereny dawnych fabryk). Warto dodać, że specyficznym rodzajem 

zanieczyszczenia jest również hałas, a także sztuczne światło. Innym rodzajem terenów zdegradowanych 

w wyniku działalności człowieka są dawne wysypiska śmieci, bazy wojskowe i tereny poeksploatacyjne 

(np. pogórnicze), które po zakończeniu działalności są poddawane stopniowej, długotrwałej rekultywacji. 

Charakterystycznymi elementami krajobrazów miast XXI wieku są również opuszczone budynki i tereny 

im towarzyszące, a także wyłączone z użytku tereny infrastruktury (np. dawne linie kolejowe i place 

przemysłowe).  

Joshua Zeunert zwraca uwagę na rolę jaką pełnić będą architekci krajobrazu w rozwiązywaniu problemów 

związanych ze środowiskiem, ze względu na swój wkład w zrównoważony rozwój [Zeunert, 2017:35]. 

Odpowiednie umiejętności projektowe skutkujące realizacjami dostarczającymi większe ilości usług 

ekosystemowych niż potrzeba do ich implementacji i przetrwania, sprawiają, że medium krajobrazowe 

stwarza rzadką możliwość wniesienia większej ilości zysków niż strat dla środowiska. Zeunert zwraca 

jednak uwagę, że aby tego dokonać skala profesji musi zostać poszerzona z pojedynczego obiektu do 

planowania w skali regionalnej.  

Umiejętne działania w mniejszej skali, również mają jednak znaczenie. Ciągłe systemy terenów zieleni 

miejskiej uważane są za najdoskonalsze rozwiązanie, zapewniające wysoki komfort życia mieszkańcom 

miasta [Zachariasz, 2006: 86]. Zieleń jako istotny walor krajobrazu – również miejskiego, pełni w nim 

zróżnicowane funkcje np. kompozycyjne i estetyczne, społeczne, kulturowe, a nawet ekonomiczne, 

ponieważ może mieć wpływ na wzrost atrakcyjności miejsca. Systemy terenów zieleni mają znaczenie 

ekologiczne i biologiczne – regulują temperaturę, oczyszczają powietrze, tłumią hałas, chronią przed erozją 

i zanieczyszczeniami. Wspierają bioróżnorodność – pasma zieleni tworzą korytarze migracyjne 

[Zachariasz, 2006:86], a parki i ogrody mogą mieć cechy biocenotyczne, a więc być przyjazne dla wielu 

gatunków roślin i zwierząt – szczególnie owadów zapylających [Krzeptowska-Moszkowicz, Moszkowicz, 

Porada, 2020]. Poza tym, powstawanie pojedynczych parków czy ogrodów, może stać się podstawą do 

budowy nowego systemu terenów zieleni oraz wpływać na mikroklimat. Roślinność posiada również cechy 

wspomagające rekultywację terenów zdegradowanych. Może to polegać na wkroczeniu sukcesji naturalnej 

na siedlisko zniszczone przez człowieka, która to praktyka nazywana jest ekologią odtworzeniową 

(restoration ecology), a także na fitoremediacji – technice polegającej na wykorzystywaniu roślin w 

procesie oczyszczania środowiska (gleb, wód, powietrza), np. poprzez możliwość akumulacji 

zanieczyszczeń. 
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6.2. Parki ekologiczne 

Wszystkie opisane powyżej zróżnicowane problemy, wspierane stanem wiedzy naukowej sprawiają, że 

tendencje w architekturze krajobrazu również różnicują się i trudno obecnie mówić o jednym typie parku 

ekologicznego. Z literatury naukowej znane są już opisy kilku praktyk projektowych wykorzystujących 

wiedzę o ekosystemach i równowadze ekologicznej. Poniżej przedstawiono ich krótką charakterystykę. 

6.2.1. Park zrównoważony (sustainable park lub ecological park) 

Park zrównoważony to pojęcie najszersze i mogące mieścić w sobie wymienione poniżej typy parków lub 

ich cechy. Cranz i Boland wyznaczyli trzy podstawowe atrybuty wyróżniające sustainable park [Cranz & 

Boland, 2004]. Pierwszym jest samowystarczalność w zakresie zasobów materialnych i utrzymania – park 

zrównoważony po założeniu nie wymaga dostarczania energii, nawozów, materiału roślinnego, wody, nie 

powoduje hałasu, nie obciąża kanalizacji, nie wymaga ścinania trawników. Ten atrybut znacznie zwiększa 

szansę na długoterminowe przetrwanie parku, ponieważ nawet drobna redukcja nakładów finansowych 

może w przypadku obiektów wymagających opieki, powodować ich niszczenie i porzucenie. Za strategie 

zwiększające samowystarczalność uznano: 

▪ zrównoważone projektowanie, budownictwo i praktyki konserwacyjne;  

▪ wybór roślin odpowiednich dla środowiska: rodzimych lub nieinwazyjnych; nasadzenia są 

dokonywane w taki sposób, aby mogła postępować wtórna sukcesja roślin; 

▪ kompostowanie; 

▪ gospodarowanie zasobami wodnymi – zbieranie wody do zbiorników, oczyszczanie wody na 

miejscu, przeciwdziałanie gwałtownemu wyparowywaniu i spływom do kanalizacji; 

▪ partnerstwa publiczno-prywatne; 

▪ wspólnotowe zarządzanie – np. poprzez angażowanie lokalnej społeczności w utrzymanie parku.  

Za przykład podano park Crissy Fields, w którym użyto zanieczyszczonej gleby do ukształtowania terenu. 

W odniesieniu do prowadzonych w ramach niniejszej pracy badań można zauważyć, że jest to praktyka 

często stosowana w Stanach Zjednoczonych. 

Kolejnym atrybutem parku zrównoważonego jest jego integracja, w wielu aspektach, z większymi 

systemami miejskimi. Wśród nich można wymienić: połączenie z miejskimi systemami zieleni oraz 

infrastruktury, umożliwiające wykorzystanie terenów parkowych do oczyszczania ścieków i wód 

burzowych, tworzenia siedlisk dzikiej przyrody, a także terenów rekreacyjnych i widokowych. Do tego 

atrybutu włączono również udział parku w poprawie ludzkiego zdrowia (fizycznego i psychicznego) oraz 

ogólnego dobrostanu człowieka np. poprzez edukację, podnoszenie poczucia tożsamości regionalnej, 

tworzenie miejsc pracy (np. na miejskich farmach umieszczanych w parkach). Za ostatni aspekt uznano 

stosowanie nowych środków ekspresji estetycznej, podążających w bardziej ekologicznym kierunku. 

Krajobraz parku zrównoważonego to jednak nie tylko estetyka „dzikości” wynikająca z szaty roślinnej. 

Według niektórych badaczy park zrównoważony cechuje estetyka "tymczasowości", która wykracza poza 

ustaloną wizję krajobrazu i uwzględnia zmiany [Mozingo, 1997; Koh, 1988]. Cranz i Boland (2004) 

sugerują, że w celu powszechnego stosowania takiej estetyki parków, potrzebne będzie stopniowe 

przyzwyczajanie do niej użytkowników, możliwe do osiągnięcia poprzez etapowanie prac i zmiany 

roślinności w czasie. Zwrócono również uwagę na przeciwstawną estetykę formalistyczną, która również 

może odpowiadać parkowi zrównoważonemu. Charakteryzuje ją np. stosowanie w krajobrazie form 

ziemnych, które są raczej symbolami procesów ekologicznych, niż ich integralną częścią. Zabiegi te są 

jednak istotne ze względu na edukację społeczeństwa (poprzez sztukę). Za przykład podano Byxbee Park 

autorstwa Hargreaves Assocciastes. 
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6.2.2. Parki zakładane na terenach ruderalnych, poprzemysłowych i poeksploatacyjnych 

Jakubowski podaje, że zdegradowane tereny miast, które przestają pełnić swoje dotychczasowe funkcje, 

podlegają dynamicznym procesom sukcesji naturalnej [Jakubowski 2019:82] i stają się atrakcyjne ze 

względów przyrodniczych oraz społecznych. Do takich terenów zaliczają się również tereny ruderalne, 

poprzemysłowe i poeksploatacyjne, cechujące się często bujną florą i fauną oraz potencjałem do pełnienia 

funkcji społecznych, ponieważ przy odpowiednim zagospodarowaniu mogą stanowić tereny rekreacji i 

kontaktu człowieka z przyrodą. Jako przykłady takich parków Jakubowski wymienia między innymi: park 

natury Südgelände w Berlinie (założony na terenach ruderalnych) i Duisburg-Nord Park (założony na 

nieużytkach poprzemysłowych). 

  

Ryc. 46. Park natury Südgelände w Berlinie (Niemcy), fot. Karolina Porada, 2018. 

6.2.3. Renaturalizowane nieużytki miejskie przy zastosowaniu ekologii odtworzeniowej 

(restoration ecology) 

Ekologia odtworzeniowa (restoration ecology) to praktyka mającą na celu odnowienie zdegradowanych, 

uszkodzonych lub zniszczonych ekosystemów i siedlisk, pierwotnie spowodowanych aktywnymi 

interwencjami i działaniami człowieka. Jest ona szczególnie wartościowa, gdy odtwarzane są ekosystemy 

unikalne, np. obszary podmokłe. Odtwarzanie ekosystemu nie polega na wykonywaniu faktycznej pracy 

mającej na celu jego odbudowę, a na tworzeniu warunków niezbędnych do jego regeneracji, tak aby rośliny, 

zwierzęta i mikroorganizmy mogły same wykonać tę pracę [Society for Ecological Restoration, n.d]. Udział 

człowieka w odbudowie może być bardzo prosty i polegać np. na usunięciu gatunku inwazyjnego lub 

ponownym wprowadzenie utraconego gatunku. Konieczne mogą być jednak złożone prace, jak zmiana 

ukształtowania terenu, sadzenie roślinności, zmiana hydrologii i ponowne wprowadzenie dzikich zwierząt. 

Nie zawsze jednak istnieje możliwość przywrócenia poprzedniego stanu ekosystemu, ze względu na 

współczesne realia, takie jak np. zmiany klimatu lub ryzyko negatywnego oddziaływania na pobliskie, 

niezakłócone ekosystemy.  

Praktyka ta stosowana jest przy zakładaniu współczesnych parków miejskich. Przykładem jest 

Qinhuangdao Beach w Chinach autorstwa Turenscape, gdzie odtworzono fragmenty mokradła, dzięki 

zainstalowaniu otworów zbierających wodę deszczową, co pozwoliło na osiedlanie się roślin i zwierząt 

preferujących obszary podmokłe [Landezine, 2012]. Innym przykładem jest park w Connecticutw New 
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Haven przy Water Treatment Facility autorstwa Michael Van Valkenburgh Associates. W parku 

ukształtowano od nowa topografię terenu, tak aby stworzyć siedliska podmokłe i dać szansę na powrót 

istniejącego tam wcześniej krajobrazu. Przewidziano również naturalną ewolucję zbiorowisk roślinnych w 

czasie [ASLA, 2010]. 

6.2.4. Parki o cechach biocenotycznych  

Jak podaje Krzeptowska-Moszkowicz obecnie istnieje trend, aby ogrody miejskie były również przyjazne 

dla organizmów żywych [Krzeptowska-Moszkowicz, Moszkowicz, Porada, 2020]. Charakteryzują się one 

właściwościami takimi jak nasadzenia z rodzimych gatunków roślin [Wintherbottom & Wagenfeld, 2015], 

zapewnianie dostępu do pokarmu, wody i kryjówek dla zwierząt. Aby stworzyć odpowiednie siedliska dla 

rozwoju fauny – nie stosuje się w nich środków ochrony roślin, a także intensywnej pielęgnacji (rzadkie 

koszenie, pozostawianie materii organicznej, naturalne nawożenie). Ogrody te nazwać można 

biocenotycznymi (habitat gardens) [Krzeptowska-Moszkowicz, Moszkowicz, Porada 2020] lub inaczej 

siedliskowymi. 

Do habitat gardens zaliczyć można nie tylko miejskie ogrody, ale również parki. Za przykład może 

posłużyć projekt parku przy Stawie Płaszowskim w Krakowie opracowany przez autorkę na etapie 

koncepcji wspólnie z Joanną Szwed i Katarzyną Dordą, a na etapie wykonawczym z pracownią Land Arch 

Małgorzata Tujko oraz Joanną Szwed. Projekt zakłada nasadzenia wspierające rozwój rodzimej fauny – 

przede wszystkim drzewa i krzewy kwitnące i owocujące, takie jak Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rosa 

canina, Berberis vulgaris, Sorbus aucuparia, Crateagus monogyna i Padus avium. 

 

 
 

Ryc. 47. Projekt koncepcyjny parku przy Stawie Płaszowskim w Krakowie, autorki: Katarzyna Dorda, Karolina Porada, 

Joanna Szwed (2016). 

 



102 

 

6.2.5. Parki wykorzystujące fitoremediację 

Fitoremediacja to różnorodny zestaw technologii, które wykorzystują rośliny – występujące w naturze lub 

modyfikowane genetycznie – do degradacji, ekstrakcji, magazynowania lub unieruchamiania 

zanieczyszczeń z gleby i wody, w tym metali, pestycydów, węglowodorów i chlorowanych 

rozpuszczalników [Kasprzak & Fijałkowski, 2020]. Termin odnosi się również do pochłaniania przez 

rośliny substancji szkodliwych z powietrza, takich jak np. pyły, tlenki azotu, ozon, lotne substancje 

organiczne i dwutlenek węgla. Przy czym dla pochłaniania pyłów szczególne znaczenie mają drzewa 

iglaste, natomiast dla tlenków azotu i ozonu – liściaste [Związek Szkółkarzy Polskich, n.d]. W związku z 

tym właściwie każdy park miejski uznać można za teren, gdzie następuje fitoremediacja. Na uwagę 

zasługują inicjatywy sadzenia dużych ilości drzew w miastach jako elementu walki ze smogiem oraz 

stosowanie roślin dla oczyszczania terenów poprzemysłowych i wykorzystywanie ich do pobierania z gleby 

i wody substancji szkodliwych.  

Metodę zastosowano w powstałym 2014 roku parku De Ceuvel w Holandii (gmina Amsterdam), który 

został założony na terenach dawnej stoczni z glebą silnie zanieczyszczoną metalami ciężkimi, azbestem, 

lotnymi chlorowanymi związkami organicznymi i olejem mineralnym. Początkowo planowano wykonać 

mechaniczną rekultywację terenu, ale ograniczony budżet zmusił inwestorów do poszukiwania innych 

rozwiązań. Zdecydowano się na zastosowanie fitoremediacji – wykorzystano kombinację roślin, w tym 

traw, bylin, krzewów i drzew, o właściwościach pozwalających na wchłanianie i degradację toksyn [Power 

Plants Phytoremediation, n.d.]. Przykładem realizacji w przestrzeni publicznej z zastosowaniem 

fitoremediacji wód jest też kampus Yale School of Forestry and Environmental Studies. Zlokalizowano tam 

sadzawkę obsadzoną roślinnością wodną, która pochłania zawiesinę ciał stałych pochodzącą z wód 

burzowych na poziomie 80% [Landscape Architecture Foundation, 2010].  

6.2.6. Parki zakładane w celu minimalizacji skutków zmian klimatu 

Postępujące zmiany klimatyczne będą coraz bardziej zagrażać mieszkańcom miast. Mikroklimat terenów 

zurbanizowanych będzie stawał się coraz cieplejszy, co już dziś można dotkliwie odczuć podczas fal 

upałów, które negatywnie odbijają się na ludzkim zdrowiu. Aby minimalizować ten efekt istnieją dwie 

możliwości – przechwytywanie promieniowania słonecznego oraz obniżanie temperatury powietrza. Obie 

te możliwości są wspierane poprzez tereny zieleni miejskiej – w tym również parki, które mają potencjał, 

do zapewniania komfortu termicznego i mogą pomóc zmniejszyć podatność na stres cieplny [Brown et al., 

2015]. Jednak, aby mogły spełniać tę funkcję, parki muszą być projektowane w kontekście panującego 

klimatu jaki i możliwie cieplejszego klimatu w przyszłości.   

Dobrym przykładem jest park The Hills na Governors Island, zaprojektowany przez pracownię WEST 8. 

Projektanci zdecydowali się na wprowadzenie wysokich pagórków w obrębie parku, tak aby teren, na 

którym zlokalizowano drzewa i krzewy znajdował się ponad przewidywaną strefą zatopienia w roku 2100, 

co ma być związane z możliwością podnoszenia się poziomu wody w rzece Hudson. 
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Ryc. 48. Park The Hills na Governors Island w Nowym Jorku (USA), fot. Karolina Porada, 2019. 

6.3. Koncepty naukowe a praktyki projektowe w zakresie parków ekologicznych 

Wymienione powyżej praktyki projektowe, mogą w miejskich parkach ekologicznych występować 

pojedynczo lub w grupie, a między niektórymi z nich trudno znaleźć granice. Na przykład parki 

zrównoważone, mogą być zakładane na terenach ruderalnych lub być przykładem terenu 

zrenaturalizownego za pomocą ekologii odtworzeniowej. W parku założonym na terenie poprzemysłowym, 

można wykorzystać fitoremediację gleb, może on również posiadać cechy biocenotyczne.  

Dla niniejszej pracy istotne jest natomiast, że wymienione praktyki projektowe są związane z konceptami 

naukowymi opisanymi w poprzednim rozdziale. Przykłady podano w poniższej tabeli (tab. 10). Warto 

zauważyć, że tak jak praktyki projektowe – również koncepty naukowe mogą być łączone ze sobą. 

Tab. 10. Przykłady powiązania współczesnych praktyk w projektowaniu zieleni publicznej z konceptami 

naukowymi 

Opracowanie: autorka 

Lp. Przykład parku (miasto, rok 

powstania) 

Praktyka projektowa Przykład konceptu naukowego i 

jego zastosowania 

1. Crissy Fields (San Francisco, 

2001) 

Parki zrównoważone Zielona infrastruktura – połączenie 

parku z systemem zieleni miejskiej. 

2. Park natury Südgelände (Berlin, 

2013) 

Parki zakładane na terenach 

ruderalnych 

Usługi ekosystemowe 

– wykorzystanie ekosystemów 

rozwijających się w wyniku 

naturalnej sukcesji dla rekreacji 

mieszkańców miasta. 

3. Qinhuangdao Beach 

(Qinhuangdao, 2008) 

Renaturalizowane nieużytki miejskie 

przy zastosowaniu ekologii 

odtworzeniowej 

Niebieska infrastruktura – 

wspieranie miejskiego systemu 

zbierania wód opadowych poprzez 
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aranżację obszarów podmokłych i 

elementów wodnych. 

4. Projekt parku przy stawie 

Płaszowskim w Krakowie 

(Kraków, 2021 – rozpoczęcie 

budowy) 

Parki o cechach biocenotycznych Usługi ekosystemowe 

– utrzymanie siedlisk dla roślin i 

zwierząt [Brown, Bergstrom, 

Loomis, 2007]. 

5. Park De Ceuvel (Amsterdam, 

2014) 

Parki wykorzystujące fitoremediację Usługi ekosystemowe 

– oczyszczanie powietrza, wód i 

gleb przez roślinność [Brown, 

Bergstrom, Loomis, 2007]. 

6. Park The Hills na Governors Island 

(Nowy Jork, 2016) 

Parki zakładane w celu minimalizacji 

skutków zmian klimatu 

Ecosystem-based Adaptation – 

dostosowanie siedliska tak aby było 

odporne na ewentualne skutki 

zmian klimatu (np. podnoszący się 

poziom wód), co umożliwi 

przetrwanie zbiorowiskom 

roślinnym. 

 

Powyższa analiza wskazuje na wpływ idei naukowych na praktyki projektowe w zakresie architektury 

krajobrazu, a ściślej na projektowanie parków ekologicznych. W związku z tym, można przypuszczać, że 

powstały w roku 2008 koncept Nature-based Solutions również będzie miał wpływ na działalność 

projektantów terenów zieleni miejskiej.  

6.4. Nature-based Solutions a przestrzeń miasta 

W odróżnieniu od innych konceptów wspierających środowisko naturalne i bioróżnorodność, NbS są 

równie mocno skoncentrowane na korzyściach dla ludzkości, przez co pojawia się wiele prac naukowych 

badających ich powiązania z przestrzenią miejską [Eggermont et al., 2015]. Pomimo, że początkowo 

koncept związany był z naturalnymi i chronionymi ekosystemami, szybko zaadaptowano go dla 

ekosystemów przekształcanych i zarządzanych przez człowieka (np. pól uprawnych). Eggermont 

zaproponował typologię NbS złożoną z dwóch gradientów, określających poziom inżynierii zastosowanej 

w danym rozwiązaniu oraz ilość usług ekosystemów i grup interesariuszy, na których jest ono 

ukierunkowane. Propozycja tej typologii została również zaadaptowana przez IUCN [IUCN 2016, IUCN 

2020]. 

 

Ryc. 49. Typologia Nature-based Solutions. Rys. Karolina Porada, za: Eggermont et. al. (2015). 
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W klasyfikacji Eggermonta wyróżniono trzy typy NbS opisane poniżej. Nazwy typów zaproponowała 

autorka.  

▪ Typ 1 – NATURALNY, charakteryzujący się brakiem lub minimalną interwencję w ekosystemy 

w celu utrzymania lub poprawy dostarczania szeregu usług ekosystemowych (np. ochrona lasów 

na terenach przybrzeżnych);  

▪ Typ 2 – SEMINATURALNY, odnoszący się do intensywnego lub ekstensywnego zarządzania 

zrównoważonych ekosystemów i krajobrazów w celu podniesienia poziomu dostarczanych usług 

ekosystemowych w porównaniu z tym, co można by uzyskać przy bardziej konwencjonalnej 

interwencji (np. planowanie obszarów rolniczych); 

▪ Typ 3 – ANTROPOGENICZNY, odnoszący się do ekosystemów zarządzanych w bardzo 

inwazyjny sposób lub w pełni wykreowanych przez człowieka, takich jak np. zielone dachy i 

zielone ściany. Powiązano z nim koncepcję zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz rekultywację 

terenów zdegradowanych.  

Typologia ta uwzględnia również koncepcję zazieleniania miast, którą zlokalizowano pomiędzy typem 2 a 

3 (rozwiązanie hybrydowe), a także wypełnienie luki pomiędzy ochroną bioróżnorodności a architekturą 

krajobrazu, co mają zapewniać rozwiązania w ramach typu 3. Takie spojrzenie na Nature-based Solutions 

otwiera koncept dla projektantów i wnosi nowe perspektywy 

W dostępnych pracach naukowych pojawia się wyraźna tendencja do rozpatrywania NbS pod kątem 

wymienianych w poprzednim rozdziału aspektów. Nie ma jednak zgodności co do tego, które aspekty są 

niezbędne do zdefiniowania NbS ani w jakich ilościach muszą występować w każdym rozwiązaniu. 

Niektórzy autorzy koncentrują się jedynie na korzyściach środowiskowych, które mogą wnosić NbS [Xie 

& Bulkeley, 2020], inni wskazują na zrównoważone korzyściach ekosystemowe i społeczne [Frantzeskaki, 

2019]. Nie brakuje również badań, w których Nature-based Solutions rozpatrywane są jako rozwiązania 

wielowymiarowe, szczególnie w przypadku implementacji w przestrzeni miejskiej. Autorzy wymieniają 

korzyści dla poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dobrostanu ludzi w miastach [Ambrey & 

Fleming, 2014, Bratman et al., 2015; Frantzeskaki et al., 2017; Raymond et al., 2017], kompromisy i 

synergie z różnorodnością biologiczną [Raymond et al., 2017] oraz gospodarką [Droste et al., 2017; Fan et 

al., 2017, Raymond et al., 2017]. Często pojawia się również sugestia, że rozwiązania oparte na naturze są 

systemowymi sposobami na lokalne reagowanie na presje związane ze zmianami klimatu. Wielu badaczy 

wskazuje na wartość ubezpieczeniową NbS, dzięki której są one skuteczne w adaptacji do zmian klimatu i 

łagodzeniu ich skutków [Green et al., 2016; Haase et al., 2012; Kabisch et al., 2016; Mullaney et al., 2015], 

a nawet mogą mieć w tym aspekcie wpływ regeneracyjny [Carrus et al., 2015]. Podkreślany jest również 

potencjał dla zaangażowania obywateli w procesie powstawania, zarządzania i monitorowania NbS 

[Raymond et al., 2017], dzięki czemu stają się nowymi miejskimi wspólnymi dobrami i przyczyniają się 

do przyspieszenia przemian zrównoważonego rozwoju w miastach [Frantzeskaki et al., 2017].  

Kolejnym wątkiem pojawiającym się w literaturze naukowej są przykłady NbS w przestrzeniach 

zurbanizowanych i problem ich pokrywania się z rozwiązaniami, które w dyskursie naukowym 

przyporządkowywane są również do zielonej lub niebieskiej infrastruktury i Ecosystem-based Adaptation. 

Jest to problem analogiczny, do rozważanego w poprzednim rozdziale problemu z samymi pojęciami 

naukowymi. Za typowe przykłady NbS uznawane są: parki, miejskie lasy, zielone dachy i ściany [Fink, 

2016; Haase, 2015; Scott et al., 2016], przepuszczalne ścieżki, miejskie ogrody, ogrody deszczowe [Scott 

et al., 2016], rolnictwo miejskie [Russo et al., 2017], drogi wodne, wykorzystanie lub odtworzenie 

roślinności w celu poprawy systemu wodnego. Spośród tych przykładów, parki, systemu zieleni miejskiej 

czy drogi wodne, rozpatruje się również jako GI/BI lub EbA [Dorst et al., 2019]. Co więcej, w niektórych 

pracach naukowych pojawiają się konkretne przykłady przestrzeni opisywanych jako NbS, jednak autorzy 
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nie podają szczegółowych kryteriów, które pozwoliłyby na jednoznaczne sklasyfikowanie obiektów jako 

rozwiązania oparte na naturze.  

Niezrozumiała i nieprecyzyjna idea naukowa, przekłada się więc na nieścisłe zasady projektowania i 

wdrażania NbS w miastach. Może to prowadzić do utrudnionej adaptacji przez społeczeństwo i polityków 

oraz nieefektywnego planowania i wdrażania urbanistycznego [Dorst et al., 2019].  

6.5. Nature-based Solutions a park miejski 

Przestrzenią miejską, która potencjalnie może dawać możliwość wprowadzenia NbS, jest zgodnie z 

poprzednim podrozdziałem park miejski. Na pewno należy wykluczyć założenie, że każdy park miejski, 

nawet ten należący do grupy parków ekologicznych – będzie przykładem rozwiązania opartego na naturze. 

Jak każdy obiekt NbS, będzie on musiał spełniać wiele kryteriów oraz, co być może najważniejsze – być 

odpowiedzią na realny problem społeczny (np. klęski żywiołowej, zaniku bioróżnorodności). Potencjał do 

stania się NbS definiuje więc powód lub powody powstania parku, a następnie zróżnicowane kryteria, które 

powinien spełniać.  

W teorii może stanowić to dla projektantów trudne wyzwanie. Oprócz problemów, które często pojawiają 

się przy projektowaniu i realizacji miejskich parków, takich jak ograniczony budżet czy włączenie różnych 

grup interesariuszy w kolejne etapy powstawania obiektu, pojawiają się kolejne – związane z samą ideą 

NbS. Pojawia się pytanie o rzeczywistą możliwość pogodzenia korzyści dla bioróżnorodności i 

społeczeństwa w równych proporcjach. W zakresie różnorodności biologicznej mogą pojawiać się różne 

trudności – np. zbyt mała skala parku dla rozwoju konkretnych siedlisk, odizolowanie parków od innych 

terenów zieleni, co może stanowić barierę dla migracji flory i fauny, a także problem identyfikacji 

społeczeństwa z zielenią charakterystyczną dla naturalnych ekosystemów, która w odczuciu niektórych 

osób może mieć obniżone walory ozdobne. Inną kwestią jest również fakt, że park miejski, jak każda 

przestrzeń na terenie zurbanizowanym, musi podlegać różnego rodzaju normom, pozwalającym na 

dostosowanie go dla różnych grup użytkowników, co również może stanowić ograniczenie dla swobodnego 

rozwoju przyrody W zakresie korzyści dla społeczeństwa mogą pojawiać się wątpliwości co do 

bezpieczeństwa w parku (związanego np. z gęsto rosnącą roślinnością), braku identyfikacji mieszkańców 

z przestrzenią i poczucia odpowiedzialności za nią, czy trudności w utrzymywaniu parku.  

Aby włączyć wartość dodaną do naukowego dyskursu na temat Nature-based Solutions, autorka 

postanowiła przeprowadzić badanie, mające na celu próbę oceny wybranych parków jako NbS. Jako tereny 

zieleni o niewielkiej skali, parki stanowią optymalne obiekty badawcze dla wieloaspektowej i wnikliwej 

analizy. Po zapoznaniu się z literaturą naukową, postawiono hipotezę, że w sprecyzowaniu wyznaczników 

NbS mogłaby pomóc kompleksowa ocena wybranych obiektów, wedle konkretnej skali. Możliwość taką 

wniósł globalny standard wydany w 2020 roku przez IUCN, w którym w tabelach zawarto szczegółowe 

wyznaczniki rozwiązań opartych na naturze [IUCN, 2020]. Wydał się on autorce najbardziej adekwatnym 

opracowaniem naukowym, nie tylko ze względu na wartość merytoryczną, ale również przez fakt wydania 

go przez organizację, która odpowiada za stworzenie idei NbS. Dokument opracowany przez IUCN w 2020 

jest również aktualizacją wcześniejszych materiałów wydawanych przez tę organizację i zdaje się 

uwzględniać, omawiany uprzednio przez autorkę dyskurs naukowy w tym temacie. 
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7. DOBÓR OBIEKTÓW DO ANALIZY 

7.1. Analiza wielokryterialna 

Przeprowadzone studia literaturowe doprowadziły autorkę do konkluzji, że badanie i wyodrębnienie 

awangardy architektury krajobrazu przy założonych danych wyjściowych jest problemem złożonym i 

wielowątkowym. Obiekt awangardowy wymaga połączenia kwestii ekologicznych, estetycznych oraz 

działań dla dobrobytu człowieka, z zachowaniem pewnych cech dzieła sztuki. W badaniu założono 

również, że musi on zawierać wielkogabarytowe formy ziemne, które mają charakter trwały – nie mogą 

być efemeryczne i być narażone na destrukcję w krótkim czasie. Jako że obiekty architektury krajobrazu 

powstają na terenach zagospodarowanych przez człowieka – muszą również współgrać z otaczającą 

przestrzenią i spełniać kryteria, którym podlegają przestrzenie publiczne. Tak złożony problem wymagał 

więc analizy wielokryterialnej, w której poszczególne wątki rozpatrywane są odrębnie, by doprowadzić do 

oceny obiektu jako całości. Schemat dwuetapowej analizy ogólnej i analizy szczegółowej przedstawiono 

na rysunku (ryc. 50). 

Ustalenie podstawowych kryteriów doboru obiektów do analizy ogólnej 

↓ 

ANALIZA OGÓLNA – ETAP I 

Wybór dzieł reprezentujących land art i architekturę krajobrazu 

Metody badawcze: metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda logicznej argumentacji – analizy 

Techniki badawcze: badania literaturowe, zbieranie dokumentacji, fotografowanie, szkicowanie 

↓ 

Podstawowa lista obiektów do analizy ogólnej (40 obiektów) 

↓ 

ANALIZA OGÓLNA – ETAP II 

Wybór obiektów do badań szczegółowych 

Metody badawcze: metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda logicznej argumentacji – analizy, 

metoda studiów przypadków,  

Techniki badawcze: badania literaturowe, analizy opisowe cech różnych wybranych aspektów 

badanego problemu, zbieranie dokumentacji, fotografowanie, szkicowanie 

↓ 

Wybór obiektów do analizy szczegółowej (do 7 obiektów) 

↓ 

ANALIZA SZCZEGÓŁOWA 

Badanie wybranych dzieł pod kątem jakości przestrzeni publicznej oraz rozwiązań opartych na 

przyrodzie (NbS) 
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Metody badawcza: metoda studiów przypadków, metoda statystyczna, metoda jakościowa 

Techniki badawcze: badania literaturowe, analizy opisowe cech różnych wybranych aspektów 

badanego problemu, zbieranie dokumentacji, fotografowanie, szkicowanie, obserwacje uczestniczące i 

nieuczestniczące, wywiad, budowanie baz danych i statystyk 

↓ ↓ 

Ocena jakości przestrzeni publicznej Ocena jakości obiektu jako Nature-based Solution 

↓ 

WYNIKI 

 

Ryc. 50. Schemat ilustrujący przebieg prowadzonego badania, oprac. Karolina Porada, 2020. 

Dokładną charakterystykę działań na poszczególnych etapach – łącznie z zastosowanymi skalami ocen, 

opisano w kolejnych podrozdziałach. 

7.2. Kryteria doboru obiektów do analizy ogólnej 

Pierwszym etapem analizy ogólnej były rozważania na temat cech wspólnych pomiędzy sztuką ziemi a 

niektórymi obiektami architektury krajobrazu, na które wskazują niektórzy badacze [Weilacher, 1996; 

Beardsley, 2006]. Z opisanych w poprzednich rozdziałach studiów literaturowych wynika, że obiekty 

architektury krajobrazu w których zastosowano wielkoskalowe formy ziemne, spełniają te wyznaczniki. 

Minimalizm i prostota form, budują abstrakcyjność przestrzeni, a także swoisty dynamizm i dramatyzm 

pejzażu. Wielowymiarowości można dopatrywać się w języku symboli, doświadczaniu wieloma zmysłami 

z wielu perspektyw (formy ziemne jako obiekty o biernej i czynnej ekspozycji), transparentności (tworzeniu 

kulis, osłanianiu fragmentów pejzażu) oraz procesom zmiany i przemijalności (zarastanie form ziemnych, 

podatność na erozję). Archetypiczność przestrzeni w przypadku różnych form ziemnych w krajobrazie jest 

również wyraźna i odnosi się do abstrakcyjnych symboli dwu lub trójwymiarowych. Przykłady 

ponadczasowości pewnych motywów przedstawiono w poniżej tabeli (tab. 11).
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Tab. 11. Archetypy przestrzenne na przykładzie form ziemnych kreowanych przez człowieka w odniesieniu do sztuki 

prymitywnej, sztuki ziemi oraz architektury krajobrazu 

Opracowanie: autorka 

ARCHETYP SZTUKA PRYMITYWNA SZTUKA ZIEMI 
ARCHITEKTURA 

KRAJOBRAZU 

 
PUNKT 

 

 Ballynoe Stone Circle, Irlandia Desert Breath, D.A.S.T. Arteam, 

Egipt 

MAX IV Laboratory, Snøhetta, 

Szwecja 

 
LINIA 

PIONOWA 

 

 Megality w Calanais, Szkocja Lightning Field, Walter de Maria, 

Stany Zjednoczone (Nowy Meksyk) 

Byxbee Park, Hargreaves Associates, 

Stany Zjednoczone (Kalifornia) 

 

 
LINIA 

PROSTA 

 

 Fragment Nazca Lines, Peru Walking a Line in Peru, Richard 

Long, Peru 

Playa Vista Central, OJB Landscape 

Architecture, Stany Zjednoczone 

(Kalifornia) 

LINIA 

ŁAMANA 

 

 Fragment Nazca Lines, Peru Rift, Michael Heizer, Stany 

Zjednoczone (Newada) 

Riverside Origami, Garten Studio, 

Węgry 

 
LINIA 

KRĘTA 

 

 The Great Serpent Mound, Stany 

Zjednoczone (Ohio) 

Up and under, Nancy Holt, 

Finlandia 

South Pointe Park, Hargreaves 

Associates, Stany Zjednoczone 

(Floryda) 
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DELTOID 

 

 Fragment Geoglifów z Acre, Brazylia Effigy Tumuli (Frog), Michael 

Heizer, Stany Zjednoczone 

(Newada) 

Buitenschot Landart Park, H+N+S 

Landschapsarchitecten, Holandia 

 
SPIRALA 

 

 Fragment Nazca Lines, Peru Spiral Jetty, Robert Smithson, Stany 

Zjednoczone (Utah) 

Garden of Cosmic Speculations, 

Charles Jencks, Szkocja 

KOŁO 

 

 Geoglify w Amazonii, Boliwia / 

Brazylia 

Observatory, Robert Morris, 

Holandia 

Limelight, Meyer Studio Land 

Architects, Wielka Brytania 

 
STOŻEK 

 

 

 Kopiec Krakusa, Polska Tree Mountain, Agnes Denes, 

Finlandia 

Park Northaa Fields, FoRM 

Associates, Wielka Brytania 

 
GÓRA 

 

 Cahokia Mounds, Stany Zjednoczone 

(Illinois) 

Roden Crater, James Turrell, Stany 

Zjednoczone (Arizona) 

Govenors Island Park, WEST 8, 

Stany Zjednoczone (Nowy Jork) 

 
WYSPA 

 

 

 Geoglify z Azraq, Jordania Surrounded Islands, Christo I Jeanne 

Claude, Stany Zjednoczone 

(Floryda) 

Parc des Iles, Ilex, Francja 
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W celu doboru obiektów do analizy posługiwano się literaturą naukową, a także branżową oraz 

informacjami ze specjalistycznych stron internetowych. Obszar badawczy zawężono do krajów 

zachodniego kręgu kulturowego położonych w Europie, Ameryce Północnej i Australii. Sprecyzowano 

również wymagania dla form ziemnych: 

▪ kształtowanie form ziemnych to zabieg intencjonalny, wynikający z decyzji projektanta; 

▪ formy ziemne mają charakter trwały – są konserwowane i korygowane np. w przypadku ubytków 

związanych z działaniem erozji i zniszczeniami mechanicznymi; 

▪ formy ziemne przyjmują kształty archetypiczne, np. stożki, wyspy, piramidy, linie, itp.; 

▪ formy ziemne są wielkoskalowe, a więc spełniają przynajmniej jedno z następujących kryteriów: 

a) są wyższe od człowieka; b) mają dużą powierzchnię; c) są to mniejsze formy powtórzone 

przynajmniej kilka razy na dużej powierzchni. 

7.3. Analiza ogólna 

Ten etap analizy pozwolił na sporządzenie podstawowej listy obiektów do badań, obejmującej 40 

istniejących przestrzeni publicznych (parków, placów, ogrodów publicznych). Listę zaprezentowano w 

poniższej tabeli (tab. 12). Do każdego obiektu przypisano podstawowe informacje, takie jak: rok powstania 

i autora. Opisano również formy ziemne i określono wartości przestrzeni publicznych ze względu na: 

▪ R – wartość rekreacyjną – przestrzenie o funkcjach rekreacyjnych i widokowych; 

▪ S – wartość symboliczną – przestrzenie z elementami stanowiącymi odzwierciedlenie idei, zjawisk 

w przyrodzie lub przestrzenie upamiętniające osobę lub wydarzenie; 

▪ Z – wartość przestrzeni zrównoważonej – przestrzenie o cechach parku zrównoważonego, które 

cechuje np. wspieranie rozwoju bioróżnorodności i swobodnego rozwoju ekosystemów, retencja 

wody, przeciwdziałanie katastrofom takim jak powodzie i pożary, minimalizacja zanieczyszczeń, 

przeciwdziałanie zmianom klimatu lub minimalizacja ich skutków.  

Do każdego z obiektów przyporządkowano przynajmniej jedną kategorię. 

Tab. 12. Lista obiektów analizowanych na i etapie analizy ogólnej 

Klasyfikacja wartości przestrzeni (WP) wg kryteriów: wartość rekreacyjna – R,  

wartość symboliczna – S, wartość przestrzeni zrównoważonej – Z 

Opracowanie: autorka 

LP Obiekt Rok 

powstania 

Lokalizacja Autor Typ 

przestrzeni 

Opis form  

ziemnych 

WP 

1 Mill Creek 

Canyon 

Earthworks 

Park 

1982 Kent (Stany 

Zjednoczone) 

Herbert 

Bayer  

Park Kopce i wały w formie 

pierścieni wspomagające 

zarządzanie wodami 

burzowymi. 

Z 

R 

2 Vietnam 

Vetereans 

Memorial 

1982 Waszyngton 

(Stany 

Zjednoczone) 

Maya Lin Pomnik Zagłębienie w ziemi. Forma 

pełni funkcję memoratywną. 

Praca znacząca, gdyż zrywała z 

klasycznymi konwencjami w 

projektowaniu pomników. 

S 

R 

3 Garden of 

Cosmic 

Speculations 

1988 

(nieukończ

ony) 

Portrack House 

koło Dumfries 

(Szkocja) 

Charles 

Jencks 

Ogród 

udostępniany 

czasowo 

publiczności 

Skarpy, kopce i groble nad 

jeziorem to formy ziemne 

budujące krajobraz ogrodu. 

Mają one swoją symbolikę i 

wynikają z inspiracji Jencksa 

S 
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chińską sztuką miniaturyzacji, 

a także nauką – w tym 

matematyką i nowoczesną 

kosmologią. Sam ogród miał 

być wyobrażeniem praw 

wszechświata. 

R 

4 Byxbee 

Park 

1991 Palo Alto 

(Stany 

Zjednoczone) 

Hargreaves 

Associates 

Park miejski W parku zlokalizowano 

przecięty ścieżką wał oraz w 

kilku miejscach pola niskich 

kopców. Formy mają funkcję 

estetyczną – wspomagająca 

zbudowanie parku o 

charakterze malowniczym 

(picturesque). Symbolizują 

również elementy istniejącego 

wcześniej na tym terenie 

wysypiska śmieci i procesów w 

nim zachodzących w wyniku 

działania sił natury (np. 

wiatru). Obecnie park 

poddawany jest przebudowie i 

formy ziemne zostały 

zlikwidowane.  

S 

R 

5 Wavefield 1995 Ann Arbor 

(Stany 

Zjednoczone) 

Maya Lin Skwer Ziemne wały o pofalowanej 

topografii, tworzące 

pofałdowaną rzeźbę terenu. 

Forma była inspirowana falami 

oceanu (ich rzeczywistą 

wielkością). Oprócz wartości 

estetycznej i symbolicznej 

obiekt ma znaczenie 

rekreacyjne – studenci 

kampusu chętnie wypoczywają 

na terenie Wavefield. 

S 

R 

6 Minneapolis 

Courthouse 

Plaza 

1996 Minneapolis 

(Stany 

Zjednoczone) 

Martha 

Schwartz 

Plac miejski Kopce o wydłużonych 

kształtach nawiązujących do 

geologicznych form 

drumlinów. Wartość 

symboliczna, nawiązanie do 

prehistorycznego krajobrazu. 

S 

R 

7 Jacob 

Javits Plaza 

1997 Nowy Jork 

(Stany 

Zjednoczone) 

Martha 

Schwartz 

Plac miejski Kopce w formie półkul z 

których wydobywa się para 

wodna. Projekt ma wartość 

symboliczną, autorka nawiązała 

do sztuki topiary, tworząc 

pastisz ogrodów barokowych. 

S 

R 

8 University 

of 

Cincinnati 

Commons 

2000 Cincinnati 

(Stany 

Zjednoczone) 

Hargreaves 

Associates 

Park 

uniwersytecki 

Zróżnicowane 

wielkogabarytowe formy 

ziemne: kopiec w kształcie 

stożka, kopiec w kształcie 

ostrosłupa, trzy wały w 

kształcie serpentyny. 

Zestawienie form ziemnych 

zostało estetycznie dopasowane 

do sąsiadującego budynku 

autorstwa F. Gehry’ego. 

Podstawą do stworzenia 

zróżnicowanej topografii była 

dużo ilość ziemi pozostawiona 

po budowie budynków 

kampusu. Formy ziemne pełnią 

R 
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funkcję rekreacyjną oraz 

estetyczną.  

9 Parc 

Diagonal 

Mar 

2002 Barcelona 

(Hiszpania) 

AECOM, 

EMBT, 

Robert A. M. 

Stern 

Architects 

Park miejski Pięć kopców widokowych, z 

których najwyższy ma kształt 

stożka. Formy ziemne pełnią 

funkcje rekreacyjne i są 

prawdopodobnie efektem 

bilansowania mas ziemnych 

pochodzących z wykopu 

stawów w parku.  

R 

10 Port 

lotniczy w 

Monachiu

m – 

Terminal 2 

2003 Monachium 

(Niemcy) 

Rainer 

Schmidt 

Zagospodaro-

wanie terenu 

przy lotnisku 

Niskie formy ziemne w 

kształcie ściętych 

graniastosłupów, 

rozmieszczone na siatce 

projektowej. Mają wartość 

symboliczną – odwzorowują 

bawarski krajobraz podgórza 

alpejskiego. 

S 

R 

11 Coastal 

Park 

2004 Barcelona 

(Hiszpania) 

Foreign 

Office 

Architects 

Park miejski Kompozycja parku składa się z 

systemu komunikacyjnego oraz 

pięciu skarp podpieranych 

blokami betonowymi, co 

pozwala na pokonanie znacznej 

różnicy wysokości terenu. 

Skarpy mają funkcję 

kompozycyjną – ramują 

widoki. Są także symbolem 

piaszczystych wydm 

charakterystycznych dla 

obszarów nadmorskich. 

S 

R 

12 Connecticut 

Water 

Treatment 

Facility 

2005 Connecticut 

(Stany 

Zjednoczone) 

Michael Van 

Valkenburgh 

Associates, 

Inc 

Park miejski Pagórek, ze szczytu którego 

spływa tymczasowo strumień 

oraz dolina pomiędzy 

mniejszymi, podłużnymi 

wzniesieniami. Formy ziemne 

są efektem bilansowania ziemi 

z wykopów, ale kreują również 

nową topografię terenu, dzięki 

której powstały nisze dla 

rozwoju bioróżnorodności oraz 

retencji zasobów wodnych. 

Z 

R 

13 Renaissance 

Park 

2005 Chattanooga 

(Stany 

Zjednoczone) 

 

Hargreaves 

Associates 

Park –

miejskie 

nabrzeże 

Kopiec i pagórek w kształcie 

graniastosłupa oraz 

geometrycznie ukształtowane 

skarpy przy stawie. Park 

zajmuje dawne tereny 

przemysłowe, kopce pełnią 

funkcję obiektów utylizujących 

zanieczyszczoną glebę oraz 

bilansują ziemię pochodzącą z 

wykopów pod staw. Mają też 

funkcje rekreacyjne i 

widokowe. 

Z 

R 

14 William J. 

Clinton 

Presidentia

l Center 

Park 

2005 Little Rock 

(Stany 

Zjednoczone) 

Hargreaves 

Associates 

Park miejski Pagórki o prostych 

krawędziach, zagłębienia 

terenu. Formy ziemne tworzą 

pofałdowaną topografię terenu, 

dzięki której złagodzono 

zejście nad rzekę Arkansas. 

Pełnią funkcję rekreacyjną i 

ramują widoki. 

R 
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15 Galíndez 

Slope and 

Pau Casals 

Plaza 

2007 Bilbao 

(Hiszpania) 

ACXT Zagospodarowa

nie terenu przy 

osiedlu mieszka 

niowym 

Wysoka skarpa ukształtowana 

poprzez zastosowanie 

pochylonych, trójkątnych 

płaszczyzn z różnych 

materiałów: skał, roślinności w 

różnych kolorach, betonu.  

R 

16 General 

Maister 

Park 

2007 Ljubno ob 

Savinji 

(Słowenia) 

Bruto 

Landscape 

Architecture 

Park –

zagospodarow

anie nabrzeża 

rzeki 

Przestrzeń nadrzeczna 

zaaranżowana za pomocą 

skarp, tworzących abstrakcyjne 

kształty o ostrych krawędziach.    

Przestrzeń pamięci poświęcona 

generałowi Maisterowi. 

Znaczenie w ochronie przed 

powodzią. 

S 

R 

17 Northala 

Fields 

2008 Londyn 

(Wielka 

Brytania) 

FoRM 

Associates 

Park miejski Cztery kopce o kształcie 

stożków. Formy ziemne są 

efektem potrzeby utylizacji 

odpadów budowlanych, 

zatrzymują hałas i 

zanieczyszczenia powietrza, 

stanowią punkty widokowe. 

Z 

R 

18 Sandgrund 

Park 

2008 Karlstad 

(Szwecja) 

Sweco 

Architects 

Park –

miejskie 

nabrzeże 

Pofałdowany teren dzięki 

pięciu równoległym pagórkom 

o podstawach w kształcie łzy. 

Pierwszy mierzy sześć metrów 

wysokości, a pozostałe kopce 

mają stopniowo coraz niższe 

profile. Pagórki pełnią funkcję 

punktów widokowych, a doliny 

pomiędzy nimi przesłon. W co 

drugiej dolinie znajduje się 

odrębne siedlisko roślinne, 

m.in. las bukowy, gaj 

magnoliowy i dolina paproci. 

R 

19 South 

Pointe 

Park 

2009 Miami (Stany 

Zjednoczone) 

Hargreaves 

Associates 

Park –

miejskie 

nabrzeże 

Wysoki wał w formie 

serpentyny. Funkcja 

rekreacyjna i widokowa. 
R 

20 Playa Vista 

Central 

Park 

2010 Los Angeles 

(Stany 

Zjednoczone) 

OJB Park miejski Kopce w formie ostrosłupów. 

Wartość rekreacyjna form 

ziemnych, podniesienie 

atrakcyjności terenu 

(zróżnicowanie przestrzeni i jej 

funkcji), wydzielanie wnętrz 

parkowych. 

R 

21 Rhine Park 2010 Duisburg 

(Niemcy) 

Atelier 

LOIDL 

Park miejski Wcięcia i podwyższenia w 

terenie. Zróżnicowanie 

poziomów w parku sprawia, że 

krajobraz jest atrakcyjny, a 

miejsce ma wiele zastosowań. 

Wartość rekreacyjna form 

ziemnych. 

R 

22 Sugar 

Beach 

2010 Toronto 

(Kanada) 

Claude 

Cormier 

Landscape 

Architecture 

Zagospodaro

wanie 

nabrzeża 

jeziora 

Ontario 

Kopce o nieregularnych 

kształtach, służące jako 

elementy rekreacyjne o 

wartości widokowej. 

S 

R 
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23 La Vall 

d’en Joan, 

Parc del 

Garraf 

2011 Obszar 

metropolitalny 

Barcelony 

(Hiszpania) 

Battle & Roig 

Arquitectes 

Park na 

terenie 

rekultywowa 

nym 

 

Tarasy – uformowane z dużych 

ilości nawiezionej na obszar 

ziemi, ze względu na duże 

zanieczyszczenie obszaru (park 

powstał na dawnym wysypisku 

śmieci). Układ tarasów wspiera 

bezpieczne gospodarowanie 

zasobami wodnymi w terenie 

oraz rozwój bioróżnorodności. 

Z 

R 

24 Riverside 

Origami 

2011 Budapeszt 

(Węgry) 

Garten Studio Park –

miejskie 

nabrzeże 

Niskie nasypy o trójkątnym 

obrysie o funkcji rekreacyjnej. 

Wartość estetyczna oraz 

widokowa i znaczenie w 

ochronie przed powodzią. 

R 

25 Parco 

Portello 

2012 Mediolan 

(Włochy) 

Charles 

Jencks 

Park miejski Kopiec w kształcie stożka, 

skarpa w formie serpentyny. 

Park narracyjny i symboliczny 

– różne formy krajobrazowe 

odzwierciedlają trzy główne 

epoki w dziejach miasta: 

jezioro to metafora prehistorii, 

kopiec – historii, a 

meandrująca skarpa 

(nawiązująca kształtem do 

DNA) – czasów 

współczesnych. 

S 

R 

26 Plac przed 

dworcem 

Wrocław 

Główny 

2012 Wrocław 

(Polska) 

Grupa 5 

Architekci  

Plac miejski Niskie pagórki dzielące płaską 

powierzchnię placu. Mają 

znaczenie rekreacyjne i 

kompozycyjne – wydzielają 

nisze do różnych aktywności. 

Autorzy opisują je jako zielone 

wyspy, które nawiązują do 

genius loci miasta i podkreślają 

jego silny związek z naturą 

[Grupa5 Architekci, n.d.]. 

S 

R 

27 The 

Australian 

Garden 

2012 Cranbourne 

(Australia) 

Taylor Cullity 

Lethlean 

Landscape 

Architecture 

Ogród 

botaniczny 

Zróżnicowane formy ziemne: 

kopce, wały, wyspa. Mają 

wartość symboliczną –

prezentują różne typy 

krajobrazów w Australii. 

S 

R 

28 

 

Buitenschot 

Park 

2013 Amsterdam 

(Holandia) 

H+N+S 

Landschapsar

chitecten 

Park na skraju 

miasta 

Wały o przekroju trójkąta 

redukujące hałas z lotniska 

Schiphol (specjalnie 

projektowany profil odbijający 

fale dźwiękowe). 

Z 

R 

29 Fuglsang 

Art 

Museum 

2013 Lolland 

(Dania) 

Schønherr Zagospodaro

wanie terenu 

przy muzeum 

położonym na 

terenie 

wiejskim 

Kopce w formie ściętego na 

górze stożka. Wartość 

widokowa (ekspozycja czynna) 

oraz kompozycyjna – 

urozmaicenie płaskiego 

krajobrazu. 

R 

30 National 

Arboretum 

Canberra 

2013 Canberra 

(Australia) 

Taylor Cullity 

Lethlean 

Landscape 

Architecture 

Arboretum Tarasy o swobodnym 

przebiegu. Wartość estetyczna 

oraz widokowa. 

R 
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31 Abbey 

Lorsch 

2014 Lorsch 

(Niemcy) 

Topotek Park przy 

obiekcie 

zabytkowym 

Zagłębienie części terenu o 

funkcji symbolicznej – oznacza 

granice istniejącego dawniej w 

tym miejscu klasztoru. 

S 

R 

32 Parc des 

Illes 

2014 Drocourt – 

Rouvroy, 

Hénin-

Beaumont 

(Francja) 

Ilex 

Landscape 

Architecture 

Park – teren 

poprzemysło

wy, przy 

małych 

miastach 

Wyspy o regularnych, 

elipsoidalnych kształtach. 

Izolacja terenów 

zanieczyszczonych, 

podniesienie poziomu 

bioróżnorodności. 

Z 

R 

33 Crawick 

Multiuniver

se 

2015 Crawick 

(Szkocja) 

Charles 

Jencks 

Park / dzieło 

sztuki 

Dwa wielkogabarytowe kopce 

o kształtach stożków, labirynt z 

małych pagórków – obiekty o 

znaczeniu symbolicznym (cały 

obiekt inspirowany jest 

kosmologią). Jest to przykład 

realizacji na pograniczu sztuki i 

architektury krajobrazu, 

udostępnianej publiczności po 

zakupie biletu. 

S 

R 

34 Governors 

Island Park 

2016 Nowy Jork 

(Stany 

Zjednoczone) 

WEST 8 Park miejski Wzgórza o nieregularnych 

kształtach. Liczne funkcje: 

przygotowywanie terenu na 

skutki zmian klimatu 

(podnoszenie poziomu wody), 

recykling odpadów 

budowlanych, stworzenie 

warunków do rozwoju 

bioróżnorodności, podnoszenie 

atrakcyjności widokowej terenu 

– powiązania z Manhattanem. 

Z 

R 

35 MAX IV 

Laboratory 

2016 Lund 

(Szwecja) 

Snøhetta Zagospodaro

wanie terenu 

przy budynku 

laboratorium 

Niskie kopce o obłych 

kształtach, zestawione w 

formie skręcającego układu. 

Liczne funkcje: łagodzenie 

wibracji gruntu, wspieranie 

gospodarki wodnej, 

bilansowanie mas ziemnych na 

terenie budowy. 

Z 

R 

36 Museum 

Park 

Louvre 

Lens 

2016 Lens (Francja) Mosbach 

Paysagistes 

Park w 

mniejszej 

miejscowości 

Niskie pagórki 

zakomponowane w betonowej 

nawierzchni. Formy 

symbolizują poprzemysłową 

historię miejsca. 

S 

R 

37 Regenstein 

Learning 

Campus w 

Chicago 

Botanic 

Garden 

2016 Chicago (Stany 

Zjednoczone) 

Jacobs Ryan 

Associates 

Mikyoung 

Kim Design 

Ogród 

botaniczny 

Niskie pagórki, kreujące 

wrażenie falowania terenu. 

Formy ziemne służą jako 

obiekty rekreacyjne R 

38 L’enfance 

du pli 

2017 Genewa 

(Szwajcaria) 

Brusset Gilles Park miejski Skarpy, zagłębienia i 

wybrzuszenia terenu. Formy 

ziemne mają wartość 

symboliczną – są interpretacją 

procesów geologicznych. 

S 

R 

39 Baakenpark 2018 Hamburg 

(Niemcy) 

Atelier 

LOIDL 

Park –

miejskie 

nabrzeże 

Kopiec w formie ściętego 

graniastosłupa służący jako 

platforma widokowa.  
R 
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40 Koper 

Central 

Park 

2018 Koper 

(Słowenia) 

Enota Park –

miejskie 

nabrzeże 

Zagłębienia i wybrzuszenia 

terenu, skarpy o organicznych 

kształtach. Formy ziemne służą 

jako obiekty rekreacyjne. 

R 

 

Ten etap analizy pozwolił na następujące wnioski: 

▪ Wszystkie obiekty (40/40) mają wartość rekreacyjną, co wynika ze specyfiki przestrzeni 

publicznych; 

▪ 65% obiektów (26/40) posiada dodatkową wartość oprócz wartości rekreacyjnej; 

▪ 42.5% obiektów (17/40) ma wartość symboliczną; 

▪ 22.5% obiektów (9/40) ma wartość przestrzeni zrównoważonej; 

▪ Wartość symboliczna i wartość przestrzeni zrównoważonej nie występują razem w żadnym 

obiekcie. 

Do analizy zakwalifikowano jedynie 40 obiektów, co nie stanowi wystarczającej liczby kompleksowych 

danych do sformułowania wiarygodnych wniosków. Badanie pokazuje jednak pewną tendencję dotyczącą 

przestrzeni publicznych, w których zlokalizowano wielkoskalowe formy ziemne. Motywacje projektantów 

do ich zakładania są zróżnicowane i często związane są z nadaniem dodatkowych wartości obiektom 

rekreacyjnym. W omawianych przypadkach częściej zaobserwowano wartość symboliczną przestrzeni niż 

zrównoważoną.  

7.4. Kryteria doboru obiektów do analizy szczegółowej 

Po opracowaniu listy obiektów na etapie analizy ogólnej, rozpoczęto dalszy etap pracy polegający na 

ustaleniu kolejnych kryteriów oceny. Ze względu na łączenie potencjalnej awangardy architektury 

krajobrazu z podejściem ekosystemowym, zadecydowano, że dalsza część analizy prowadzona będzie na 

obiektach o wartości przestrzeni zrównoważonej, ponieważ mają one potencjał do funkcjonowania jako 

Nature-based Solutions. W ten sposób wyodrębniono 9 obiektów badawczych, które opisano w poniższej 

tabeli (tab. 13). 

Tab. 13. Lista obiektów wybranych do analizy szczegółowej 

Opracowanie: autorka 

LP Obiekt Rok 

pow 

stania 

Lokalizacja Autor Typ 

przestrzeni 

Powierz 

chnia 

[ha] 

Wyzwania społeczne 

na które odpowiada 

obiekt 

1 Mill Creek Canyon 

Earthworks Park 

1982 Kent (Stany 

Zjednoczone) 

Herbert 

Bayer 

Park miejski 5 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Bezpieczeństwo 

wodne 

▪ Degradacja 

środowiska 

naturalnego i utrata 

różnorodności 

biologicznej 

2 Connecticut Water 

Treatment Facility 

2005 Connecticut 

(Stany 

Zjednoczone) 

Michael Van 

Valkenburgh 

Associates, 

Inc 

Park miejski 3,4 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Bezpieczeństwo 

wodne 
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▪ Adaptacja do 

zmian klimatu i 

łagodzenie ich 

skutków 

▪ Degradacja 

środowiska 

naturalnego i utrata 

różnorodności 

biologicznej 

3 Renaissance Park 2005 Chatanooga 

(Stany 

Zjednoczone) 

 

Hargreaves 

Associates 

Park –

miejskie 

nabrzeże 

9 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Bezpieczeństwo 

wodne 

▪ Degradacja 

środowiska 

naturalnego i utrata 

różnorodności 

biologicznej 

4 Northala Fields 2008 Londyn 

(Wielka 

Brytania) 

FoRM 

Associates 

Park miejski 27 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Degradacja 

środowiska 

naturalnego i utrata 

różnorodności 

biologicznej 

▪ Zmniejszanie 

ryzyka związanego 

z klęskami 

żywiołowymi 

▪ Zmiany klimatu 

2009 POWSTANIE POJĘCIA NATURE-BASED SOLUTIONS 

5 La Vall de’n Joan, 

Parc del Garraf 

2011 Obszar 

metropolitalny 

Barcelony 

(Hiszpania) 

Battle & 

Roig 

Arquitectes 

Park na 

terenie 

rekultywowa

nym 

 

20 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Degradacja 

środowiska 

naturalnego i utrata 

różnorodności 

biologicznej 

▪ Zmiany klimatu 

6 Buitenschot Park 2013 Amsterdam 

(Holandia) 

H+N+S 

Landschaps

architecten 

Park na 

skraju 

miasta 

33 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Zdrowie człowieka 

7 Parc des Illes 

 

2014 Drocourt – 

Rouvroy, 

Hénin-

Beaumont 

(Francja) 

Ilex 

Landscape 

Architecture 

Park – teren 

poprzemysło

wy, przy 

małych 

miastach 

45 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Degradacja 

środowiska 

naturalnego i utrata 

różnorodności 

biologicznej 
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8 Governors Island 

Park 

2016 Nowy Jork 

(Stany 

Zjednoczone) 

WEST 8 Park miejski 17 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Degradacja 

środowiska 

naturalnego i utrata 

różnorodności 

biologicznej 

▪ Zmiany klimatu 

9 MAX IV 

Laboratory 

 

2016 Lund 

(Szwecja) 

Snøhetta Zagospodaro

wanie terenu 

przy 

budynku 

laboratorium 

19 ha ▪ Rozwój 

gospodarczy i 

społeczny 

▪ Zdrowie człowieka 

 

Definicja NbS według IUCN, opisuje, że są to działania mające na celu ochronę naturalnych i 

zmodyfikowanych ekosystemów oraz zrównoważone zarządzanie nimi i ich odbudowę w sposób 

umożliwiający skuteczne i adaptacyjne reagowanie na wyzwania społeczne, aby zapewnić zarówno dobro 

człowieka, jak i korzyści w zakresie różnorodności biologicznej [IUCN, 2016]. Zgodnie z tą definicją NbS 

mają więc trzy główne atrybuty: 

▪ stanowią rozwiązanie dla jednego lub kilku wyzwań społecznych; 

▪ ich efektem jest wzrost poziomu bioróżnorodności; 

▪ ich efektem jest wzrost dobrobytu człowieka. 

Atrybuty b i c są do pewnego stopnia spełniane przez wszystkie 9 wyselekcjonowanych obiektów, ze 

względu na ich wartość rekreacyjną (wpływ na dobrobyt człowieka) oraz wartość przestrzeni 

zrównoważonej (wpływ na bioróżnorodność). Wyróżnikiem NbS jest również odpowiadanie na 

zróżnicowane wyzwania społeczne. Inaczej mówiąc – jeśli na danym terenie istnieje pewnego rodzaju 

problem, to odpowiednio dostosowane NbS ma na celu jego rozwiązanie. Klasyfikację głównych wyzwań 

społecznych którym mają odpowiadać Nature-based Solutions podało IUCN (2012, 2016, 2020). Na tej 

podstawie przedstawiono charakterystykę głównych wyzwań, do których odnoszą się Nature-based 

Solutions (tab.14). 
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Tab. 14. Główne wyzwania społeczne, do których odnoszą się Nature-based Solutions 

Opracowanie: autorka, na podstawie opracowań udostępnianych przez IUCN (2012, 2016, 2020) 

 
Ryc. 50. Schemat ilustrujący główne wyzwania społeczne, do których odnoszą się Nature-Based Solutions. Źródło: IUCN, za: 

https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/iucn-global-standard-nature-based-solutions [dostęp: 20.12.2021]. 

Adaptacja do zmian klimatu 

i łagodzenie ich skutków 

(Climate change mitigation 

and adaptation) 

▪ Zapobieganie degradacji i utracie ekosystemów; 

▪ Naturalne i zmodyfikowane ekosystemy mogą skutecznie przyczyniać się do zwalczania 

zmian klimatu poprzez pochłanianie i sekwestrację emisji CO₂; 

▪ Zwiększenie odporności wrażliwych społeczeństw na niekorzystne skutki zmian 

klimatu, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe i katastrofy związane z klimatem, 

poprzez adaptację opartą na ekosystemach (EbA – Ecosystem-based Adaptation) i 

ograniczenie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi. 

Redukcja ryzyka 

związanego z klęskami 

żywiołowymi 

(Disaster risk reduction) 

▪ Wykorzystanie regulacyjnej funkcji ekosystemów dla łagodzenia ryzyka katastrof, 

▪ Wykorzystanie ekosystemów na terenach podmokłych i nabrzeżach jako barier 

ochronnych tworzących strefy buforowe zmniejszające fizyczne narażenie na 

zagrożenia naturalne (powodzie, huragany, tsunami); 

▪ Ochrona infrastruktury i własności rozwojowej; 

▪ Wspieranie szybszego odzyskiwania źródeł utrzymania w przypadku katastrof (np. 

namorzyny przy nabrzeżach powodują ochronę upraw ryżu przed słoną wodą). 

Rozwój gospodarczy  

i społeczny  

(Economic and social 

development) 

▪ Pozyskiwanie korzyści ekonomicznych przez społeczeństwo, wynikających z usług 

ekosystemowych; 

▪ Efektywność kosztowa rozwiązań NbS; 

▪ Zapobieganie powstawaniu terenów prowadzącej do segregacji przestrzennej i 

przemieszczeń; 

▪ Tworzenie wystarczającej ilości łatwo dostępnych zielonych i niebieskich elementów 

infrastruktury dla mieszkańców miasta; 

▪ Tworzenie miejskich przestrzeni naturalnych o wysokiej jakości, odpowiednich dla 

aktywności fizycznej i dobrego samopoczucia psychicznego mieszkańców; 

▪ Tworzenie środowiska sprzyjającego spójności społecznej; 

▪ Pozytywny wpływ na rozwój turystyki; 

▪ Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z zarządzaniem, zakładaniem i 

utrzymywaniem terenów zieleni oraz konserwacją natury; 

▪ Przeciwdziałanie efektom klęsk żywiołowych – oszczędność mienia. 

Zdrowie człowieka (Human 

health) 

▪ Możliwość aktywnego i pasywnego korzystania z przestrzeni zielonych ma korzystny 

wpływ na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Przestrzenie zielone zapewniają: 

o regulację temperatury, 

o ochronę przed hałasem, 

o integrację i spójność społeczną, wzmocnienie społecznych interakcji 

o możliwości doświadczeń duchowych wynikających z obcowania naturą, 

▪ Ekosystemy mogą stanowić źródło materiałów do produkcji lekarstw i wyrobów 

farmaceutycznych. 

Bezpieczeństwo 

żywnościowe (Food security) 

▪ Zapewnienie dostępności pożywienia dla wszystkich – bezpieczne i odpowiednie do 

warunków lokalnych oraz niezawodne w czasie i przestrzeni; 

▪ Stworzenie systemu żywnościowego niezależnego od klęsk żywiołowych, zmian 

klimatu i sytuacji politycznej; 

▪ Zapewnienie ochrony dzikich zasobów genetycznych (roślin i zwierząt); 

▪ Zarządzanie dzikimi gatunkami (zwłaszcza rybami); 

▪ Dostarczanie wody do irygacji; 

https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/iucn-global-standard-nature-based-solutions
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▪ Ochrona zasobów roślinnych przed ogniskami szkodników i chorób; 

▪ Zapewnianie nowych miejsc pod uprawy roślin jadalnych, ale nie kosztem naturalnych 

ekosystemów (przyp. autor). 

Bezpieczeństwo wodne 

(Water security) 

▪ Wydajne i skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi; 

▪ Działania mające na celu ograniczanie ryzyka powodzi (np. ochrona obszarów 

zalewowych); 

▪ Poprawa jakości wód; 

▪ Zabezpieczanie zasobów wody pitnej; 

▪ Szczególną wartość mają w tym wypadku usługi ekosystemów związanych z wodą, np. 

mokradeł, namorzyn. 

Degradacja środowiska 

naturalnego i utrata 

różnorodności biologicznej 

(Environmental degradation 

and biodiversity loss) 

▪ Tworzenie zróżnicowanych i funkcjonujących ekosystemów; 

▪ Odpowiednie zarządzanie ekosystemami; 

▪ Ochrona bioróżnorodności; 

▪ Powstrzymanie niszczenia różnorodności biologicznej. 

 

Wszystkie poddawane ocenie obiekty zlokalizowane są w krajach wysokorozwiniętych i na obszarach 

zurbanizowanych, co wpływa na specyfikę ewaluacji. Wyzwania społeczne takie jak bezpieczeństwo 

żywnościowe lub wodne będą tu inaczej rozumiane niż miałoby to miejsce np. w przypadku krajów 

Trzeciego Świata. Dotyczy to również kluczowych pojęć: bioróżnorodności i dobrobytu człowieka. 

Różnorodność biologiczna musi być rozpatrywana zgodnie ze specyfiką ekosystemów miejskich. Działania 

na rzecz dobrobytu człowieka w krajach cywilizacji zachodniej również mają swój szczególny charakter. 

Powszechna jest dostępność pożywienia i czystej wody, a także edukacji i służby zdrowia. Ponadto, wolny 

rynek daje możliwości rozwoju zawodowego i stabilizacji finansowej. Państwa starają się również 

zapewniać swoim obywatelom stabilne i przewidywalne warunki życia (np. poprzez przeciwdziałanie 

przestępczości i organy sprawiedliwości). Mieszkańcy krajów zachodnich mają więc większe szanse na 

spełnianie swoich podstawowych potrzeb niż mieszkańcy krajów Trzeciego Świata. Zgodnie z hierarchią 

potrzeb Maslowa potrzeby te wiążą się z fizjologią, bezpieczeństwem i przynależnością. Dla krajów 

zachodu, działania mające na celu dobrobyt człowieka oznaczać mogą poprawę lub utrzymywanie tego 

stanu rzeczy. W ciągu najbliższych dekad będzie to związane z mierzeniem się ze skutkami zmian klimatu 

oraz trudnymi warunkami życia w miastach (np. ze względu na efekt wyspy ciepła czy brak dostatecznej 

ilości przestrzeni zielonych). Znaczenie ma również zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu takich jak 

uznanie i samorealizacja, na przykład poprzez edukację oraz społeczne interakcje, prowadzące do 

podniesienia kompetencji, samoświadomości i umiejętności krytycznego myślenia. 
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Ryc. 51. Piramida potrzeb Maslowa, rys. Karolina Porada, 2021. 

Niektóre z analizowanych obiektów powstały przed pojawieniem się pojęcia Nature-based Solutions, a 

wszystkie przed określeniem kryteriów, które te rozwiązania powinny spełniać. Żaden z analizowanych 

obiektów nie został również stworzony jako Nature-based Solutions. Jednak ze względu na znaczącą ilość 

wyzwań społecznych na które odpowiadają analizowane przypadki istnieje podstawa do ich oceny jako 

NbS. Przed ostatecznym doborem obiektów do analizy szczegółowej przeprowadzono studia literaturowe 

dla przypadków podanych w powyższej tabeli w celu wyselekcjonowania obiektów o jak najbardziej 

zbliżonym charakterze i lokalizacjach. Sklasyfikowano dwa kolejne kryteria: 

▪ Obiekty muszą być parkami, 

▪ Obiekty muszą być położone w dużym mieście lub na terenie obszaru metropolitalnego dużego 

miasta. 

W związku z powyższym z analizy szczegółowej wykluczono Parc des Illes (położony na obszarze kilku 

małych miejscowości) oraz MAX IV Laboratory (obiekt to zagospodarowanie terenu przy budynku 

publicznym, a nie park). 

Do analizy szczegółowej wytypowano ostatecznie 7 obiektów: 

▪ Mill Creek Canyon Earthworks Park (Stany Zjednoczone), 

▪ Connecticut Water Treatment Facility (Stany Zjednoczone), 

▪ Renaissance Park (Stany Zjednoczone), 

▪ Northala Fields (Wielka Brytania), 

▪ La Vall de’n Joan, Parc del Garraf (Hiszpania), 

▪ Buitenschot Park (Holandia), 

▪ Governors Island Park (Stany Zjednoczone). 
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7.5. Analiza szczegółowa 

Analiza szczegółowa składa się z oceny każdego z obiektów w dwóch kategoriach. Pierwszej – ich jakości 

jako przestrzeni publicznych, a następnie wartości jako Nature-based Solutions. Szczegółowe wytyczne 

dla każdego z etapów analizy opisano poniżej. 

7.5.1. Analiza jakości przestrzeni publicznej 

Zastosowana metoda ewaluacji przestrzeni publicznych została opublikowana w 2014 roku przez Vikasa 

Mehta [Mehta, 2014]. Podstawą do opracowania oceny w systemie wagowym, były dla Mehta prace wielu 

innych badaczy, a przede wszystkim Jana Gehla i Stephena Carra, jak również wieloletnie obserwacje 

przestrzeni publicznych miast Ameryki Północnej. Efekt opublikowany został w czasopiśmie Journal of 

Urban Design. Według Mehta, głównymi wyznacznikami jakości przestrzeni publicznej są: 

• Inkluzywność – ocena, jak bardzo przestrzeń ta jest dostępna dla różnych osób i grup; 

• Znaczące aktywności – ocena czy przestrzeń publiczna wspiera społeczność poprzez miejsca do 

gromadzenia się; 

• Komfort – pomiar fizycznego poziomu komfortu, jaki przestrzeń publiczna jest w stanie zapewnić 

swoim użytkownikom; 

• Bezpieczeństwo – pomiar bezpieczeństwa przestrzeni publicznej; 

• Przyjemność – ocena wizualności, jakości, złożoności sensorycznej i atrakcyjności przestrzeni 

publicznej. 

Proponowany przez Mehta system oceny jest złożony i wymaga długotrwałych obserwacji oraz wywiadów 

z użytkownikami. Na potrzeby niniejszego badania wykorzystano go jedynie częściowo, ponieważ nie 

przeprowadzono wizji lokalnych wszystkich obiektów, a trzy zrealizowane nie były wystarczająco 

długotrwałe. Niemniej jednak usystematyzowanie pewnych elementów, daje pogląd na wartość przestrzeni. 

Spośród kryteriów poddawanych ocenie w skali opracowanej przez Mehta, wyodrębniono tylko te, które 

określić można przez obserwację. Użyto również przewidzianej przez autora punktacji wagowej. Autorka 

nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości dalszych badań umożliwiających pełną ocenę obiektów jako 

przestrzeni publicznych, wspartych długoterminową obserwacją w terenie i wywiadami z użytkownikami. 

Tab. 15. Indeks oceny przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka, na podstawie Mehta V. (2014), Evaluating Public Space 

LP 

(LPI) 

 

KRYTERIUM WAG

A 
PUNKTACJA KRYTERIUM ILO

CZY

N 

Inkluzywność 

1 (6) Kontrola wejścia na teren 1 3 – brak, 2 – niska, 1 – umiarkowana, 0 – wysoka 0-3 

2 (8) Godziny otwarcia 1 3 – brak restrykcji, 2 – zamknięcie przez kilka godzin na 

dobę, 1 – otwarcie przez 10-14 godzin na dobę, 0 – 

otwarcie przez mniej niż 10 godzin na dobę 

0-3 

3 (9) Naruszenie prywatności zwiedzających 

przez kamery, ochroniarzy, 

przewodników, woźnych itp. 

1 3 – nie występują żadne czynniki naruszające 

prywatność, 2 – jeden lub dwa czynniki naruszające 

prywatność występują w małej ilości / częstotliwości, 1 

– jeden lub dwa czynniki naruszające prywatność 

występują w dużej ilości / częstotliwości, 0 – występują 

więcej niż 3 czynniki naruszające prywatność w dużej 

ilości i częstotliwości 

0-3 

4 (10) Znaki zakazu / nakazu wykluczające 

pewne aktywności lub wprowadzające 

1 3 – brak, 2 – jeden, 1 – dwa, 0 – więcej niż dwa 0-3 
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nakaz pewnych zachowań (wykluczony 

regulamin parku i znaki dotyczące 

zachowań niebezpiecznych, jak np. 

pływanie w miejscach niestrzeżonych) 

SUMA 0-12 

Aktywności 

5 (13) Miejsca gromadzące społeczność (np. 

trawniki, nabrzeża, miejsca do 

siedzenia, place) 

2 3 – więcej niż dwa, 2 – dwa, 1 – jedno, 0 – brak 0-6 

6 (14) Wybór działań i aktywności (np. spacer, 

sport, podziwianie widoków, zabawa z 

dziećmi, wędkowanie, jedzenie, 

piknikowanie, siedzenie, leżenie) 

1 3 – wysoki (więcej niż cztery aktywności), 2 – 

umiarkowany (trzy lub cztery aktywności), 1 – niski 

(dwie aktywności), 0 – bardzo niski (mniej niż dwie 

aktywności) 

0-3 

7 (15) Elastyczność - możliwość dostosowania 

do różnych funkcji np. teren gier, 

piknikowania, dyskusji, obserwacji, itp. 

(Procentowy udział przestrzeni w formie 

trawników lub innych przestrzeni 

otwartych / częściowo otwartych o 

dowolnym sposobie użytkowania. 

Przestrzenie takie jak: gęsto porośnięte 

roślinnością rabaty, akweny, place 

zabaw, siłownie zewnętrzne – nie są 

uznawane za elastyczne) 

1 3 – bardzo elastyczna (powyżej 60%), 2 – umiarkowanie 

elastyczna (30-60%), 1 – trochę elastyczna (10-30%), 0 

– brak elastyczności (poniżej 10%) 

0-3 

8 (16) Dostępność punktów gastronomicznych 

w obrębie lub na obrzeżach przestrzeni 

2 3 – kilka punktów z żywnością, 2 – dwa punkty z 

żywnością, 1 – jeden punkt z żywnością, 0 – brak 

punktów z żywnością 

0-6 

9 (17) Różnorodność przedsiębiorstw i usług 

na obrzeżach przestrzeni 

1 3 – wysoka (powyżej 10 punktów), 2 – umiarkowana (5-

10 punktów), 1 – bardzo mała (do 5 punktów), 0 – brak  

0-3 

SUMA 0-21 

Komfort 

10 

(20) 

Miejsca do siedzenia bez płacenia za 

towary i usługi 

2 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku, 2 – 

kilka w dwóch częściach parku, 1 – kilka w jednej części 

parku, 0 – brak 

0-6 

11 

(21) 

Miejsca do siedzenia zapewniane przez 

pobliskie usługi lub usługi w parku 

1 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku, 2 –

kilka w dwóch częściach parku, 1 – kilka w jednej części 

parku, 0 – brak 

0-3 

12 

(22) 

Pozostałe meble i artefakty w 

przestrzeni 

1 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku, 2 – 

kilka w dwóch częściach parku, 1 – kilka w jednej części 

parku, 0 – brak 

0-3 

13 

(23) 

Komfort klimatyczny przestrzeni - cień i 

schronienie 

2 3 – komfortowy w większej części parku (więcej niż 

dwa zacienione obszary), 2 – komfortowy w niektórych 

częściach parku (dwa zacienione obszary), 1 – 

umiarkowany komfort w niektórych częściach parku 

(jeden zacieniony obszar, pojedyncze obiekty rzucające 

cień), 0 – brak komfortu. 

0-6 

14 

(24) 

Elementy wystroju zniechęcające do 

korzystania z przestrzeni (np. elementy 

zdewastowane, zaniedbana zieleń, 

zanieczyszczone elementy wodne, 

zaśmiecone przestrzenie) 

1 3 – brak, 2 – jeden lub dwa, 1 – trzy lub cztery, 0 – 

więcej niż cztery 

0-3 

SUMA 0-21 
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Bezpieczeństwo 

15 

(27) 

Wizualne i fizyczne połączenie i 

otwartość do przyległych ulic lub 

przestrzeni 

1 3 – bardzo dobre połączenie (połączenie z przyległymi 

ulicami w przynajmniej 4 punktach, widoczność 

przestrzeni poza parkiem), 2 – umiarkowane połączenie 

(połączenie z przyległymi ulicami w przynajmniej 3 lub 

4 punktach, widoczność przestrzeni poza parkiem), 1 – 

nieco niepewne (połączenie z przyległymi ulicami w 2 

punktach, widoczność przestrzeni poza parkiem 0 – 

prawie żadne lub brak (połączenie z przyległymi 

ulicami, ale park odizolowany wizualnie) 

0-3 

16 

(28)  

Stan techniczny i konserwacja właściwa 

dla danej przestrzeni 

1 3 – na wysokim poziomie, 2 – jedno miejsce lub element 

wymagający konserwacji, 1 – od dwóch do pięciu 

elementów wymagających konserwacji, 0 – liczne 

zdewastowane elementy, brak konserwacji 

0-3 

17 

(29) 

Jakość oświetlenia w przestrzeni po 

zmroku 

1 3 – bardzo dobre oświetlenie, 2 – przeważnie dobre 

oświetlenie, 1 – wiele części słabo oświetlonych, 0 – 

bardzo ubogie oświetlenie lub brak oświetlenia 

0-3 

SUMA 0-9 

Przyjemność  

18 

(34) 

Obecność wyróżniających się 

elementów architektonicznych lub 

krajobrazowych (obrazowość) 

1 3 – wiele, 2 – umiarkowana ilość, 1 – jeden element, 0 

– brak 

0-3 

19 

(35) 

Poczucie wygrodzenia (izolacja od 

elementów uciążliwych – fizycznie lub 

wizualnie, jeśli w okolicy brak takich 

elementów, poczucie wygrodzenia 

określa się jako bardzo dobre) 

1 3 – bardzo dobre poczucie wygrodzenia, 2 – dobre 

poczucie wygrodzenia, 1 – umiarkowane poczucie 

wygrodzenia, 0 – bardzo słabe poczucie wygrodzenia 

0-3 

20 

(36) 

Różnorodność przestrzeni (różne strefy 

parkowe wynikające z topografii i 

pokrycia terenu, np. tereny trawiaste i 

zadrzewione, nadwodne, na 

wzniesieniach oraz różnorodność miejsc 

do rekreacji, np. place zabaw, miejsca 

do siedzenia, pomosty, boiska) 

1 3 – przestrzenie o zróżnicowanym charakterze (trzy lub 

więcej stref parkowych, różnorodność miejsc do 

rekreacji), 2 – umiarkowana różnorodność (dwie strefy 

parkowe, różnorodność miejsc do rekreacji), 1 – 

niewielka, (różnorodność miejsc do rekreacji), 0 – brak 

0-3 

22 

(38) 

Różnorodność elementów w przestrzeni 

zapewniających złożoność sensoryczną 

(określenie na ile zmysłów oddziałują 

elementy w parku) 

1 3 – wysoka (oddziaływanie na wszystkie zmysły), 2 – 

umiarkowana (oddziaływanie na cztery zmysły), 1 – 

bardzo mała (oddziaływanie na trzy zmysły), 0 – niska 

(oddziaływanie na jeden lub dwa zmysły) 

0-3 

23 

(39) 

Elementy projektowe stanowiące punkty 

centralne (np. znajdujące się na osiach, 

skrzyżowaniach, w miejscach 

charakterystycznych, np. na 

wzniesieniach) 

1 3 – kilka, 2 – dwa, 1 – jeden, 0 – brak 0-3 

SUMA 0-15 

SUMA CAŁKOWITA 0-78 

*LP według indeksu opracowanego przez V. Mehta 

7.5.2. Ocena obiektów jako Nature-based Solutions  

Ocena obiektów jako Nature-based Solutions musi być dokonywana według kryteriów odpowiednich dla 

współczesnej wiedzy i doświadczeń związanych z tym pojęciem. Jak pokazano w rozdziale V duża grupa 

badaczy podejmowała próby zarówno usystematyzowania pojęcia, jak i określenia wskaźników, które 

miałyby wyróżniać ten koncept (np. stopień naturalności rozwiązania, czy dodatniego wpływu na 
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bioróżnorodność). W roku 2020 IUCN udostępniła dokument IUCN Global Standard for Nature-based 

Solutions, w którym zawarto ramy służące weryfikacji tego, z czym wiąże się stworzona przez organizację 

koncepcja i co jest niezbędne do jej pomyślnego wdrożenia. Wyselekcjonowano wytyczne, mające 

stanowić podstawę do oceny istniejących rozwiązań, a zarazem będące swoistym przewodnikiem do 

projektowania i implementowania nowych. Zawarto je w ośmiu kryteriach: 

• Kryterium 1 – koncentrujące się na identyfikacji wyzwania społecznego, na które NbS stanowi 

odpowiedź; 

• Kryterium 2 – prowadzące do zaprojektowania rozwiązania odpowiadającego skali problemu; 

• Kryteria 3, 4 i 5 – odpowiadające trzem filarom zrównoważonego rozwoju (ekologia, ekonomia, 

zarządzanie); 

• Kryterium 6 – dotyczące zrównoważenia kompromisów i wyborów, których należy dokonać w 

celu osiągnięcia krótko i długoterminowych zysków, oraz tego, jak zapewnić przejrzysty, 

sprawiedliwy i integracyjny proces określania takich kompromisów; 

• Kryterium 7 – stanowiące odpowiedź na potrzebę adaptacyjnego zarządzania, które ułatwia 

dostosowanie NbS do zmian systemowych; 

• Kryterium 8 – dotyczące osiągnięcia maksymalnego potencjału NbS poprzez długofalowe 

wdrażanie na dużą skalę. 

Wybrane do analizy szczegółowej obiekty poddano ocenie według kolejnych kryteriów, biorąc pod uwagę 

ich wskaźniki, które posłużyły za podstawę do opracowania przez autorkę systemu punktacji. Ponieważ 

IUCN uznaje kryteria za równoważne, nie zastosowano oceny w systemie wagowym. 

Tab. 16. Ocena rozwiązania opartego na przyrodzie (Nature-based Solution) 

Opracowanie: autorka, na podstawie materiałów udostępnionych przez IUCN (2020) 

KRYTERIUM WSKAŹNIK OCENA 
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1.1 Interwencja NbS musi dotyczyć jasno określonych wyzwań, które mają 

znaczący i wyraźny wpływ na społeczeństwo, co najlepiej określić w drodze 

konsultacji społecznych.  

Preferuje się identyfikację najpilniejszych wyzwań w drodze przejrzystego 

procesu konsultacji społecznych (kryterium 5), ponieważ opinie różnych 

interesariuszy mogą się różnić (np. społeczności lokalnych i zewnętrznych). 

Podstawowe wyzwania społeczne opisano w tabeli 14. 

0 – brak jasno określonych 

wyzwań 

1 – wyzwania są określone, 

ale bez znaczącego udziału 

interesariuszy (kryterium 5) 

2 – wyzwania są określone ze 

znacznym udziałem 

interesariuszy (kryterium 5) 

1.2 Wyzwanie lub wyzwania społeczne, których dotyczą działania, są jasno 

zrozumiałe i udokumentowane. 

Ustalenie jasnego zrozumienia i uzasadnienia wyzwań oraz zapewnienie ich 

udokumentowania. NbS mogą przynosić wiele korzyści społecznych, np. 

tworzenie miejsc pracy, a jednocześnie te dodatkowe korzyści mogą 

rozwiązywać kolejne wyzwania społeczne. 

0 – brak udokumentowania 

wyzwań 

1 – udokumentowanie części 

wyzwań; 

2 – udokumentowanie 

wszystkich wyzwań 

 

1.3 Rezultaty związane z dobrostanem ludzkim wynikające z NbS są 

identyfikowane, porównywane i okresowo oceniane.  

NbS musi przynosić wymierne i znaczące korzyści dla dobrobytu ludzi. W celu 

ich pozyskiwania można stosować metodę celów SMART, ponieważ są one 

ważne dla odpowiedzialności i informowania o zarządzaniu adaptacyjnym 

0 – brak określonych celów 

SMART 

1 – cele SMART określone 

dla części wyzwań 

2 – cele SMART określone 

wszystkich wyzwań 
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2.1 NbS uwzględniają interakcje między gospodarką, społeczeństwem i 

ekosystemami oraz reaguje na nie. 

Podstawą dobrze wprowadzonych NbS jest to jak dobrze zostaną zrozumiane 

interakcje między ludźmi, gospodarką i ekosystemem. Aby rozwiązania były 

trwałe i zrównoważone, projektowanie strategii NbS wymaga podejścia 

"systemowego", które uwzględnia i odnosi się do tego typu interakcji oraz włącza 

je do procesu podejmowania decyzji. 

0 – brak interakcji lub 

interakcja przypuszczalna 

1 – jedna potwierdzona 

interakcja 

2 – więcej niż jedna 

potwierdzona interakcja  

 

2.2 Konstrukcja NbS jest zintegrowana z innymi uzupełniającymi się 

interwencjami i dąży do synergii między sektorami. 

W strategii NbS zawierają się dodatkowe interwencje, związane z innymi 

sektorami, takie jak projekty inżynieryjne, technologie informacyjne, instrumenty 

finansowe itp.  

0 – brak uzupełniających 

interwencji 

1 – jedna uzupełniająca 

interwencja 

2 – więcej niż jedna 

uzupełniająca interwencja 

 

2.3 Projekt NbS obejmuje identyfikację ryzyka i zarządzanie ryzykiem poza 

miejscem interwencji.  

NbS może potencjalnie pozytywnie lub negatywnie wpływać na interesariuszy, 

interesy i ekosystemy poza bezpośrednim obszarem interwencji. Te podmioty 

mogą w ten sam sposób oddziaływać na NbS. Na trwałość rozwiązania wpływ 

ma więc zrozumienie i uwzględnienie w procesach decyzyjnych takich rodzajów 

interakcji zarówno na obszarze interwencji, jak i wokół niego. Odpowiednie 

opcje zarządzania ryzykiem powinny być włączone do projektu interwencji. 

0 – brak identyfikacji i 

zarządzania ryzykiem poza 

miejscem interwencji 

1 – dokonano identyfikacji i 

planowane jest zarządzanie 

ryzykiem poza miejscem 

interwencji 

2 - identyfikacja i zarządzanie 

ryzykiem poza miejscem 

interwencji jest wdrożone 

SUMA 0-6 
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3.1. NbS są bezpośrednią reakcją na opartą na dowodach ocenę aktualnego 

stanu ekosystemu i dominujących czynników powodujących jego 

degradację i utratę. 

Warunkiem wprowadzania NbS jest ugruntowane zrozumienie istniejącego stanu 

ekosystemów. Ocena stanu wyjściowego musi być wystarczająco szeroka, aby 

scharakteryzować stan ekologiczny, czynniki powodujące utratę luz zubożenie 

ekosystemów oraz możliwości poprawy sytuacji. IUCN podaje, że w tym 

przypadku wykorzystać można zarówno wiedzę naukową jak i lokalną. 

0 – brak wyjściowej analizy 

stanu ekosystemu i 

czynników powodujących 

jego degradację 

1 – sprecyzowanie przyczyn 

degradacji i utraty 

ekosystemu 

2 – sprecyzowanie przyczyn 

degradacji ekosystemu oraz 

określenie możliwości 

poprawy jego stanu z 

wykorzystaniem wiedzy 

lokalnej (np. inwentaryzacja 

zieleni) i naukowej 

 

3.2. Jasne i wymierne wyniki ochrony różnorodności biologicznej są określane, 

porównywane i okresowo oceniane. 

W ramach NbS należy ustanowić cele dla podniesienia poziomu różnorodności 

biologicznej na obszarze interwencji. Przykładowym celem może by zwiększenie 

procentowego udziału powierzchni ekosystemu poddanej renaturyzacji lub 

powrót gatunków kluczowych. 

0 – projekt nie ochrania ani 

nie podnosi poziomu 

różnorodności biologicznej 

1 – projekt w niewielkim 

stopniu podnosi poziom 

różnorodności biologicznej, 

np. poprzez wprowadzenie 

kilku rodzimych gatunków 

roślin 

2 – projekt w dużej mierze 

podnosi poziom 

różnorodności biologicznej, 

np. poprzez odtworzenie 

charakterystycznych dla 

terenu ekosystemów 

(restoriation ecology) lub 

zastosowaniu innych praktyk 
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charakterystycznych dla 

parków o typie ekologicznym 

 

+ 1 punkt w przypadku 

prowadzenia okresowego 

oceniania wzrostu poziomu 

bioróżnorodności 

3.3. Monitorowanie obejmuje okresowe oceny niezamierzonych niekorzystnych 

skutków dla przyrody wynikających z NbS.  

Ekosystemy to układy złożone, na które wpływ ma szereg współzależnych 

składników i procesów. Zawsze będzie istniał pewien poziom niepewności co do 

tego, jak zareagują one na określone interwencje lub inne zmiany zewnętrzne. 

Dlatego też NbS powinny być zaprojektowane i monitorowane w taki sposób, aby 

minimalizować i łagodzić takie nieoczekiwane ryzyko. 

0 – w przypadku, gdyby 

istniała możliwość, że 

interwencja ma negatywny 

wpływ na przyrodę w lub 

poza miejscem interwencji 

1 – jeżeli niekorzystne skutki 

dla przyrody wynikające z 

interwencji są mało 

prawdopodobne 

 

 

3.4. Możliwości zwiększenia integralności i łączności ekosystemów, są 

zidentyfikowane i włączone do strategii NbS. 

NbS mogą zapewnić możliwość ochrony różnorodności biologicznej i 

zarządzania ekosystemami w sposób, którego nie będą w stanie osiągnąć inne 

rodzaje interwencji, w oderwaniu od siebie, np. inżynieria. Taką łączność mogą 

wzmacniać różne systemy ochrony np. krajowej projektowane w celu 

utrzymywania istniejących ekosystemów naturalnych (lub miejskich w 

przypadku obszarów zurbanizowanych). Integralność ekosystemów z NbS – 

naturalnych lub nie, może wspomagać wprowadzanie na teren interwencji 

utraconych elementów istniejących ekosystemów, na przykład wybór wcześniej 

istniejących gatunków roślinności na danym terenie. 

0 – interwencja nie zwiększa 

integralności i łączności 

ekosystemów, np. w skali 

systemu zieleni miasta, nie 

planuje się również działań w 

celu zmiany tej sytuacji 

1 – istnieją plany połączenia 

interwencji z sąsiadującymi 

ekosystemami, np. w ramach 

systemu zieleni miejskiej 

2 – interwencja podnosi 

integralność i łączność 

ekosystemów, np. jest 

elementem ciągłego systemu 

zieleni miejskiej 

SUMA 0-8 
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4.1. Bezpośrednie i pośrednie korzyści i koszty związane z NbS, kto płaci i kto 

korzysta, są zidentyfikowane i udokumentowane. 

Identyfikacja i dokumentacja głównych pozyskanych korzyści, w tym ich 

bezpośrednich i pośrednich, finansowych i niefinansowych elementów, są 

kluczowe dla oceny ekonomicznego sukcesu interwencji. Oceny należy 

dokonywać w czasie. Informacje powinny definiować kto otrzymuje korzyści, a 

kto ponosi koszty (może być wielu płacących i wielu beneficjentów). 

0 – brak identyfikacji 

inwestora i beneficjentów 

interwencji 

1 – identyfikacja inwestora i 

bezpośrednich lub pośrednich 

beneficjentów interwencji 

2 – identyfikacja inwestora i 

bezpośrednich i pośrednich 

beneficjentów interwencji 

4.2. W celu wsparcia wyboru NbS, w tym prawdopodobnego wpływu 

odpowiednich przepisów i dotacji, przeprowadza się badanie opłacalności.  

W ramach strategii NbS należy przeprowadzić studium efektywności kosztowej, 

które umożliwia analizę kosztów początkowych i powtarzających się w stosunku 

do przewidywanych długoterminowych korzyści proponowanej interwencji. 

Pozwala również na wyjaśnienie, przetestowanie i zweryfikowanie kluczowych 

(lub ukrytych) założeń. Studium efektywności kosztowej pomaga uniknąć 

sytuacji, w której NbS może być nieopłacalne, ze względu na brak 

długoterminowej stabilności ekonomicznej i finansowej inwestycji. 

0 – badanie opłacalności 

wskazuje na brak 

długoterminowej stabilności 

ekonomicznej i finansowej 

interwencji 

1– badanie opłacalności 

wskazuje na tymczasową 

stabilność ekonomiczną i 

finansową interwencji (np. 

wynikającą z oszczędności w 

trakcie budowy) 

2– badanie opłacalności 

wskazuje na długoterminową 

stabilność ekonomiczną i 

finansową interwencji 
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4.3. Skuteczność projektu NbS jest uzasadniona w stosunku do dostępnych 

rozwiązań alternatywnych, biorąc pod uwagę wszelkie związane z tym skutki 

zewnętrzne.  

Kluczowym atrybutem NbS jest zdolność do rozwiązania przynajmniej jednego 

wyzwania społecznego w sposób ekonomicznie opłacalny i efektywny. 

Efektywność kosztowa interwencji i przystępność rozwiązania, powinna być 

jednak porównana wcześniej z rozwiązaniami alternatywnymi. Mogą one 

obejmować inne rozwiązanie oparte na przyrodzie, kombinację rozwiązań 

konwencjonalnych i NbS lub całkowite zastąpienie rozwiązania opartego na 

przyrodzie bardziej konwencjonalnym podejściem, takim jak np. infrastruktura 

techniczna. 

0 – brak informacji o 

rozpatrywaniu 

alternatywnych rozwiązań 

projektowych  

1 – wybór sposobu 

interwencji nastąpił w drodze 

porównania do innych 

rozwiązań tego samego typu 

(np. konkurs na projekt 

parku) 

2 – wybór sposobu 

interwencji nastąpił w drodze 

porównania do innych 

rozwiązań odmiennego typu 

(np. porównanie z 

rozwiązaniami 

inżynieryjnymi) 

4.4. Projekt NbS uwzględnia grupę opcji dotyczących zasobów, takich jak opcje 

rynkowe, sektor publiczny, dobrowolne zobowiązania i działania 

wspierające zgodność z przepisami.  

Fakt, że NbS oferuje jednocześnie wiele korzyści dla różnych interesariuszy, 

może ograniczyć niektóre źródła finansowania, podważając tym samym 

długoterminową rentowność interwencji. Na przykład, prywatni inwestorzy 

mogą nie chcieć ponosić kosztów dostarczania dóbr publicznych, a władze 

publiczne mogą być niechętne do pokrywania kosztów korzyści, które zostaną 

osiągnięte prywatnie. Może to wymagać pakietu środków, który łączy w sobie 

szereg mechanizmów finansowych. Źródła finansowania mogą obejmować 

dotacje z sektora publicznego dotacje, niskooprocentowane pożyczki z sektora 

publicznego, pożyczki i kapitał własny z sektora prywatnego, mieszane 

partnerstwa publiczno-prywatne, filantropijne i dobrowolne datki lub kombinacje 

powyższych, odzwierciedlające sprawiedliwy podział zarówno ryzyka, jak i 

zysków. 

0 – rentowność inwestycji jest 

zagrożona 

1 – rentowność inwestycji nie 

jest zagrożona, finansowanie 

interwencji pochodzi z 

jednego źródła  

2 – rentowność inwestycji nie 

jest zagrożona, finansowanie 

interwencji pochodzi z kilku 

źródeł lub inwestycja nie 

wymaga dużych nakładów 

finansowych (ekstensywne 

utrzymywanie) 

SUMA 0-8 
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 5.1. Zdefiniowany i w pełni uzgodniony mechanizm przekazywania informacji 

zwrotnych i rozpatrywania skarg jest dostępny dla wszystkich 

zainteresowanych stron (interesariusze) przed rozpoczęciem interwencji 

NbS. 

Mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych i rozwiązywania skarg mogą 

obejmować formalne, prawne lub nieformalne, pozaprawne systemy skarg. 

Skuteczne mechanizmy rozwiązywania skarg charakteryzują się akceptacją i 

legitymizacją wśród zainteresowanych stron, przejrzystością, dostępnością i 

podejściem opartym na prawie. Powinny one działać w sposób przewidywalny i 

sprawiedliwy, a także opierać się na zaangażowaniu i dialogu. 

0 – brak udziału 

interesariuszy przed 

rozpoczęciem interwencji 

1 – minimalny udział 

interesariuszy przed 

rozpoczęciem interwencji 

(jedna aktywność np. 

warsztaty, ankieta, reakcja na 

protest) 

2 – rozbudowany mechanizm 

zaangażowania interesariuszy 

przed rozpoczęciem 

interwencji (wiele aktywności 

np. warsztaty, ankiety, 

wywiady, konsultacje) 

5.2. Uczestnictwo opiera się na wzajemnym szacunku i równości, niezależnie od 

płci, wieku czy statusu społecznego, i podtrzymuje prawo ludności tubylczej 

do wolnej, uprzedniej i świadomej zgody. 

W celu skutecznego funkcjonowania ustaleń dotyczących zarządzania, wszystkie 

zainteresowane strony muszą być wyposażone we właściwe informacje we 

właściwym czasie. Należy określić również wkład, który wnoszą. W tym celu 

należy podjąć świadomy wysiłek, aby zapewnić, że tradycyjnie wykluczone 

grupy są aktywnie włączone w proces. Według IUCN dotyczy to w szczególności 

0 – dyskryminacja pewnych 

grup społecznych w ramach 

zarządzania interwencją 

1 – brak dyskryminacji w 

ramach zarządzania 

interwencją, punkt również w 

przypadku braku informacji o 

takiej dyskryminacji 
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sytuacji, w których interwencja w ramach NbS działa lub oddziałuje na ziemię i 

terytoria ludności rdzennej.  

5.3. Zainteresowane strony, które są bezpośrednio i pośrednio zaangażowane w 

NbS, zostały zidentyfikowane i zaangażowane we wszystkie procesy 

interwencji NbS.  

Mapowanie i analiza interesariuszy, to proces, który identyfikuje tych którzy 

mogą być bezpośrednio i pośrednio, pozytywnie lub negatywnie dotknięci przez 

NbS. Dzięki temu interwencja daje zainteresowanym stronom możliwość 

zaangażowania się i uczestnictwa w projektowaniu i wdrażaniu, a dzięki temu i 

w utrzymywaniu interwencji. Interesariusze, którzy w proces angażowaniu są z 

uwzględnieniem 

wyraźnego poparcia dla ich praw i interesów oraz w razie potrzeby, zapobiegania 

dalszej marginalizacji, mogą chętniej angażować się w zarządzanie i 

utrzymywanie obiektu NbS. 

0 – brak udziału 

interesariuszy w procesach 

interwencji 

1 – udział interesariuszy w 

jednym procesie interwencji, 

np. fazie projektu, 

zarządzaniu lub 

utrzymywaniu obiektu 

2 – udział interesariuszy w 

więcej niż jednym procesie 

interwencji, np. fazie 

projektu, zarządzaniu lub 

utrzymywaniu obiektu 

 

5.4. Procesy decyzyjne dokumentują i odpowiadają na prawa i interesy 

wszystkich uczestniczących i zainteresowanych stron, których to dotyczy. 

Kluczowe kroki w procedurach decyzyjnych NbS powinny być w zapisane 

przejrzystej i dostępnej dokumentacji. Pomaga to zwiększyć odpowiedzialność i 

zapewnia solidną podstawę do odwoływania się w przypadku jakichkolwiek 

sporów lub nieporozumień. Szczególną uwagę należy zwrócić na odnotowanie, 

które zainteresowane strony były zaangażowane w proces podejmowania decyzji 

i jaką rolę odegrały. Według IUCN jest to szczególnie ważne w przypadku 

utrzymujących się skrajnych nierówności, tak aby można było dostosować 

procesy w celu zachęcenia do znaczącego i skutecznego uczestnictwa.  

0 – brak dostępnych 

dokumentów, w których 

opisano procesy decyzyjne 

1 – z dostępnych 

dokumentów wynika, że w 

procesach decyzyjnych 

uwzględnia się część 

zainteresowanych stron 

2 – z dostępnych 

dokumentów wynika, że w 

procesach decyzyjnych 

uwzględnia się wszystkie 

zidentyfikowane 

zainteresowane strony 

5.5. W przypadkach, w których skala NbS wykracza poza granice jurysdykcji, 

ustanawia się mechanizmy umożliwiające wspólne podejmowanie decyzji 

przez zainteresowane strony w zainteresowanych obszarach jurysdykcji.  

Ponieważ ekosystemy nie podlegają granicom politycznym i administracyjnym, 

IUCN sugeruje, aby w stosownych przypadkach, transgraniczne umowy o 

współpracy między odpowiednimi władzami stanowiły podstawę planowania i 

wdrażania NbS. Zapewnia to ciągłość ekologiczną interwencji ponad granicami, 

a dzięki temu jej właściwe funkcjonowanie. 

0 – brak uruchomienia 

wspólnych mechanizmów 

decyzyjnych w przypadku 

skali interwencji 

wykraczającej poza jedną 

jurysdykcję 

1 – uruchomienie wspólnych 

mechanizmów decyzyjnych w 

przypadku skali interwencji 

wykraczającej poza jedną 

jurysdykcję  

1 – również w sytuacji, gdy 

interwencja nie wykracza 

poza jedną jurysdykcję 

SUMA 0-8 
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6.1. Potencjalne koszty i korzyści wynikające z odpowiednich kompromisów 

związanych z interwencją NbS są wyraźnie uznane i informują o 

zabezpieczeniach i wszelkich odpowiednich działaniach naprawczych.  

Wszystkim transakcjom towarzyszy powiązany zestaw kosztów i korzyści, które 

mogą podlegać zmianom w całym cyklu istnienia NbS. Kluczową funkcją 

zabezpieczeń NbS jest zapewnienie, że konieczne kompromisy nie będą miały 

negatywnego wpływu na najbardziej pokrzywdzone grupy społeczne lub że nie 

zostaną one pozbawione dostępu do korzyści płynących z interwencji. Koszty i 

korzyści rozwiązań kompromisowych muszą być w pełni zrozumiałe, szeroko 

dzielone wśród zainteresowanych stron i okresowo weryfikowane (6.3). 

0 – koszty i korzyści 

wynikające z interwencji nie 

są zrównoważone 

1 – koszty i korzyści 

wynikające z interwencji są 

częściowo zrównoważone 

2 – koszty i korzyści 

wynikające z interwencji są 

zrównoważone 

 

6.2. Prawa, użytkowanie i dostęp do ziemi i zasobów, a także obowiązki różnych 

zainteresowanych stron są uznawane i respektowane.  

0 – istnieją ograniczenia 

związane z dostępem do 

obiektu dla niektórych 
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W ramach NbS należy szanować i podtrzymywać prawne i zwyczajowe prawa do 

dostępu, użytkowania i zarządzania ziemią oraz zasobami naturalnymi. Bywa to 

pomijane, szczególnie w przypadku grup wrażliwych i zmarginalizowanych. 

Prawa, sposoby użytkowania oraz obowiązki grup interesariuszy w odniesieniu 

do NbS powinny zostać przeanalizowane i ocenione przy użyciu odpowiednich 

narzędzi i w oparciu o wyniki analizy lub mapowania interesariuszy (5.3). IUCN 

podaje, że jest to szczególnie ważne w przypadku społeczności rdzennych, gdzie 

należy stosować zasadę wolnej, uprzedniej i świadomej zgody (5.2). 

interesariuszy (np. długie 

godziny zamknięcia obiektu, 

ograniczenia dla 

niepełnosprawnych) 

1 – nie ma ograniczeń 

związanych z dostępem do 

obiektu dla niektórych 

interesariuszy  

6.3. Ustanowione zabezpieczenia są poddawane okresowym przeglądom w celu 

zapewnienia, że wzajemnie uzgodnione limity kompromisów są 

przestrzegane i nie destabilizują całego NbS. 

Projekt i strategia NbS muszą wyraźnie określać czyje korzyści i czyje koszty 

zostaną uwzględnione, w tym, kiedy i w jaki sposób zostanie to zweryfikowane. 

W przypadku istniejących zagrożeń, zabezpieczenia mogą być wprowadzone dla 

różnorodności biologicznej (np. wyznaczenie określonego obszaru do ochrony) 

oraz dla ludzi (np. poprzez umowy, przepisy prawne i regulacyjne). 

0 – ustanowione 

zabezpieczenia nie są 

wystarczające do 

zabezpieczenia interwencji 

przed destabilizacją i nie są 

aktualizowane 

1 – ustanowione 

zabezpieczenia są 

wystarczające do 

zabezpieczenia interwencji 

przed destabilizacją i są 

aktualizowane 

SUMA 0-4 
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7.1. Strategia NbS jest ustanawiana i wykorzystywana jako podstawa do 

regularnego monitorowania i oceny interwencji.  

Strategia NbS powinna obejmować uzasadnienie NbS oraz precyzyjne 

wyartykułowanie zamierzonych rezultatów oraz prowadzących do nich celów. 

Powinna ona być oparta na panujących warunkach gospodarczych, społecznych i 

ekologicznych oraz jasno określać założenia dotyczące tego, czy i jak mają się 

one zmienić. 

0 – brak ogólnodostępnej 

strategii służącej do 

regularnego monitorowania i 

oceny interwencji 

1 – istniejąca strategia jest 

niewystarczająca 

2 – istniejąca strategia 

zawiera precyzyjnie 

wyartykułowanie 

zamierzonych rezultatów oraz 

opis działań prowadzących do 

uch osiągnięcia 

7.2. Plan monitorowania i oceny jest opracowywany i wdrażany w całym cyklu 

życia interwencji.  

Plan monitorowania i oceny jest kluczowym wymogiem pozwalającym 

zrozumieć, czy strategia NbS skutecznie osiąga zamierzone wyniki. a tym samym 

odpowiada na wyzwania społeczne oraz czy ryzyko lub nieoczekiwane skutki 

oznaczają konieczność zmiany strategii lub działań. Jeżeli NbS wykazują 

synergię z innymi interwencjami lub podejściami, należy je uwzględnić w planie 

monitorowania i oceny. Zaobserwowane i utrzymujące się odstępstwa od 

kluczowych elementów strategii NbS (7.1) powinny wywołać reakcję 

zarządzania adaptacyjnego (7.3). 

0 – brak planu monitorowania 

i oceny interwencji 

1 – plan monitorowania i 

oceny interwencji jest 

niewystarczający lub 

niezgodny ze strategią 

ustaloną dla interwencji 

2 –plan monitorowania i 

oceny jest precyzyjny i 

zgodny ze strategią ustaloną 

dla interwencji 

7.3. Ramy dla iteracyjnego uczenia się, które umożliwiają adaptacyjne 

zarządzanie, są stosowane w całym cyklu życia interwencji.  

Zarządzanie NbS powinno opierać się na nauce opartej na dowodach, 

pozyskiwanych w czasie. Takie iteracyjne uczenie się jest niezbędne, aby mieć 

podstawy do reagowania na czynniki wpływające na interwencję NbS, a 

następnie wprowadzać odpowiednie zmiany w systemie zarządzania NbS. W 

przypadku tego kryterium, wskaźniki 7.1 i 7.2 zapewniają ciągłą pętlę informacji 

zwrotnej w celu uczenia się i adaptacji interwencji NbS. ` 

0 – z powodu braku strategii 

lub plan monitorowania i 

oceny nie ma podstaw do 

iteracyjnego uczenia się 

1 – niewystarczająca strategia 

lub plan monitorowania i 

oceny ogranicza ramy dla 

iteracyjnego uczenia się 

2 – precyzyjnie opracowana 

strategia i plan 

monitorowania i oceny 

interwencji dają możliwość 

iteracyjnego uczenia się 
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8.1. Projekt NbS, jego wdrożenie i wyciągnięte wnioski są udostępniane w celu 

wywołania zmian transformacyjnych. 

0 – projekt i informacje o nim 

nie są udostępniane 

1 – projekt i informacje o nim 

są udostępniane 

8.2. NbS informuje i wzmacnia ułatwienia w zakresie zarządzania i ram 

regulacyjnych w celu wspierania ich przyjmowania i włączania do głównego 

nurtu polityki.  

Wdrożenie NbS podlega szeregowi istniejących wcześniej polityk, ustaw i 

regulacji, z których niektóre mogą nie być spójne lub wzajemnie się wzmacniać. 

W niektórych sytuacjach niespójne polityki i regulacje mogą ograniczać 

skuteczne wdrażanie NBS. Może się to przyczyniać np. do utraty ważnych funkcji 

ekosystemów w czasie. W przypadku obszarów zurbanizowanych oprócz 

świadomości ograniczeń politycznych, można np. podejmować próby włączania 

NbS do planów zagospodarowania przestrzennego. 

0 – interwencja nie jest ujęta 

w dokumentach 

planistycznych 

1 – interwencja jest ujęta w 

dokumentach planistycznych  

8.3. W stosownych przypadkach NbS przyczynia się do realizacji krajowych i 

globalnych celów w zakresie dobrobytu ludzi, zmiany klimatu, 

różnorodności biologicznej i praw człowieka, w tym Deklaracji Praw Ludów 

Tubylczych ONZ (UNDRIP).  

0 – interwencja nie 

przyczynia się do realizacji 

krajowych i globalnych celów 

1 – interwencja w niewielkim 

stopniu przyczynia się do 

realizacji krajowych i 

globalnych celów 

2 – interwencja w dużym 

stopniu przyczynia się do 

realizacji krajowych i 

globalnych celów 

SUMA 0-49 

 

Zastosowanie powyższego zestawu kryteriów oceny, wraz z nadaną im punktacją, powinno być traktowane 

jako uproszczona próba odniesienia sugestii IUCN do wybranej grupy obiektów. Ta część badania miała 

na celu przede wszystkim sprawdzenie, do jakiego stopnia ewaluacja IUCN jest odpowiednia do oceny 

przestrzeni publicznych i które jej wyznaczniki mogłyby stać się podstawą do opracowania podobnego 

systemu ewaluacji dedykowanego bezpośrednio obiektom architektury krajobrazu z potencjałem NbS.
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8. ANALIZA OBIEKTÓW 

8.1. Wstęp 

Podstawą poniższej analizy są dane pozyskane w trakcie oceny obiektów według kryteriów opisanych w 

poprzednim rozdziale. Tabele A1-G4, przedstawiające ocenę każdego z obiektów umieszczono w aneksie 

niniejszej pracy. Poniżej zestawiono efekty ewaluacji w postaci tabel oraz wniosków z poszczególnych 

części analizy szczegółowej (tab. 17-22). 

8.2. Ocena obiektów jako Nature-based Solutions 

Tab. 17. Analiza szczegółowa – ocena obiektów jako Nature-based Solutions 

Opracowanie: autorka 

Kryteria* 

Mill Creek 

Canyon 

Earthworks 

Park 

Connecticut 

Water 

Treatment 

Facility 

Renaissance 

Park 

 

Northala 

Fields 

 

La Vall 

de’n Joan, 

Parc del 

Garraf 

Buitenschot 

Park 

 

Governors 

Island Park 

 

K1 (0-6) 3 3 4 6 6 4 5 

K2 (0-6) 5 5 6 6 5 5 6 

K3 (0-8) 4 7 8 8 7 7 6 

K4 (0-8) 8 6 8 5 6 7 7 

K5 (0-8) 3 5 4 8 7 4 7 

K6 (0-4) 4 4 4 4 4 4 4 

K7 (0-6) 1 0 3 6 2 0 1 

K8 (0-4) 3 3 3 3 3 3 3 

SUMA (0-50) 31 33 40 46 40 34 39 

*Kryteria: 

K1 NbS są projektowane jako odpowiedź na wyzwania społeczne 

K2 Projekt NbS jest dostosowany do skali 

K3 NbS skutkuje zyskiem netto dla różnorodności biologicznej i integralności ekosystemu 

K4 NbS są ekonomicznie opłacalne 

K5 NbS opierają się na inkluzywnych, przejrzystych i wzmacniających pozycję procesach zarządzania 

K6 NbS sprawiedliwie równoważy kompromisy między osiągnięciem swojego głównego celu/ celów a dalszym 

zapewnieniem różnorodnych korzyści 

K7 NbS są zarządzane w sposób adaptacyjny, w oparciu o dowody 

K8 NbS są zrównoważone i włączone do głównego nurtu polityki w odpowiednim kontekście jurysdykcyjnym 

 

UWAGI OGÓLNE 

▪ Wyniki w przypadku każdego z obiektów wynosiły od 31 do 46 punktów (na 50 możliwych) co w 

przełożeniu daje procentowe wartości 62% – 92%. 

▪ Średnia liczba punktów to 37.5, a mediana to 39 punktów (odpowiednio 75% i 78%). 

▪ Zgodnie z przyjętą skalą oceny analizowane parki miejskie posiadają cechy NbS w stopniu średnim 

(do 75% punktów) lub wysokim (powyżej 75% punktów). 

▪ Największą liczbę punktów uzyskał park Northala Fields. Warto zauważyć, że wynikało to z 

nacisku położonego na partycypację społeczną na wszystkich etapach powstawania parku. 

▪ Najmniejszą liczbę punktów uzyskał park Mills Creek Canyon Earthworks Park. Warto zauważyć, 

że w przypadku projektu tego parku kwestią priorytetową były działania artystyczne. 

▪ Nie zauważono zależności pomiędzy oceną parku a jego położeniem w stosunku do centrum 

miasta. 
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▪ Należy również nadmienić, że autorce nie udało się pozyskać części potrzebnych informacji, 

pomimo wnikliwych studiów literaturowych oraz podjętych prób korespondencji z projektantami i 

zarządcami obiektów (wysłano 10 wiadomości email i pozyskano jedynie jedną odpowiedź od 

biura projektowego H+N+S Landschapsarchitecten). Uzyskane wyniki są więc do pewnego stopnia 

opatrzone błędem. 

KRYTERIUM 1 – NbS są projektowane jako odpowiedź na wyzwania społeczne 

Dla wszystkich parków autorka określiła wyzwania społeczne. Wśród nich pojawiały się: 

▪ Rozwój gospodarczy i społeczny – 7 przypadków; 

▪ Degradacja środowiska naturalnego i utrata różnorodności biologicznej – 6 przypadków (oprócz 

Buitenschot Landart Park); 

▪ Zmiany klimatu – 4 przypadki (Connecticut Water Treatment Facility, Governors Island Park, 

Northala Fields, La Vall de’n Joan); 

▪ Zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi – 2 przypadki (Mills Creek, Northala 

Fields); 

▪ Bezpieczeństwo wodne – 2 przypadki (Connecticut Water Treatment Facility, Renaissance Park); 

▪ Zdrowie człowieka – 1 przypadek (Buitenschot Landart Park). 

Nie we wszystkich przypadkach identyfikacja powyższych wyzwań była efektem wcześniejszych 

konsultacji z interesariuszami. Wiele z nich było decyzją inwestorów i projektantów, co nie odpowiada w 

pełni kryteriom narzucanym przez IUCN. Niemniej we wszystkich przypadkach sprostano opisanym 

wyzwaniom, a osiągnięte cele można opisać jako S.M.A.R.T. (cele konkretne, mierzalne, osiągalne, 

realistyczne i określone w czasie). 

KRYTERIUM 2 – projekt NbS jest dostosowany do skali 

Bardzo podobne wyniki dla wszystkich obiektów uzyskano w kryterium 2 (dostosowanie do skali). 

Kryterium dotyczyło interakcji między gospodarką, społeczeństwem i ekosystemami, a także innymi 

sektorami, wśród których najczęściej wymieniana była inżynieria, kultura oraz edukacja. W tej części 

badania wykazano również, że obiekty chronione są przez obowiązujące dla dzielnic, miast lub gmin akty 

prawne i plany zagospodarowania przestrzennego.  

Warto nadmienić, że specyfika dokumentów planistycznych różniła się w przypadku Europy i USA. W 

Wielkiej Brytanii podstawową decyzją w zakresie zagospodarowania terenu jest pozwolenie planistyczne. 

Plany przestrzenne nie stanowią powszechnie obowiązujących dokumentów prawnych, ale są podstawą do 

rozpatrywania wniosków o pozwolenie planistyczne [Nelicki & Zachariasz, 2008]. W trakcie pisania pracy 

korzystano z The London Plan 2021 – dokumentu, który jest strategią rozwoju przestrzennego miasta na 

najbliższe 20-25 lat [The London Plan 2021, 2021:2]. Dla niniejszej pracy znaczenie miał również 

regionalny plan rozwoju parku Northala Fields, stanowiący dokument roboczy (zawiera przewidywane 

działania i harmonogramy) i referencyjny (odnosi się do innych dokumentów, polityk i strategii) [Hampton 

& Reynolds, 2020:5-6].  

W Holandii obowiązują trzy stopnie planowania przestrzennego: krajowy, regionalny oraz lokalny. Poziom 

lokalny składa się z dwóch rodzajów dokumentów: planów strukturalnych (structuurvisie) oraz 

posiadających największą rangę planów użytkowania terenu (bestemmingsplannen), które są aktem prawa 

powszechnie obowiązującym [Piec, 2009]. W przypadku Buitenschot Landart Park korzystano z obu 

rodzajów dokumentów z zakresu prawa lokalnego – Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 (plan 
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strukturalny) [Gameente Haarlemmermeer, 2012] oraz Bestemmingsplan Haarlemmermeer Noordwest 

Groengebieden 2010 (plan użytkowania terenu) [Gameente Haarlemmermeer, 2010]. W ramach planu 

użytkowania terenu przedstawiono nie tylko planszę planistyczną ze strefowaniem, ale również 

szczegółowy, pierwotny projekt dla tego terenu (umieszczony w części opisowej), który zakładał 

utworzenie na tym obszarze łąk porośniętych grupami drzew oraz wprowadzenie pasów zieleni wysokiej 

na granicy z lotniskiem Schiphol (ryc. 52). Ostatecznie koncepcję zastąpiono jednak projektem H+N+S 

Landschapsarchitecten.  

 

Ryc 52. Pierwotny rysunek planu parku Buitenschot (Ontwerp Buitenschot), źródło: Bestemmingsplan Haarlemmermeer 

Noordwest Groengebieden 2010. 

W Hiszpanii planowanie na poziomie szczegółowym należy do 17 wspólnot autonomicznych (np. Madrytu 

i Barcelony). Na poziomie wspólnot opracowywane są plany terytorialne, którym z kolei podlega 

planowanie na poziomie lokalnym, który wspólnoty mogą kształtować dowolnie. Dla przykładu, we 

Wspólnocie Madrytu plany lokalne składają się z planów ogólnych (generalnego i sektorowego) oraz 

uszczegóławiających je planów rozwoju (częściowe, specjalne i szczegółowe) [Instytut Badań i Ekspertyz 

Samorządowych, 2012]. Na potrzeby niniejszej pracy korzystano z planu terytorialnego metropolii 

Barcelony – Pla territorial metropolità de Barcelona [Generalit de Catalunya (Departament de Territori i 

Sostenibilitat), 2010].  

W USA proces planowania przestrzennego opiera się na dwóch dziedzinach: strefowaniu (zoning) oraz 

planowaniu przestrzennym. W przypadku strefowania określa się dla danego terytorium obszary o różnym 

przeznaczeniu i parametrach zabudowy [Nelicki & Zachariasz, 2008]. Z kolei w dziedzinie planowania 

przestrzennego znaczącą rolę odgrywają plany kompleksowe (comprehensive plan), w których określane 

są cele i aspiracje społeczności pod względem rozwoju danego miasta lub hrabstwa. Plan kompleksowy 

reguluje transport, usługi komunalne, czy rozmieszczenie terenów mieszkaniowych i przeznaczonych do 

rekreacji. Co ważne jest on podstawą np. do strefowania (zoningu). Na potrzeby niniejszej pracy korzystano 

z dostępnych dokumentów planistycznych dla obszarów Nowego Jorku (Zoning plan) [NYC Planning, n.d], 

Chattanooga (Comprehensive plan) [Regional Planning Agency, 2016], New Haven / Hamden Town 

(Zoning plan oraz Plan of Conservation and Development) [Planning and Zoning Commission, 2019] oraz 

Kent (Comprehensive plan) [Kent City Council, n.d.].  
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KRYTERIUM 3 – NbS skutkuje zyskiem netto dla różnorodności biologicznej i integralności 

ekosystemu 

Poziom bioróżnorodności we wszystkich przypadkach został podniesiony w stosunku do stanu 

wyjściowego. Projektowana roślinność we wszystkich siedmiu parkach dobrana została do warunków 

lokalnych, dzięki czemu jest samowystarczalna. Zastosowano jednak różne strategie projektowe, bazujące 

w mniejszym lub większym stopniu na naturalnej sukcesji, takie jak: 

▪ wprowadzanie rodzimych gatunków roślin za pomocą mieszanek traw oraz punktowo i w grupach 

zieleni wysokiej (Buitenschot Landart Park i Northala Fields); 

▪ stosowanie gęstych nasadzeń wielogatunkowych, złożonych z drzew, krzewów i bylin na zasadzie 

kreacji nowego zbiorowiska dostosowanego do panujących w terenie warunków (Governors Island 

Park); 

▪ zastosowanie dużych grup nasadzeń roślinności łęgowej przy ciekach wodnych (Renaissance Park 

oraz Mill Creek Earthworks Park); 

▪ wykorzystanie grup zieleni istniejącej (Renaissance Park oraz Mill Creek Earthworks Park); 

▪ zastosowanie ekologii odtworzeniowej (Connecticut Water Treatment Facility); 

▪ utworzenie nowych ekosystemów z roślinności pionierskiej charakterystycznej dla danego terenu 

i założenie zastąpienia ich z czasem roślinnością pojawiającą się w wyniku sukcesji naturalnej (La 

Vall de’n Joan). 

KRYTERIUM 4 – NbS są ekonomicznie opłacalne  

Wszystkie analizowane przypadki można uznać za efektywne kosztowo (powyżej 50% punktów w 

przyjętej skali). Wpływają na to różne czynniki.  

Parki te nie wymagają dużych nakładów finansowych i wielu cyklicznych prac, ponieważ każdy z nich w 

mniejszym lub większym stopniu reprezentuje nurt parku ekologicznego z umiarkowaną ilością elementów 

architektonicznych. We wszystkich przypadkach zaplanowano stosunkowo duży procent powierzchni 

trawiastych, które wymagają jedynie koszenia. Zieleń średnia i wysoka w każdym przypadku została 

dostosowana do panujących na terenie warunków i charakterystycznych siedlisk, przez co nie wymagają 

wielu prac. W parkach nie ma również dużej ilości małej architektury i oświetlenia. 

W przypadku tego kryterium można zauważyć pewną zależność między stopniem samowystarczalności 

parku a jego odległością od centrum miasta. Oddalone od gęstej zabudowy parki Buitenschot Landart Park 

i Vall de’n Joan zostały zaprojektowane jako parki ekstensywne, w których przyroda ma rozwijać się przy 

stosunkowo niewielkim udziale człowieka.  

Z kolei parki położone w centrach miast, mają większe zapotrzebowanie na pielęgnację zieleni. 

Charakteryzują się natomiast dobrym bilansem zysków i strat. Wpływa na to nie tylko niski koszt 

utrzymania, ale również lokalizacja tam obiektów komercyjnych przeznaczonych na wynajem (np. 

dzierżawa pawilonów jak w Northala Fields), podnoszenie wartości otaczających gruntów (Renaissance 

Park), czy generowanie innych zysków dla miasta np. poprzez wspieranie systemu retencji wód opadowych 

(Mill Creek Canyon Earthworks Park). 

KRYTERIUM 5 – NbS opierają się na inkluzywnych, przejrzystych i wzmacniających pozycję 

procesach zarządzania 

Wyniki w przypadku kryterium 5 są zróżnicowane i zależały głównie od poziomu zaangażowania 

interesariuszy na poszczególnych etapach powstawania parku. W przypadku Northala Fields oraz 
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Governors Island Park zastosowano rozbudowany proces konsultacji społecznych w ramach analiz 

przedprojektowych. Obejmowały one takie czynności jak długotrwałe ćwiczenia projektowe i konsultacje 

w grupach interesariuszy oraz obserwacje i rozmowy z użytkownikami w terenie. Dla Northala Fields 

partycypacja społeczna była kontynuowana również na dalszych etapach powstawania parku. W trakcie 

trwania procesu projektowego zaproszono zewnętrzny zespół ekspercki, a obecnie władze lokalne 

zachęcają interesariuszy do angażowania się w zarządzanie, finansowanie i utrzymywanie parku. Wśród 

omawianych obiektów, jest to najbardziej rozbudowany system angażowania interesariuszy w powstawanie 

NbS odpowiadający w pełen sposób przyjętej wizji.  

Wysoką ocenę uzyskał również park La Vall d’en Joan. W tym wypadku proces partycypacji był inny, 

gdyż specyfika obiektu wymagała udziału przede wszystkim specjalistów (np. inżynierów), a 

utrzymywanie parku powierzono zewnętrznej firmie ze względu na prawne wymogi związane z 

zamykaniem kontrolowanych składowisk odpadów. Innym sposobem zaangażowania w proces projektowy 

ekspertów było zaproszenie do niego organizacji i agencji, tak jak miało to miejsce w przypadku 

Renaissance Park. Interesujący jest również przykład Connecticut Water Treatment Facility, gdzie udział 

społeczności w procesie projektowym, polegał na wyrażeniu sprzeciwu do pierwotnych planów rozbudowy 

zakładu uzdatniania wody.  

W przypadku tego kryterium szansą dla parków miejskich w ramach funkcjonowania jako NbS jest 

rozbudowany aparat angażowania interesariuszy, którymi mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale również 

np. organizacje i stowarzyszenia. Powinni oni być obecni na wszystkich etapach powstawania interwencji, 

a także udzielać wsparcia w jej utrzymywaniu. 

KRYTERIUM 6 – NbS sprawiedliwie równoważy kompromisy między osiągnięciem swojego 

głównego celu / celów a dalszym zapewnieniem różnorodnych korzyści 

Ten sam, maksymalny wynik przyporządkowano do wszystkich obiektów w ramach kryterium 6. Biorąc 

pod uwagę informacje opisane w poprzednich kryteriach uznano, że analizowane parki są przykładami 

interwencji w których zrównoważono konieczne kompromisy, a korzyści nie są pozyskiwane kosztem 

żadnej z grup społecznych. Dzięki temu, a także dzięki odpowiednim zabezpieczeniom, zapisanym w 

dokumentach planistycznych, są one chronione przed destabilizacją. 

KRYTERIUM 7 – NbS są zarządzane w sposób adaptacyjny, w oparciu o dowody 

W myśl kryterium 7 wymagana jest strategia dla interwencji w obiekt, a następnie odpowiadający jej plan 

monitorowania i oceny (cykliczny). Te dwa dokumenty mają dawać podstawy do wynikowego uczenia się 

i ciągłej korekty. Ocena większości obiektów w tym kryterium była niska (poniżej 50% możliwych do 

otrzymania punktów). Należy jednak nadmienić, że na ocenie w tym wypadku mógł zaważyć ograniczony 

dostęp do informacji. Autorka wystosowała korespondencje do projektantów oraz właściwych organów 

zarządzających parkami, jednak nie uzyskała odpowiedzi w większości przypadków (jedna odpowiedź na 

10 wysłanych zapytań). Wzorcowy okazał się natomiast przykład Northala Fields. Dzięki opracowaniu 

długofalowej strategii rozwoju parku w dokumencie Northala Fields Menagment Plan [Hampton & 

Reynolds, 2020] (wizja na okres dziesięciu lat) oraz ustaleniu celów rozwoju na okres pięciu lat i 

prowadzeniu rutynowych kontroli, możliwa jest stała ocena realizowania kolejnych etapów strategii. W 

tym wypadku park Northala Fields można więc uznać za modelowy w zakresie NbS. 
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KRYTERIUM 8 – NbS są zrównoważone i włączone do głównego nurtu polityki w odpowiednim 

kontekście jurysdykcyjnym 

Ten sam wynik przyporządkowano do wszystkich obiektów w ramach kryterium 8, dotyczącego włączania 

ich do polityki w odpowiednim kontekście jurysdykcyjnym. W kontekście lokalnym interwencje są 

ujmowane w odpowiednich dokumentach planistycznych. Wszystkie obiekty mają również znaczenie 

globalne. Dzięki otrzymywanym prestiżowym nagrodom oraz informacjom udostępnianym w literaturze i 

Internecie, przykłady dobrych praktyk są ogólnodostępne i mogą stanowić źródło wiedzy i inspiracji. 

Dzięki temu wzrasta ich potencjał do przyczyniania się do realizacji globalnych celów, takich jak 

przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

8.3. Ocena jakości obiektów jako przestrzeni publicznych 

Tab. 18. Analiza szczegółowa – ocena jakości przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka 

 Mill Creek 

Canyon 

Earthworks 

Park 

Connecticut 

Water 

Treatment 

Facility 

Renaissance 

Park 

 

Northala 

Fields 

 

La Vall 

d’en Joan, 

Parc del 

Garraf 

Buitenschot 

Park 

 

Governors 

Island Park 

 

Inkluzywność (0-12) 11 11 11 9 0 12 9 

Aktywności (0-21) 17 5 18 18 5 18 20 

Komfort (0-21) 16 16 17 18 6 10 16 

Bezpieczeństwo (0-9) 4 6 5 6 3 8 9 

Przyjemność (0-15) 14 13 14 12 9 12 14 

SUMA (0-78) 62 51 65 63 23 60 68 

 

UWAGI OGÓLNE 

▪ Wyniki w przypadku każdego z obiektów wynosiły od 23 do 68 punktów (29% – 87%). 

▪ Przeważająca ilość parków (5) została oceniona na co najmniej 60 punktów (76%). 

▪ Średnia ocena to 46 punktów (59%), a mediana 62 punkty (79%). 

▪ Średnią ocenę zaniża park La Vall d’en Joan, co ma związek z jego ograniczoną dostępnością jako 

przestrzeni publicznej i koncentracji raczej na aspektach ekologii i rekultywacji niż dostosowania 

dla społecznej aktywności. 

▪ Nie ma zależności między oceną a położeniem w stosunku do centrum miasta. 

▪ Głównym źródłem informacji do oceny była literatura i Internet oraz wizje lokalne (w trzech 

przypadkach) przez co wyniki mogą być opatrzone błędem. 

Inkluzywność 

Wskaźnik inkluzywności został w większości przypadków oceniony wysoko (9-12 punktów). W sześciu 

parkach nie praktykuje się kontroli wejścia na teren ani nie występują czynniki naruszające prywatność. Są 

one również otwarte cały czas lub zamykane maksymalnie na kilka godzin na dobę. Wyjątek stanowi park 

La Vall d’en Joan. Ze względu na trwający okres rekultywacji, teren obecnie jest strzeżony i wejście do 

niego jest kontrolowane. Wobec tego w tej kategorii park La Vall d’en Joan nie otrzymał żadnych punktów. 
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Aktywności 

W zakresie aktywności punktacja okazała się bardzo wysoka (do poziomu 95%) lub bardzo niska (23%). 

Wskaźnik ten, ogółem opisywał jak zróżnicowane możliwości spędzania czasu oferuje dana przestrzeń. 

Najsłabsze w tej kategorii okazały się parki, w których znaczącą rolę odgrywa przyroda i chęć zapewnienia 

optymalnych warunków dla swobodnego rozwoju ekosystemów (La Vall d’en Joan i Connecticut Water 

Treatment Facility). Wprowadzenie dużych powierzchni nasadzeń było priorytetowe i skutkowało brakiem 

możliwości zorganizowania miejsc takich jak trawniki rekreacyjne (brak elastyczności i miejsc 

gromadzących społeczność). Dla obu parków niski był również wybór działań i aktywności. Na obszarze i 

na obrzeżach przestrzeni nie ma również punktów gastronomicznych, ani przedsiębiorstw i usług, co w 

przypadku La Vall d’en Joan jest spowodowane położeniem w oddaleniu od obszarów zabudowanych.  

Pozostałe pięć parków otrzymało w tej kategorii wysokie oceny. Zlokalizowano w nich dużą ilość miejsc 

gromadzących społeczność takich jak trawniki, punkty widokowe i nabrzeża, co wpływa pozytywnie na 

poziom elastyczności przestrzeni. Parki mają rozbudowane programy działań i aktywności. Wśród nich 

znajdują się te związane z ruchem (np. spacery, sport – rowery, rolki, bieganie, spacery z psami, zabawa z 

dziećmi na placu zabaw, siłownia zewnętrzna), wypoczynkiem na świeżym powietrzu (piknikowanie, 

jedzenie, wędkowanie) oraz kulturą (podziwianie widoków i elementów artystycznych, elementy 

edukacyjne). Nie brakuje również punktów gastronomicznych na obszarze i obrzeżach parków oraz 

zróżnicowanych przedsiębiorstw i usług w otoczeniu. 

Komfort 

Kolejnym ocenianym wskaźnikiem był komfort, na który składały się kryteria związane z miejscami do 

wypoczynku – meblami i artefaktami, ilością zacienionych przestrzeni, czy obecnością elementów 

zniechęcających do korzystania z parku. Większość analizowanych przypadków (pięć parków) otrzymała 

podobną ocenę, między 16-18 punktów (76%-85%). Parki te mają dobre zaopatrzenie w małą architekturę 

i nie odnotowano w nich elementów zniechęcających do użytkowania przestrzeni. Ocenę zaniżało 

natomiast kryterium dotyczące miejsc do siedzenia zapewnianych przez pobliskie usługi lub usługi w 

parku. Nie można jednak wykluczyć, że np. sezonowo lub okazjonalnie pojawia się większa ilość stoisk z 

małą gastronomią – wymagałoby to jednak rewizji na miejscu.  

Jest to jedyny wskaźnik, w którym odnotowano zależność między odległością od centrum miasta o oceną. 

Niższą punktację (6 i 10 punktów) otrzymały parki La Vall d’en Joan i Buitenschot Landart Park. Oba 

założenia cechuje ekstensywne zagospodarowanie, związane nie tylko z minimalizacją wysiłków przy 

utrzymaniu zieleni, ale również mniejszą ilością małej architektury. Może to skutkować obniżonym 

zainteresowaniem użytkowników biernym wypoczynkiem i wykorzystywaniem parku do sportu i 

spacerów. Może wynikać to również z czynników finansowych lub tak jak w przypadku La Vall d’en Joan, 

z próby ograniczania ilości użytkowników ze względu na trwający proces rekultywacji terenu. 

Bezpieczeństwo 

W przyjętym sposobie oceny, bezpieczeństwo w parku powiązano z otaczającymi ulicami, stanem 

technicznym przestrzeni oraz jakością oświetlenia po zmroku. Wyniki w tym wypadku okazały się bardzo 

zróżnicowane. Większość parków uzyskiwała wysoką ocenę w kategorii konserwacji terenu oraz pod 

względem otwartości do przyległych ulic – parki były połączone z otoczeniem w przynajmniej 4 punktach, 

a przestrzeń poza parkiem widoczna. Ocenę w wielu przypadkach zaniżyła jakość oświetlenia – często nie 

było go w ogóle (np. Connecticut Water Treatment Facility, Northala Fields) lub było znikome 

(Renaissance Park). Przyczyną mogą w tym przypadku być kwestie finansowe, ale również ekologiczne – 

często istnieją szczególne zalecenia w tym zakresie dla tych parków miejskich, które są znaczące dla fauny, 
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przede wszystkim dla ptaków. Najniższą ilość punktów zanotowano dla La Vall d’en Joan – wynika to z 

faktu, że przyjęta skala nie uwzględniała przypadków odizolowanych od siedzib ludzkich, takich jak 

rekultywowane składowiska odpadów. 

Przyjemność 

Ostatnim wskaźnikiem w ocenie jakości przestrzeni publicznej była przyjemność, rozumiana w tym 

wypadku jako atrybut składający się z obrazowości, zróżnicowanych stref, wygrodzenia, sensoryczności i 

punktów charakterystycznych w kompozycji. Analizowane parki okazały się wartościowe w tym aspekcie, 

o czym świadczy średni wynik 12.5 na 15 punktów możliwych (83% punktów). Samo zlokalizowanie w 

nich wielkoskalowych form ziemnych dało tu wynik pozytywny, gdyż w dużej mierze wpłynęło na 

obrazowość i różnorodność (strefowanie) przestrzeni, a w niektórych przypadkach również poczucie 

wygrodzenia (np. Northala Fields). Wszystkie parki oceniono dobrze również pod względem 

sensoryczności, którą powiązano z właściwościami roślinności, a czasem również wodą i instalacjami 

artystycznymi. W zakresie punktów charakterystycznych ocena była najbardziej zróżnicowana – w 

niektórych przypadkach było ich wiele, jak w Mill Creek Canyon Earthworks Park, a w niektórych nie było 

ich wcale (La Vall d’en Joan). 

8.4. Satysfakcja użytkowników 

Formą uzupełnienia informacji o jakości przestrzeni publicznej była analiza danych pozyskanych z ocen 

dokonywanych przez użytkowników na portalu Google Reviews. Na wstępie należy jednak przyznać, że 

przyjęta metoda ma wady. Po pierwsze – liczba oceniających dla poszczególnych obiektów była różna, 

przez co porównywanie ocen nie jest miarodajne. Po drugie, oceny użytkowników nie zawsze odnosiły się 

do jakości przestrzeni parku – czasem były to komentarze opisujące np. zachowania innych osób 

przebywających w parku. Pomimo, że Google Reviews nie jest profesjonalnym narzędziem do 

pozyskiwania danych w tym zakresie, autorka postanowiła się tymi danymi posłużyć, ze względu na brak 

możliwości przeprowadzenia odpowiednich badań w terenie (ankieta). Decyzję tę wspierają przykłady 

literatury akademickiej, gdzie również wykorzystywano dane pochodzące z recenzji użytkowników 

publikowanych online [Ye, Law, Gu, 2009]. Ta część badania powinna zostać dopracowana w przyszłości 

w oparciu np. o ankiety przeprowadzane na miejscu z użytkownikami. Stanowiłoby to również interesujące 

porównanie do dostępnych źródeł online. 

Efekty tej części badania przedstawiono zbiorczo w poniższej tabeli (tab. 19), a dane wyjściowe 

umieszczono w kartach katalogowych. Należy również zaznaczyć, że w przypadku niektórych parków 

ocena w ramach Google Reviews nie ograniczała się do całego obiektu, ale mogła być cząstkowa i odnosić 

się do różnych elementów (np. placu zabaw). W takich przypadkach wyciągano średnią ze wszystkich 

dostępnych ocen. W kartach umieszczono również przykładowe komentarze dotyczące parków. Z oceny 

wykluczono park La Vall d’en Joan, ponieważ obecnie nie funkcjonuje on jako otwarta przestrzeń 

publiczna i nie jest oceniany przez użytkowników. 

Tab. 19. Analiza szczegółowa – satysfakcja użytkownika 

Opracowanie: autorka 

Podstawa opracowania: Google Reviews 

 Mill Creek 

Canyon 

Earthworks 

Park 

Connecticut 

Water 

Treatment 

Facility 

Renaissance 

Park 

 

Northala 

Fields 

 

La Vall 

d’en 

Joan, 

Parc del 

Garraf 

Buitenschot 

Park 

 

Governors 

Island Park 

 

Średnia ocena (0-5) 4.15 4.4 4.7 4.63 x 4.5 4.75 
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Z powyższej tabeli wynika, że: 

▪ Użytkownicy oceniają opisywane parki wysoko – oceny wahają się od 83% do 95% punktów; 

▪ Nie ma wyraźnej różnicy między ocenami użytkowników w Europie i Stanach Zjednoczonych;  

▪ Nie ma zależności między oceną a odległością od centrum miasta. 

Informacje o obiektach można było też uzyskać z sekcji komentarzy. Poniżej przedstawiono najczęściej 

pojawiające się spostrzeżenia wśród ogółu przeczytanych komentarzy. 

Użytkownicy oceniają pozytywnie następujące aspekty analizowanych parków: 

▪ Możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu (we wszystkich przypadkach); 

▪ Przyrodę (Connecticut Water Treatment Facility, Buitenschot Park, Northala Fields); 

▪ Trasy spacerowe (Renaissance Park, Mill Creek); 

▪ Miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu (Northala Fields); 

▪ Dobrze wyposażone place zabaw (Governors Island, Northala Fields); 

▪ Dostępność jedzenia w obiekcie lub na jego obrzeżach (Renaissance Park, Northala Fields); 

▪ Możliwość wykorzystywania form ziemnych do podziwiania widoków i zabaw dzieci (Governors 

Island, Renaissance Park, Northala Fields); 

▪ Użyteczność form ziemnych jako barier, np. dla hałasu (Buitenschot Park); 

▪ Wrażenia estetyczne (Mill Creek, Governors Island, Renaissance Park, Buitenschot Park). 

Użytkownicy oceniają negatywnie następujące aspekty analizowanych parków: 

▪ Zatłoczenie parku lub niektórych stref w parku (Northala Fields, Governors Island); 

▪ Brak poczucia bezpieczeństwa, co związane jest z obecnością osób bezdomnych w parku (Mill 

Creek, Renaissance Park); 

▪ Niebezpieczne elementy w parku, np. plac zabaw na skałach (Governors Island); 

▪ Zaniedbanie parku, zaśmiecenie (Mill Creek, Northala Fields); 

▪ Parkingi: zbyt mało miejsc postojowych, parking płatny lub źle rozplanowany (Renaissance Park, 

Northala Fields); 

▪ Zbyt małe zróżnicowanie możliwych aktywności (Buitenschot Park); 

▪ Zbyt małą ilość atrakcji dla dzieci (Renaissance Park); 

▪ Brak ławek (Buitenschot Park); 

▪ Niski standard toalet publicznych (Renaissance Park, Northala Fields). 

Z powyższych komentarzy wynika, że oprócz koncentracji nad komfortem korzystania z parków, 

wynikającym np. z dostępności małej gastronomii, miejsc do siedzenia czy standardów toalet, użytkownicy 

podkreślali również wartość form ziemnych, możliwość podziwiania widoków oraz obcowania z naturą. 

Świadczy to o pozytywnym odbiorze parków jako obiektów wspierających kulturę, edukację i kontakt 

człowieka z naturą. 

8.5. Analiza porównawcza 

Ostatnim etapem analizy było porównawcze zestawienie wszystkich pozyskanych danych. W tym celu dane 

punktowe przekształcono na procentowe (z zaokrągleniem do liczby całkowitej). Wyniki przestawiono w 

tabeli 20. Następnie wskaźniki procentowe przełożono na poziom oceny w skali od bardzo niskiej do 

wysokiej, przyjmując następującą zasadę: 

▪ <25% – ocena bardzo niska 



142 

 

▪ 25-50% – ocena niska 

▪ 50%-75% – ocena średnia 

▪ >75% – ocena wysoka 

Wyniki drugiej części analizy przedstawiono w tabeli 21. 

Tab. 20. Analiza szczegółowa – analiza porównawcza 

Opracowanie: autorka 

 Mill Creek 

Canyon 

Earthworks 

Park 

Connecticut 

Water 

Treatment 

Facility 

Renaissance 

Park 

 

Northala 

Fields 

 

La Vall 

d’en 

Joan, 

Parc del 

Garraf 

Buitenschot 

Park 

 

Governors 

Island Park 

 

Ocena jako NbS 
62% 66% 80% 92% 80% 68% 78% 

Ocena jakości 

przestrzeni 

publicznej 

79% 65% 83% 81% 29% 77% 87% 

Satysfakcja 

użytkownika 
83% 88% 94% 92% x 90% 95% 

 

Tab. 21. Analiza szczegółowa – analiza porównawcza 

Opracowanie: autorka 

 Mill Creek 

Canyon 

Earthworks 

Park 

Connecticut 

Water 

Treatment 

Facility 

Renaissance 

Park 

 

Northala 

Fields 

 

La Vall 

d’en 

Joan, 

Parc del 

Garraf 

Buitenschot 

Park 

 

Governors 

Island Park 

 

Ocena jako NbS 
średnia średnia wysoka wysoka wysoka średnia wysoka 

Ocena jakości 

przestrzeni 

publicznej 

wysoka średnia wysoka wysoka niska wysoka wysoka 

Satysfakcja 

użytkownika 
wysoka wysoka wysoka wysoka x wysoka wysoka 

 

Z powyższych tabeli wynika, że nie można jednoznacznie powiedzieć, że istnieją zależności pomiędzy 

procentowymi wskaźnikami ocen obiektów w przypadku różnych kryteriów. Np.:  

▪ Średnia ocena w zakresie NbS nie wyklucza wysokiej oceny w zakresie jakości przestrzeni 

publicznej lub satysfakcji użytkownika (np. Buitenschot Park); 

▪ Wysoka ocena w zakresie jakości przestrzeni publicznej może, lecz nie musi przekładać się na 

wysoką ocenę w zakresie NbS (np. Mill Creek Canyon Earthworks Park); 

▪ Wysoka satysfakcja użytkownika może (Governors Island Park), lecz nie musi (Connecticut Water 

Treatment Facility ) być powiązana z wysoką oceną w zakresie jakości przestrzeni publicznej. 

Na podstawie tabeli 21 można natomiast określić które parki, zostały ocenione wysoko we wszystkich 

trzech kategoriach, a które oszacowano niżej w przynajmniej jednym punkcie. W pierwszej grupie znalazły 

się brytyjski Northala Fields (2008) oraz amerykańskie Renaissance Park (2005) i Governors Island Park 

(2016). Do drugiej grupy przyporządkowano Mill Creek Canyon Earthworks Park (1982), Connecticut 
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Water Treatment Facility (2005), La Vall d’en Joan Parc del Garraf (2011), Buitenschot Park (2013), a 

więc dwa parki amerykańskie i dwa europejskie. 

Z tej części badania wynika, że im bardziej park był w założeniu ekstensywny lub dedykowany przyrodzie 

a nie odbiorcy – tym mniejsza była szansa na uzyskanie najwyższych ocen. We wszystkich czterech 

przypadkach, które nie uzyskały najwyższych ocen w każdej kategorii, zakładano minimalną ingerencję 

człowieka w tkankę zieloną. W niektórych dużą rolę odgrywał rozwój naturalnej sukcesji lub ekologia 

odtworzeniowa. Z kolei parki, które okazały się być najwyżej oceniane, stawiały w centrum projektu 

człowieka. W przypadku Northala Fields oraz Governors Island Park samo powstanie obiektów związane 

było z udziałem interesariuszy, z kolei przypadek Reneissance Park to przykład wprowadzenia parku w 

obrębie gęstej zabudowy w centrum miasta. Wszystkie te trzy parki mają również bogaty program atrakcji 

do spędzania wolnego czasu, o czym świadczą również oceny w sekcji aktywności i komfortu w ramach 

oceny jakości przestrzeni publicznej. 

Za pomocą tabeli 22, podjęto próbę oceny czy w badanych parkach istnieją zależności pomiędzy wynikami 

wcześniejszych analiz (tab. 20, tab. 21), a odległością danego parku od centrum miasta, jego wielkością 

oraz kosztem realizacji inwestycji. Kolejność obiektów w tabeli uzależniona jest od roku powstania. 

Tab. 22. Analiza odległości od centrum, powierzchni i kosztów budowy badanych parków 

Opracowanie: autorka  

LP Obiekt Lokalizacja Odległość od centrum Powierzc

hnia 

(ha) 

Całościowy 

koszt inwestycji 

(dolar) 

Koszt 

inwestycji za 

hektar parku 

(dolar) 

1 Mill Creek Canyon 

Earthworks Park 

Kent (Stany 

Zjednoczone) 

0,6 km od centrum Kent 5 ha 0,57 mln 

dolarów 

114 tys 

dolarów 

2 Connecticut Water 

Treatment Facility 

Connecticut 

(Stany 

Zjednoczone) 

3.2 km od centrum New 

Haven 

3,4 ha 1.5 – 2 mln 

dolarów  

488 tys 

dolarów 

3 Renaissance Park Chattanooga 

(Stany 

Zjednoczone) 

 

1 km od centrum 

Chattanooga 

9 ha 8 mln dolarów 888 tys 

dolarów 

4 Northala Fields Londyn (Wielka 

Brytania) 

18 km od centrum 

Londynu 

27 ha 8.2 mln dolarów 

(6 mln funtów) 

303 tys 

dolarów 

5 La Vall de’n Joan, 

Parc del Garraf 

Obszar 

metropolitalny 

Barcelony 

(Hiszpania) 

22 km od centrum 

Barcelony, 3.5 km od 

centrum gminy 

Castelldefels, 3 km od 

centrum gminy Bruguers 

20 ha 12.9 mln 

dolarów (11 mln 

euro) 

645 tys 

dolarów 

6 Buitenschot Park Amsterdam 

(Holandia) 

2 km od centrum 

Hoofddorp, 14 km od 

centrum Amsterdamu 

(Rijskmuseum 

33 ha 3.5 mln dolarów 

(3 mln euro) 

106 tys 

dolarów 

7 Governors Island 

Park 

Nowy Jork 

(Stany 

Zjednoczone) 

11.5 km od Central 

Parku (Manhattan) 

17 ha 71 mln dolarów 4.17 mln 

dolarów 

 

Należy nadmienić, że grupa badanych parków jest bardzo niewielka, przez co powyższa próba oceny nie 

jest wiarygodna, tym niemniej pokazuje zestaw danych. Założone w przyszłości przez autorkę dalsze 
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badania w oparciu o bazę wyodrębnionych obiektów, a być może jeszcze większą liczbę, pozwolą na lepszą 

i bardziej kompleksową ocenę. Z powyższej tabeli nie można więc wyciągnąć żadnych prawidłowości. 

Pojawiły się jednak pewne spostrzeżenia: 

▪ najwyżej oceniony w kategorii Nature-based Solutions park – Northala Fields w przeliczeniu na 

stawkę za hektar, był parkiem gorzej finansowanym niż większość pozostałych;  

▪ najdroższa inwestycja – park na Governors Island w tej kategorii był czwarty w kolejności;  

▪ dwa parki, które były najgorzej finansowane (Mill Creek Canyon Earthworks Park, Buitenschot 

Park) mają również niższe oceny w zakresie skali NbS;  

▪ w kategoriach oceny jakości przestrzeni publicznej oraz satysfakcji użytkownika, nie widać 

korelacji z lokalizacją, wielkością lub kosztem budowy parku. 
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9. ZAKOŃCZENIE 

9.1. Praktyczność prezentowanych rozwiązań. 

Na przykładzie przeanalizowanych parków, w których zastosowano wielkoskalowe formy ziemne 

pokazano, że na pojawianie się środków wyrazu podobnych do sztuki ziemi w architekturze krajobrazu, 

wpływ ma nie tylko estetyka. Wykazano, że parki te mają wiele wartości dodanych do funkcji pełnionych 

jako przestrzenie publiczne. Są to przypadki, w których pojawia się praxis of life, czyli praktyczność 

prezentowanych rozwiązań. Jest to związane z wykorzystywaniem form ziemnych do wielu dodatkowych 

funkcji, takich jak: 

▪ zabezpieczanie skażonej gleby,  

▪ tłumienie hałasu,  

▪ stanowienie bariery dla zanieczyszczeń powietrza, 

▪ retencja wody,  

▪ ułatwienie irygacji,  

▪ recykling odpadów budowlanych, 

▪ wykorzystanie urobku z wykopów na budowie. 

Ze względu na przyjęte rozwiązania z zakresu kształtowania mas ziemnych, rekultywacji terenów 

zdegradowanych i wspierania bioróżnorodności – analizowane parki często otrzymują prestiżowe nagrody 

oraz są prezentowane w prasie i literaturze branżowej oraz Internecie. Świadczy to o postrzeganiu ich jako 

przykładów dobrych praktyk wartych kontynuowania. 

9.2. Znaczenie obiektów jako Nature-based Solutions 

Udowodniono, że przeanalizowane parki, to nie tylko przestrzenie publiczne o wysokiej jakości, ale 

również przykłady miejskich rozwiązań opartych na przyrodzie (Nature-based Solutions), dzięki czemu 

stanowić mogą modelowe przykłady dla parków XXI wieku. Wartość ewaluacji obiektów jako NbS polega 

na spojrzeniu z perspektywy czasu (dłuższej lub krótszej) na obiekty już istniejące i funkcjonujące, co 

dostarcza informacji przydatnych do implementacji świadomie projektowanych rozwiązań opartych na 

przyrodzie. A więc w odniesieniu do praktyki, nie tylko do idei. Jest to zgodne z jednym z założeń 

globalnego standardu rozwiązań opartych na naturze, opracowanego przez IUCN [IUCN, n.d.b].  

Globalny standard dla NbS jest dokumentem, który ugruntował dotychczasową wiedzę o rozwiązaniach 

opartych na przyrodzie, ale dał też podstawy do kontynuowania dyskursu i opracowania standardów w skali 

lokalnej oraz w kontekście obiektów o określonej funkcji i strukturze. Niniejsza praca daje podstawy do 

dyskusji na temat precyzyjnych standardów NbS dla parków powstających w dużych miastach. Wedle 

przyjmowanej w pracy typologii obiekty te nazwać można parkami ekologicznymi typu NbS. Na podstawie 

przeprowadzonych badań, autorka stwierdziła, że powinny się one charakteryzować cechami 

wymienionymi poniżej. 

▪ Parki ekologiczne typu NbS powinny powstawać tam, gdzie w terenie zidentyfikowano wyzwania 

społeczne, przy czym w proces identyfikacji należy angażować jak najszersze grono interesariuszy, 

np. naukowców i ekspertów, związane z danym terenem fundacje i organizacje oraz mieszkańców; 

▪ Parki ekologiczne typu NbS powinny być chronione przez obowiązujące dla dzielnic, miast lub 

gmin akty prawne i plany zagospodarowania przestrzennego;  

▪ Parki ekologiczne typu NbS powinny posiadać strategie rozwoju opracowywane na okres około 5 

lat, uwzględniające np. metody działań na rzecz bioróżnorodności, klimatu i dziedzictwa 

kulturowego, sposoby angażowania społeczeństwa w utrzymywanie interwencji czy metody 
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zarządzania przestrzenią na celu utrzymywania jej w dobrym stanie (np. w czystości) oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom; 

▪ W celu opracowywania skutecznych strategii rozwoju, obiekty powinny być cyklicznie 

monitorowane i oceniane, np. pod względem satysfakcji użytkowników, a wyniki ewaluacji mają 

stać się podstawą do iteracyjnego uczenia się i podejmowania decyzji o potencjalnych zmianach. 

Istotnym aspektem jest wprowadzenie cyklicznego monitoringu poziomu różnorodności 

biologicznej, czego obecnie nie stosuje się powszechnie w przypadku terenów zieleni na obszarach 

zabudowanych; 

▪ Przy planowaniu inwestycji konieczne kompromisy muszą zostać zrównoważone, przy czym 

należy zwrócić uwagę na to, że stroną jest również przyroda, która nie powinna ponosić kosztów 

nieproporcjonalnych do zysków; 

▪ Parki ekologiczne typu NbS powinny podnosić lub umożliwiać podnoszenie się poziomu 

bioróżnorodności na obszarze interwencji. Preferuje się wprowadzanie gatunków rodzimych i 

stosowanie ekologii odtworzeniowej lub sukcesji naturalnej jako podstawowych technik w 

komponowaniu zieleni miejskiej tego typu; 

▪ Parki ekologiczne typu NbS powinny być samowystarczalne i nie wymagać zbyt dużych środków 

finansowych na ich utrzymanie;  

▪ Preferowane są rozwiązania generujące zyski, dzięki czemu można pozyskać środki na dalsze 

utrzymywanie parków. Przykładem może być umożliwianie prowadzenia działalności handlowej i 

dzierżawy obiektów, a także zyski generowane poprzez rozwiązania proekologiczne, takie jak 

wytwarzanie zielonej energii np. z transportu biogazu lub małą retencję (odciążanie miejskiego 

systemu kanalizacji); 

▪ Konieczne jest przeprowadzanie procesu partycypacji społecznej na wszystkich etapach 

powstawania parku ekologicznego typu NbS, a także później – przy jego utrzymywaniu, co nie jest 

obecnie powszechnie stosowaną praktyką w przypadku terenów zieleni na obszarach 

zabudowanych. Warto nadmienić, że skutecznie przeprowadzona partycypacja na etapie projektu, 

może zwiększyć szansę na identyfikację społeczeństwa z nowym parkiem. To z kolei może 

skutkować większym zaangażowaniem w utrzymywaniu obiektu; 

9.3. Znaczenie obiektów dla klimatu 

Złożony problem postępujących zmian klimatu wymaga złożonych rozwiązań. Oprócz wdrażania restrykcji 

mających na celu ograniczanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery (pochodzącego ze spalania paliw 

kopalnych), a także metanu (pochodzącego w znacznej mierze z hodowli zwierząt) oraz poszukiwania 

metod pozwalających na sekwestrację CO₂ z atmosfery, proponowane są różne rozwiązania wspomagające. 

Są to takie metody jak produkcja: alternatywnego cementu – alternative cement (zmiana składu cementu, 

tak aby przy produkcji i eksploatacji emitował mniej CO₂), dynamicznego szkła – dynamic glass (szkło 

zmieniające swoją barwę w zależności od temperatury, co może mieć zastosowanie w produkcji okien i 

wpływać na efektywność ogrzewania i chłodzenia budynków), czy zwiększenie efektywności lotnictwa – 

efficient aviation (np. poprzez stosowanie lepszych silników i lżejszych wnętrz w samolotach oraz 

wcześniejsze wycofywanie starszych samolotów z eksploatacji). Istnieje, też wiele rozwiązań, których 

podstawą są ekosystemy, np. odtwarzanie i ochrona mokradeł przybrzeżnych, ochrona i utrzymywanie 

odpowiedniego nawodnienia torfowisk, czy zakładanie plantacji drzew na terenach zdegradowanych. 

Każda z tych metod pozwala na zredukowanie lub zsekwestrowanie pewnej ilości dwutlenku węgla, co 

sumarycznie może prowadzić do poprawy sytuacji.  

Podobnie postrzegać należy rozwiązania oparte na przyrodzie, takie jakie poddane analizie parki. 

Pojedynczo nie powodują dużej różnicy, jednak jako elementy wchodzące w skład większej całości – mogą 
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mieć znaczenie we wspieraniu walki ze zmianami klimatu. W przypadku niektórych parków, znaczną część 

powierzchni stanowi liściasta zieleń wysoka (Governors Island Park, Renaissance Park, Mill Creek 

Earthworks Park), a drzewa liściaste mają szczególną wartość w kontekście zmian klimatu, ponieważ 

sekwestrują większe ilości dwutlenku węgla z atmosfery niż inne rośliny sadzone w parkach. Duże 

znaczenie ma projekt parku Vall d’en Joan. Na położonym w tym miejscu dawniej wysypisku śmieci do 

atmosfery ulatniał się biogaz, w którego skład wchodziły gazy cieplarniane – metan (CH₄) i dwutlenek 

węgla (CO₂). Projekt ma więc wpływ na zmiany klimatu, zarówno ze względu na redukcję emisji 

szkodliwych związków do atmosfery, jak i wykorzystanie ich do produkcji energii, a tym samym 

ograniczenie poboru np. z elektrowni węglowej. Z kolei park na Governors Island jest przykładem obiektu 

zaadaptowanego do skutków zmian klimatu. W parku The Hills nasadzenia z drzew i krzewów 

zlokalizowano na pagórkach, co miało na celu ocalenie zieleni w przypadku podniesienia się poziomu wody 

w rzece Hudson, co stanowi przewidywany skutek ocieplenia atmosfery. 

 
Ryc 53. Zróżnicowane poziomy terenu w parku na Governors Island, fot. Karolina Porada, 2019. 

9.4. Znaczenie obiektów dla różnorodności biologicznej 

W sytuacji wymierania kolejnych gatunków oraz zanikania ekosystemów istotnych dla globalnej 

ekologicznej równowagi, tworzenie nisz dających możliwość rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt 

odgrywa ważną rolę. Szczególnie w XXI wieku, gdy postępująca urbanizacja i inne przejawy działalności 

człowieka zabierają coraz większe powierzchnie mogące służyć faunie i florze. Większość parków 

poddanych analizie powstała na terenach o niskim poziomie różnorodności biologicznej (Buiteschot 

Landart Park, Northala Fields, Governors Island Park, Connecticut Water Treatment Facility) lub na 

obszarach zdegradowanych ekosystemów (Vall d’en Joan, Renaissance Park). We wszystkich przypadkach 

można mówić o wzbogaceniu szaty roślinnej, a w niektórych również o przywróceniu (pełnym lub 

planowanym stopniowo) ekosystemów charakterystycznych dla danego obszaru (Connecticut Water 

Treatment Facility, Vall d’en Joan). Znaczący jest przykład Renaissance Park, w którym poziom 

bioróżnorodności jest stale monitorowany, a cykliczne oceny potwierdzają jego stopniowe podnoszenie się. 
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Ryc 54. Różnorodność biologiczna w parku na Governors Island – zróżnicowane gatunkowo nasadzenia, dostosowane do 

warunków panujących w terenie, fot. Karolina.Porada, 2019. 

 

 
Ryc 55. Bioróżnorodność w parku Buiteschot Landart Park – łąka kwietna, fot. Karolina.Porada, 2018. 
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9.5. Znaczenie obiektów dla polepszania warunków życia w miastach 

Poddane analizie parki, szczególnie te znajdujące się w ścisłych centrach miast (Renaissance Park, Mill 

Creek Earthworks Park), mają wpływ na polepszenie warunków życia mieszkańców w kilku aspektach. Po 

pierwsze, dają możliwość łączności człowieka z naturą, szczególnie gdy zagospodarowane są zielenią 

naśladującą naturalne ekosystemy (np. Connecticut Water Treatment Facility). Większość z nich ma 

również rozwinięty program zróżnicowanych aktywności, z których mogą korzystać odwiedzający. 

Wprowadzane do parków formy ziemne, również są istotne. Po pierwsze, stanowią wielkogabarytowe znaki 

rozpoznawcze, co może zwiększać orientację w mieście (np. w przypadku Northala Fields). Są również 

atrakcyjnymi elementami rekreacyjnymi oraz skutecznymi barierami przeciwko hałasowi i 

zanieczyszczeniom powietrza (Northala Fields, Buiteschot Landart Park). Parki wspierają również idee 

zrównoważonych miast. Niektóre z nich powstały na terenach zdegradowanych i zanieczyszczonych, co 

pomogło wyeliminować zagrożenia środowiskowe. Analizowane parki wpływają też korzystnie na miejską 

gospodarkę wodami opadowymi (np. Connecticut Water Treatment Facility), a dzięki gęstemu pokryciu 

zielenią przyczyniają się do zmniejszania efektu miejskiej wyspy ciepła. 

 

Ryc 56. Punkt widokowy na szczycie kopca w parku Northala Fields, fot. Karolina Porada, 2019. 

9.6. Znaczenie dla edukacji społeczeństwa 

Parki mogą być miejscami edukacji, np. w zakresie ekologii, procesów fizycznych, geologii czy historii 

miejsca. Umieszczane w nich tablice, tabliczki, instalacje i rzeźby mogą przekazywać użytkownikom wiele 
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istotnych informacji. Również formy ziemne mogą stanowić swoiste odzwierciedlenie procesów 

ekologicznych lub też pełnić rolę pomników – symboli.  

W przeanalizowanych parkach pojawiają się liczne elementy edukacyjne. Wprowadzane w kompozycję 

formy ziemne, a także naturalne ukształtowanie terenu dają okazję do zagospodarowania punktów 

widokowych. W przypadku Northala Fields na szczycie jednego z kopców znajdują się fotografie 

otaczającej panoramy miasta w ujęciach z różnej strony. Zdjęcia opatrzono opisami poszczególnych 

elementów (budynków, dróg, lasów). Punkt widokowy połączono również z parkiem Vall d’en Joan. 

Miejsce zlokalizowano nad doliną (północny-zachód), dzięki czemu obserwator może oglądać tarasy 

ziemne, pod którymi ukryto teren dawnego wysypiska. Elementem punktu widokowego są też tablice 

informacyjne z opisem historii terenu. W parku zlokalizowano również instalacje – wolnostojące gabiony 

z prętów stalowych wypełnione sprasowanymi butelkami PVC, co stanowi przypomnienie o istnieniu na 

tym terenie składowiska odpadów. 

 

Ryc 57. Rzeźba akustyczna Het Luisterend Oor w parku Buiteschot Landart Park – łąka kwietna, fot. Karolina.Porada, 2018. 

W Buiteschot Landart Park umieszczono instalacje zaprojektowane przez artystę Paula de Cort 

podkreślające kulturowe znaczenie dźwięku i fal dźwiękowych. Pierwszą z nich jest Het Luisterend Oor 

(„Słuchające Ucho”) – rzeźba akustyczna wykonana ze stali corten, wychwytująca i skupiająca hałas 
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dochodzący z lotniska Schiphol. Drugą instalacją jest Chladni vijver („Staw Chladniego”) – wydłużona 

sadzawka w kształcie rombu. Staw daje widzom możliwość generowania fal wodnych o różnej 

częstotliwości za pomocą dźwigni umieszczonej pod przeprowadzonym nad stawem mostem. 

W Renaissance Park umieszczono przestrzeń pamięci – Trail of tears. Przyjmuje ona formę meandrujących 

ścieżek, które upamiętniają dziedzictwo rdzennych Amerykanów i honorują ich wkład w rozwój tej 

społeczności (w 1838 rząd USA wymusił usunięcie plemion Cherokee z Chattanooga do Oklahomy). W 

całym parku rozmieszczono również znaki informacyjne o charakterze edukacyjnym, opisujące szczególne 

cechy parku i historię miejsca. 

W przypadku Mill Creek Earthworks Park formy ziemne stanowią element edukacji artystycznej 

społeczeństwa. Zaprojektowane przez artystę Herberta Bayera obiekty będące również przykładem prądu 

earthworks w sztuce, są na tyle istotne, że miasto otrzymuje licznie dotacje na ich utrzymanie. 

Inną istotną kwestią w zakresie edukacji społeczeństwa jest to, że coraz częściej mieszkańcy miast i inni 

interesariusze biorą udział w konsultacjach na temat kształtu nowych terenów zieleni, a czasem uczestniczą 

w procesie projektowym (np. opiniując). Dzięki temu w pośredni sposób przyszli użytkownicy mają szansę 

stać się również twórcami, co zwiększa potencjał na identyfikowanie się z powstającym obiektem oraz 

zrozumienie zamysłu projektanta. Spośród przeanalizowanych terenów zieleni udział interesariuszy w 

procesie powstawania parku odnotowano w przypadku Northala Fields, Governors Island Park, 

Connecticut Water Treatment Facility i Buiteschot Landart Park. 

9.7. Zakończenie: awangarda architektury krajobrazu  

Rozpatrywanie zagadnienia awangardy architektury krajobrazu jest zadaniem trudnym, ponieważ 

rzeczywisty wkład danego dzieła lub projektanta w rozwój specjalności, można ocenić dopiero z 

perspektywy czasu. Ponieważ w pracy postawiono tezę, że taka awangarda istnieje, poniżej przedstawiono 

kilka cech przeanalizowanych obiektów, które zgodnie z teorią, dają podstawy do postrzegania ich jako 

awangardowe: 

▪ Działalność pionierska w danej dziedzinie – nowatorska i innowacyjna, wynikająca ze spełniania 

w znacznym stopniu przez przeanalizowane parki kryteriów Nature-based Solutions; 

▪ Wybieganie wyobraźnią w przyszłość – ze względu na działania mające wpływ na zmiany klimatu, 

zanik bioróżnorodności oraz potrzebę edukacji społeczeństwa; 

▪ Eksperymentowanie w zakresie materiału, techniki, środków wyrazu – przejawiające się we 

wprowadzaniu do parków wielkoskalowych form ziemnych, a także roślinności naśladującej 

rodzime ekosystemy; 

▪ Autonomia rozumiana jako brak podatności na manipulację oraz nieprzekupność – wynikająca z 

wartości obiektów dla bioróżnorodności, klimatu oraz dobrobytu człowieka, co świadczyć może 

np. o mniejszej koncentracji na chęci realizacji wyróżniającego się formalnie dzieła; 

▪ Zrzeszanie się, działalność grupowa – angażowanie w proces projektowy złożonych zespołów 

eksperckich, a także interesariuszy. 

 

Podsumowując – autorka uznaje, że analizowane w pracy parki zrównoważone, są realizacjami 

modelowymi, odpowiadającymi wyzwaniom XXI wieku i mogą nadać nowy kierunek w projektowaniu 

architektoniczno-krajobrazowym. Z tej perspektywy – nie jest to aż tak istotne czy są również awangardowe 

czy nie, gdyż ich wysoka wartość pozostaje od tego niezależna.
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ANEKS - Karty katalogowe dla obiektów wybranych do analizy szczegółowej 

 

Spis obiektów: 

A. Buitenschot Land Art Park | lokalizacja: Holandia, główny projektant: H+N+S Landschapsarchitecten 

B. Connecticut Water Treatment Facility | lokalizacja: Stany Zjednoczone, główny projektant: Michael Van Valkenburgh 

Associates 

C. Governors Island Park (The Hills) | lokalizacja: Stany Zjednoczone, główny projektant: WEST 8 

D. La Vall d’en Joan Parc del Garraf | lokalizacja: Hiszpania, główny projektant: Batlle i Roig Arquitectura 

E. Mill Creek Earthworks Park | lokalizacja: Stany Zjednoczone, główny projektant: Herbert Bayer 

F. Northala Fields | lokalizacja: Wielka Brytania, główny projektant: FoRM Associates 

G. Renaissance Park | lokalizacja: Stany Zjednoczone, główny projektant: Hargreaves Associates
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A. BUITENSCHOT LAND ART PARK  

  

Ryc. A1. Krajobraz Buitenschot Land Art Park, fot. K.Porada, 2018  Ryc. A2. Plan Buitenschot Land Art Park, źródło: H+N+S Landscape Architects 

 

Tab. A1. Buitenschot Land Art Park – podstawowe informacje 

Opracowanie: autorka 

Lokalizacja Hoofddorp, miasto o liczbie mieszkańców powyżej 70 tys. koło Amsterdamu. Gmina Haarlemmermeer. 

Odległość od centrum miasta 2 km od centrum Hoofddorp, 14 km od centrum Amsterdamu (od Rijskmuseum). 

Otoczenie Park sąsiaduje z zabudowanym terenem, gdzie dominują domy jednorodzinne (południe, zachód). Od północy i wschodu znajdują się pola uprawne. 

Bezpośrednio za polami znajduje się lotnisko Schiphol (międzynarodowy port lotniczy posiadający 6 pasów startowych). 

Powierzchnia 33 ha  

Poprzednie przeznaczenie terenu Tereny uprawne. 

Inwestor Lotnisko Schiphol i Stichting Mainport en Groen (Fundacja Portów Głównych i Zieleni)  

Czas opracowywania projektu 2012-2013 

Czas realizacji 2010-2012 (jest to druga wersja projektu, pierwsza z 2010, opracowana przez Stichting Mainport en Groen nie zawierała rozwiązań akustycznych) 

Główny projektant H+N+S Landschapsarchitecten 

Zespół projektowy Architektura krajobrazu: H+N+S Landschapsarchitecten, artysta: Paul de Kort, technologia redukcji hałasu: TNO, kalkulacja kosztów i wykonalność: 

Witteveen + Bos 
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Koszt inwestycji 3 miliony euro 
Nagrody Jay Hollingsworth Speas Airport Award (2017) 
Opis form ziemnych Park składa się z geometrycznej kompozycji wysokich na trzy metry wałów o przekroju trójkątnym. Nasypy przypominają grzbiety skalne, są 

zwielokrotnione i ułożone w rzędach, w dwóch kierunkach. Kompozycja form ziemnych widziana z góry to geometryczny, dynamiczny wzór. 

Inspiracje zaczerpnięto z eksperymentów z falami mechanicznymi XVIII–wiecznego fizyka Ernsta Chladni oraz z samego krajobrazu rolniczego 

(geometria, specyficzne formy zaoranych pól).  

Rola form ziemnych w projekcie Grzbiety wałów są ustawione prostopadle do fal dźwiękowych rozchodzących się w trakcie startu samolotów na jednym z pasów lotniska Schiphol, 

co zapewnia optymalną redukcję dźwięku o niskiej częstotliwości. Przerwy w kompozycji z form ziemnych kreują wolne przestrzenie o różnych 

wielkościach, wykorzystywane jako przestrzenie do rekreacji w parku. Abstrakcyjne, minimalistyczne formy nasypów są również obiektami 

atrakcyjnymi w widoku z perspektywy człowieka. Pomimo bliskości lotniska nie można ich jednak oglądać w trakcie lotu samolotem – dźwięk z 

ziemi rozchodzi się za startującym samolotem, więc w rzeczywistości odlatuje się w odwrotnym kierunku niż park [Smithsonian Mag, 2015]. 

 

 
Ryc A3. Przekroje ilustrujące kierunki rozchodzenia się fal dźwiękowych przed i po budowie parku Buitenschot, źródło: H+N+S Landscape Architects 

 

Tab. A2. Buitenschot Land Art Park – ocena rozwiązania opartego na przyrodzie (Nature-based Solution) 

Opracowanie: autorka 
KRYTERIUM WSKAŹNIK OCEN
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1.1 Interwencja ma wpływ na następujące wyzwania mające znaczący wpływ na społeczeństwo: 

1.1.1. Rozwój gospodarczy i społeczny 

1.1.2. Zdrowie człowieka 

1 

1.2 Wymienione w punkcie 1.1 wyzwania społeczne zostały odpowiednio rozpoznane, dzięki czemu interwencja pozwoliła na osiągnięcie celów przynoszących wiele 

korzyści społecznych, opisanych w punkcie 1.3. W przypadku wyzwania 1.1.1. brak jest danych dotyczących konkretnych metod jego identyfikacji, wiadomo 

natomiast, że budowa parku to decyzja inwestora, który przed akceptacją projektu zagospodarowania terenu musiał dokonać kalkulacji zysków i strat, jak opisano 

w punktach 4 i 6. Metodę identyfikacji wyzwania 1.1.2 opisano w punkcie 3 i 5.  

1 

1.3 Efektem interwencji jest osiągnięcie precyzyjnie określonych celów, związanych z wyzwaniami społecznymi opisanymi w punkcie 1.1. Wszystkie cele można 

uznać za SMART (konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie). 

1.1.1. Cel: Stworzenie atrakcyjnej dla użytkowników przestrzeni publicznej. Metoda i rezultat: Wkład zieleni w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej daje 

potencjał do rekreacji w okolicy. Park może zwiększać liczbę spotkań towarzyskich mieszkańców sąsiadujących osiedli. Identyfikacja osiągnięcia celu: Otwarcie 

parku dla publiczności. Ocenę przestrzeni przez społeczeństwo można monitorować na portalach internetowych (np. Google Reviews). 1.1.2 Cel: Ograniczenie 

hałasu naziemnego (o niskiej częstotliwości) z lotniska. Metoda i rezultat: Założenie budowy parku „akustycznego” zmniejszającego ilość hałasu wpływającego 

2 
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na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Jako metodę przyjęto budowę odpowiednio ukształtowanych form ziemnych, co było efektem prowadzonych wcześniej 

badań i konsultacji opisanych w punkcie 5. Identyfikacja osiągnięcia celu: Ustawienie 35 punktów monitorowania hałasu w całym regionie – podczas testów w 

2014 r. głośność w żadnym miejscu nie przekroczyła pożądanego poziomu [Smithsonian Mag, 2015]. Zaprojektowane we współpracy z TNO wały ziemne redukują 

hałas o 5,5 dB [j.raith@hnsland.nl]. 
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2.1 Buitenschot Land Art Park jest przykładem obiektu, w którym interakcje zachodzą głównie między społeczeństwem a ekosystemami. Wynika to ze specyfiki parku 

miejskiego. Redukcja hałasu przy użyciu form ziemnych sprawia, że park może mieć pośrednio dodatni wpływ na gospodarkę, ze względu na uniknięcie innych, 

mniej korzystnych ekonomicznie rozwiązań, jak np. ograniczanie liczby lotów [Smithsonian Mag, 2015].  

1 

2.2 Buitenschot Land Art Park jest obiektem znaczącym z punktu widzenia sektora kultury i inżynierii. Wpływ na wartość kulturową parku ma nie tylko spójna 

kompozycja ziemnych wałów, nawiązująca do sztuki ziemi, ale również umieszczone w parku instalacje zaprojektowane przez artystę Paula de Kort, podkreślające 

kulturowe znaczenie dźwięku i fal dźwiękowych [H+N+S Landschapsarchitecten et al, 2011]. Są to: Het Luisterend Oor („słuchające ucho” – rzeźba akustyczna 

wykonana ze stali corten, która wychwytuje i skupia hałas wygłuszany przez formy ziemne – forma inspirowana jest parabolicznymi zwierciadłami dźwiękowymi) 

oraz Chladni vijver („staw Chladniego” – wydłużony staw w kształcie rombu, dający możliwość generowania fal wodnych o różnej częstotliwości za pomocą 

dźwigni umieszczonej pod przeprowadzonym nad stawem mostem). W sektorze inżynierii współpraca związana jest z projektem akustycznym, który umożliwił 

dobór przekroju wałów redukujących hałas. Specjaliści (TNO) przeprowadzili badania polegające na umieszczeniu trójwymiarowych modeli (wykonanych w skali) 

w tunelu aerodynamicznym, co pozwoliło na pozyskanie danych do dalszych obliczeń. Oszacowano redukcję hałasu o około 10dB (ostatecznie jest to 5.5dB) 

[j.raith@hnsland.nl]. 

2 

2.3 Park jest częścią systemów terenów zieleni w różnych skalach, przez co staje się elementem wspierającym ochronę przyrody oraz kontakt człowieka z naturą poza 

bezpośrednim obszarem interwencji (punkt 3.4). Degradacja parku miałaby negatywny wpływ na bioróżnorodność poza miejscem interwencji oraz na ciągłość 

systemów terenów zieleni. Park przyczynia się również do rozwoju sektora kultury (punkt 2.2). Ze względu na te interakcje rozwiązanie można uznać za trwałe i 

zrównoważone. 

2 
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3.1. W planie użytkowania terenu stwierdzono występowanie chronionych gatunków roślin na obszarze Buitenschot [Gameente Haarlemmermeer, 2010]. Są to: szczeć 

pospolita i łączeń baldaszkowy. Odnotowano również występowania trzech gatunków ssaków: zająca, kreta i jeża, oraz możliwość występowania gatunku 

chronionego – nietoperza karlika malutkiego, który żeruje wzdłuż szpalerów drzew na skraju obszaru objętego planem. Nie odnotowano występowania płazów. 

Gatunki, które mogą korzystać z obszaru objętego planem to kumak nizinny i żaba brunatna. W wizji strukturalnej rozwoju gminy opisano, że Haarlemmermeer to 

obszar ubogi gatunkowo w porównaniu z resztą Holandii [Gameente Haarlemmermeer, 2012]. Również poprzednie przeznaczenie terenu jako gruntu rolnego 

klasyfikowało go jako obszar o niskim poziomie bioróżnorodności [j.raith@hnsland.nl]. Ponieważ opisany w punkcie 3.2. projekt zieleni, spowodował podniesienie 

poziomu bioróżnorodności, w procesie planowania konieczne było posługiwanie się wiedzą naukową. 

2 

3.2. Budowa parku Buitenschot spowodowała wzrost bioróżnorodności, dzięki wprowadzeniu drzew oraz kwiecistych łąk, które są bardziej zróżnicowane gatunkowo 

niż teren rolniczy [j.raith@hnsland.nl]. Na planie zagospodarowania terenu oznaczono, że posadzono 123 drzewa: 60 dębów (Quercus sp.), 9 wierzb (Salix sp.), 22 

jesiony (Fraxinus sp.), 23 topole (Populus sp.), 9 olszy (Alnus sp.). Pozostawiono również istniejącą wcześniej w terenie skupinę drzew składającą się ze śliw 

(Prunus sp.) oraz orzechów (Juglans sp.). Darń porastająca wały to specjalny rodzaj mieszanki traw, które dobrze rozrastają się na zboczach i stabilizują skarpy 

[j.raith@hnsland.nl]. Jak podają Autorzy projektu z ekologicznego punktu widzenia park może być postrzegany jako ekstensywnie zarządzana działka użytków 

zielonych ze szczególnym mikroreliefem. Różnica w nasłonecznieniu między zboczami północnymi i południowymi już teraz prowadzi do różnic w rozwoju 

roślinności, a z czasem różnice te będą się jeszcze pogłębiać. Gradient od suchego do wilgotnego, patrząc od szczytu wału do rowu, również się rozwija 

[j.raith@hnsland.nl] (tłum. autor). Brak jest dostępnych danych na temat okresowego sprawdzania stanu bioróżnorodności i jej oceny, również Autorzy projektu 

nie posiadają na ten temat informacji. 

2 

3.3. Pomimo braku informacji dotyczących monitorowania obejmującego okresowe oceny niezamierzonych niekorzystnych skutków dla przyrody zakłada się, że ze 

względu na specyficzny charakter ekosystemów miejskich, w tym wypadku będący przykładem wykreowania nowego ekosystemu [Eggermont, Le Roux, 2015] 

nie występują niekorzystne skutki dla przyrody wynikające z NbS, gdyż rozwiązanie poprawia pierwotny stan środowiska. 

1 

3.4. Fundacja Mainport and Groen opracowała projekt terenów zielonych wokół lotniska Schiphol, aby zrekompensować zabudowany teren [j.raith@hnsland.nl]. Park 

jest też częścią małego systemu terenów zieleni urządzonej wraz z sąsiadującym parkiem Haarlemmermeerse bos oraz pobliskim Plesmanlaan. W planie 

2 
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użytkowania terenu określono, że Buitenschot znajduje się na skraju strefy ekologicznej, ze względu na co dopuszczono "zielone" zagospodarowanie terenu 

[Gameente Haarlemmermeer, 2010]. Wizja strukturalna rozwoju gminy [Gameente Haarlemmermeer, 2012] przewiduje włączenie parku w ciągły system terenów 

zieleni. Na mapie zagospodarowania polderów po północno-wschodniej stronie gminy (De laagdynamische noordoostzijde van de polder) teren włączono do 

struktury obszarów zalesień (bos), z kolei na mapie „struktura zielona” (groenstructuur) do terenów zieleni istniejącej (groen bestaand). Teren wchodzi również w 

skład systemu zieleni o wartości kulturowej jako część pierścienia fortyfikacji Amsterdamu (Stelling van Amsterdam), co pokazano na arkuszu „krajobraz 

metropolitalny” (metropolitane landschap).  

SUMA 7 

 

K
R

Y
T

E
R

IU
M

 4
 

4.1. Koszty bezpośrednie ponieśli Inwestorzy: lotnisko Schiphol oraz Stichting Mainport en Groen (Fundacja Portów Głównych i Zieleni) [H+N+S 

Landschapsarchitecten et al, 2011]. Korzyści niefinansowe zarówno bezpośrednie jak i pośrednie pozyskuje społeczeństwo (miejsce rekreacji, edukacja) oraz flora 

i fauna (stopniowy wzrost poziomu bioróżnorodności, park jako element sieci terenów zielonych). 

2 

4.2. Projekt opracowano w formie specyfikacji wraz z budżetem [H+N+S Landschapsarchitecten et al, 2011], po decyzji o odrzuceniu pierwotnej koncepcji wyłonionej 

w drodze konkursu, co było związane również z wysokim kosztem implementacji (punkt 4.3.). Należy podkreślić, że długoterminowa stabilność ekonomiczna i 

finansowa inwestycji nie jest zagrożona, ze względu na niewielkie potrzeby związane z opieką i konserwacją parku. Większość terenu pokrywają przestrzenie 

trawiaste. Jak nadmienia projektant, pomimo że zakładano intensywne utrzymywanie wałów (pierwotnie miały je pokrywać nasadzenia z wierzby) i niektórych 

trawiastych parceli, ostatecznie wybrano strategię ekstensywnego zarządzania dla wszystkich elementów ze względów finansowych, ograniczającą się do koszenia 

około 2 razy w roku [j.raith@hnsland.nl]. Ponadto w parku nie wprowadzono zbyt wielu elementów małej architektury, ścieżki są utwardzane częściowo oraz nie 

wprowadzono żadnych elementów oświetleniowych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że utrzymywanie obiektu wymaga minimalnych nakładów finansowych.  

2 

4.3. Inwestor rozważał inne rozwiązania – pierwszym etapem projektu był konkurs architektoniczny. Pomimo wyłonienia zwycięzcy, zrezygnowano z realizacji 

pierwotnej koncepcji, ponieważ nie była wystarczająco funkcjonalna – okazała się zbyt skomplikowana do realizacji, zbyt droga i niewystarczająco bezpieczna 

[j.raith@hnsland.nl]. W związku z rozczarowującym wynikiem konkursu, Inwestor zlecił opracowanie „planu B” [j.raith@hnsland.nl], który zrealizowano. 

1 

4.4. Tak jak opisano w punktach 4.2. i 4.3., strategią Inwestora była realizacja projektu korzystnego ekonomicznie, z założeniem jego ekstensywnego utrzymywania 

[j.raith@hnsland.nl]. W związku z tym zakłada się, że nie ma podstaw do podważania długoterminowej rentowności inwestycji. 

2 
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5.1. Podczas wstępnego planowania przeprowadzono konsultacje z niektórymi rolnikami z tego obszaru [j.raith@hnsland.nl]. Dało to informacje, że w okresach, gdy 

pola uprawne przy lotnisku są zaorane, hałas jest mniejszy. Dzięki temu powstała idea, że system form ziemnych – grzbietów i rowów, może wpływać na redukcję 

hałasu. 

1 

5.2. Brak informacji o dyskryminacji pewnych grup społecznych w procesie zarządzania inwestycją. 1 

5.3. W procesie projektowania parku nie zaangażowano interesariuszy [j.raith@hnsland.nl]. Projekt był natomiast nadzorowany przez grupę projektową, w której obaj 

klienci, lotnisko Schiphol i fundacja Mainport en Groen, wraz z gminą Haarlemmermeer i zarządem rekreacji Noord-Holland jako planowanym zarządcą, 

krytycznie monitorowali i kierowali opracowaniem planu [j.raith@hnsland.nl]. Brak jest informacji na temat udziału społeczności w zarządzaniu i utrzymywaniu 

parku. 

0 

5.4. Procesy decyzyjne odnoszą się głównie do społeczeństwa i przyrody. Prawa i interesy tych stron zapisano w przejrzystej i dostępnej dokumentacji w postaci 

dokumentów planistycznych opisanych w punktach 6.3 i 8.2. Brak ogólnodostępnej dokumentacji dotyczącej procedur decyzyjnych bezpośrednio dotyczących 

parku. 

1 

5.5. Omawiany przypadek nie wykracza poza granice jurysdykcji jednego miasta i jednego hrabstwa. Nie ma potrzeby ustanawiania dodatkowych mechanizmów 

umożliwiających wspólne podejmowanie decyzji na obszarach kilku jurysdykcji. 

1 
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6.1. Interwencja jest przykładem dobrego zrównoważenia kosztów i korzyści. Decyzja inwestora i posiadacza gruntu, lotniska Schiphol, o budowie parku stanowiącego 

barierę akustyczną dla hałasu o niskiej częstotliwości, była rekompensatą dla pobliskich mieszkańców za ponoszone uciążliwości. Niemniej jednak – rozwiązanie 

dało też podstawy do dalszych korzyści ekonomicznych dla inwestora, który nie musiał redukować hałasu np. poprzez zmniejszenie ilości lotów oraz ponosić 

wyższych kosztów z tytułu droższych rozwiązań inżynieryjnych. Jak opisano w punkcie 3.2. rozwiązanie korzystnie wpłynęło również na poziom bioróżnorodności, 

a także przyniosło korzyści społeczne i kulturowe.  

2 
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6.2. Ponieważ proces opiniowania projektu nie był publiczny (punkt 5.1.), można się spodziewać, że ewentualne zmiany dotyczące praw do dostępu, użytkowania i 

kontroli zarządzanego terenu i zasobów naturalnych mogą być wprowadzane również bez aprobaty społeczeństwa. W opinii projektanta, modyfikacje nie powinny 

być jednak wprowadzane ze względu na wartość wynikającą z ochrony przed hałasem [j.raith@hnsland.nl]. Jak wynika z punktu 5.3 wyznaczono interesariuszy 

do monitorowania projektu i zarządzania obiektem. Sposób aranżacji projektu wyklucza natomiast dyskryminacje pewnych grup społecznych, ze względu na 

uniwersalny charakter zagospodarowania (universal design) – ścieżki spacerowe są szerokie, utwardzone i o małym nachyleniu, co odpowiada potrzebom osób w 

różnych kategoriach wiekowych i o różnych poziomach sprawności (fizycznej i psychicznej). 

1 

6.3. Specyfika parku miejskiego, powoduje, że nie jest on obiektem dynamicznie zmieniającym się w czasie. Ryzyko degradacji rozwiązania jest więc niewielkie i 

mogłoby ewentualnie wiązać się z presją inwestycyjną, przed którą jednak obszar chroniony jest ustaleniami zawartymi w planie użytkowania terenu 

[Bestemmingsplan Haarlemmermeer Noordwest Groengebieden 2010] oraz wizji strukturalnej rozwoju gminy Haarlemmermeer [Gameente Haarlemmermeer, 

2012]. Wizję opracowano do roku 2030, należy więc uznać, że do tego czasu korzyści dla przyrody i mieszkańców zostały zabezpieczone. 

1 
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 7.1. Za zarządzanie i monitorowanie parku odpowiedzialne są organy prawne: prowincja Noord-Holland i miasto Hoofddorp [j.raith@hnsland.nl]. Brak 

ogólnodostępnej strategii służącej do regularnego monitorowania i oceny interwencji. 

0 

7.2. Brak informacji na temat opracowania konkretnego planu monitorowania i cyklicznej oceny parku. Prawdopodobnie monitoring jest prowadzony przez organy 

administracji miasta Hoofddorp odpowiedzialne za utrzymywanie parku i kontrolę bezpieczeństwa. 

0 

7.3. Brak podstaw do iteracyjnego uczenia się na bazie informacji zwrotnych, potencjalnie prowadzących do zmian w projekcie (brak bazowych informacji w punktach 

7.1 i 7.2.) 

0 
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8.1. Informacje o projekcie i osiągniętych dzięki niemu korzyściach są szeroko udostępniane w literaturze oraz w Internecie. W 2017 roku, H+N+S Landscape Architects 

oraz Royal Schiphol Group otrzymali nagrodę Jay Hollingsworth Speas Airport Award za Buitenschot Park [Schiphol, 2017]. Nagroda jest corocznie wręczana 

osobie lub osobom, które w ostatnich latach najbardziej przyczyniły się do poprawy relacji pomiędzy lotniskami i/lub heli portami a otaczającym je środowiskiem, 

poprzez wprowadzenie innowacji, które mogą być powielane w innych miejscach na świecie. Świadczy to o uznaniu rozwiązania jako wzorcowego i wspiera 

szerzenie informacji na jego temat. 

1 

8.2. Rozwiązanie nie koliduje z ustaleniami przedstawionymi w wizji strukturalnej rozwoju gminy Haarlemmermeer (Ontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030) 

[Gameente Haarlemmermeer, 2012].  

1 

8.3. W kontekście krajowym i globalnym projekt w niewielkim stopniu przyczynia się do realizacji celów w zakresie dobrobytu ludzi, zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej. 

1 
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Tab. A3. Buitenschot Land Art Park – indeks oceny przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka 

Podstawa oceny: wizja lokalna, publikacje i Internet. 

Skala oceny na podstawie: Mehta V. (2014). 

 

LP 

(LPI) 
KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA KRYTERIUM ILOCZYN 

Inkluzywność 

1 (6) Kontrola wejścia na teren 1 3 – brak 3 

2 (8) Godziny otwarcia 1 3 – brak restrykcji 3 

3 (9) Naruszenie prywatności zwiedzających przez kamery, ochroniarzy, 

przewodników, woźnych itp. 

1 3 – nie występują żadne czynniki naruszające prywatność 3 
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4 (10) Znaki zakazu / nakazu wykluczające pewne aktywności lub 

wprowadzające nakaz pewnych zachowań (wykluczony regulamin 

parku i znaki dotyczące zachowań niebezpiecznych, jak np. 

pływanie w miejscach niestrzeżonych) 

1 3 – brak 3 

SUMA 12 

Aktywności 

5 (13) Miejsca gromadzące społeczność (np. trawniki, nabrzeża, miejsca 

do siedzenia, place) 

2 3 – więcej niż dwa. Pomiędzy wałami ziemnymi wydzielono kilka przestrzeni 

trawnikowych – mniejszych i większych. Do gromadzenia społeczności szczególnie 

nadają się trawniki: o romboidalnym kształcie w centrum parku oraz o kształcie 

trójkąta w południowo-zachodniej części parku.  

6 

6 (14) Wybór działań i aktywności (np. spacer, sport, podziwianie 

widoków, zabawa z dziećmi, wędkowanie, jedzenie, piknikowanie, 

siedzenie, leżenie) 

1 3 – wysoki (więcej niż cztery aktywności). Np. spacery, sport (rowery, rolki, 

bieganie), piknikowanie, podziwianie elementów artystycznych, spacery z psami. 

3 

7 (15) Elastyczność - możliwość dostosowania do różnych funkcji np. teren 

gier, piknikowania, dyskusji, obserwacji, itp. (Procentowy udział 

przestrzeni w formie trawników lub innych przestrzeni otwartych / 

częściowo otwartych o dowolnym sposobie użytkowania. 

Przestrzenie takie jak: gęsto porośnięte roślinnością rabaty, akweny, 

place zabaw, siłownie zewnętrzne – nie są uznawane za elastyczne) 

1 2 – umiarkowanie elastyczna (30-60%). Sumaryczna powierzchnia przestrzeni 

elastycznej to około 40% (13,5 ha na 33 ha). Na przestrzeń elastyczna składają 

powierzchnie trawników. Pomiaru dokonano w oparciu o ortofotomapę dostępną 

przez Google Earth. 

 

2 

8 (16) Dostępność punktów gastronomicznych w obrębie lub na obrzeżach 

przestrzeni 

2 3 – kilka punktów z żywnością. W parku nie ma punktów z żywnością. Na 

obrzeżach, w sąsiednim parku, znajduje się ich kilka: Papa's Beach House, 

BARRACA Rodizio Grill & Bar, La Floria Paviljoen Haarlemmermeerse Bos. 

6 

9 (17) Różnorodność przedsiębiorstw i usług na obrzeżach przestrzeni 1 1 – bardzo mała (do 5 punktów). Od strony północnej, z parkiem sąsiaduje lotnisko 

Schiphol. W bliskim sąsiedztwie parku znajduje się stadnina koni oraz hotel o 

nazwie Courtyard by Marriott Amsterdam Airport. 

1 

SUMA 18 

Komfort 

10 

(20) 

Miejsca do siedzenia bez płacenia za towary i usługi 2 1 – kilka w jednej części parku. W parku nie ma pojedynczych ławek. W części 

północnej, przy kanale, zabudowano taras z siedziskiem. 

2 

11 

(21) 

Miejsca do siedzenia zapewniane przez pobliskie usługi lub usługi 

w parku 

1 0 – brak 0 

12 

(22) 

Pozostałe meble i artefakty w przestrzeni 1 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. W parku rozmieszczono: dwa 

pomosty, dwie instalacje artystyczne, staw w kształcie rombu, podest nad kanałem 

oraz trójwymiarowy plan parku wykonany z betonu. 

3 

13 

(23) 

Komfort klimatyczny przestrzeni - cień i schronienie 2 1 – umiarkowany komfort w niektórych częściach (pojedyncze obiekty rzucające 

cień). We wschodniej i południowej części parku rosną drzewa – nie są to jednak 

gęste grupy, a nasadzenia punktowe. 

2 

14 

(24) 

Elementy wystroju zniechęcające do korzystania z przestrzeni (np. 

elementy zdewastowane, zaniedbana zieleń, zanieczyszczone 

elementy wodne, zaśmiecone przestrzenie) 

1 3 – brak. W trakcie wizji lokalnej nie zinwentaryzowano żadnych elementów 

zdewastowanych, park jest utrzymywany w bardzo dobrym stanie. 

3 

SUMA 10 

Bezpieczeństwo 

15 

(27) 

Wizualne i fizyczne połączenie i otwartość do przyległych ulic lub 

przestrzeni 

1 2 – umiarkowane połączenie (połączenie z przyległymi ulicami w przynajmniej 3 

lub 4 punktach, widoczność przestrzeni poza parkiem). Zlokalizowano trzy wejścia 

2 
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do parku: po jednym od zachodu, południa i wschodu. Przestrzeń jest otwarta na 

otaczającą zabudowę – ze szczytów pagórków widać domy oraz lotnisko.  

16 

(28)  

Stan techniczny i konserwacja właściwa dla danej przestrzeni 1 3 – na wysokim poziomie. 3 

17 

(29) 

Jakość oświetlenia w przestrzeni po zmroku 1 0 – brak oświetlenia 3 

SUMA 8 

Przyjemność  

18 

(34) 

Obecność wyróżniających się elementów architektonicznych lub 

krajobrazowych (obrazowość) 

1 3 – wiele. Elementy warunkujące obrazowość parku to przede wszystkim wały o 

trójkątnym przekroju. Wyróżniają się też elementy artystyczne: instalacja Het 

Luisterend Oor i staw Chladni vijver. 

3 

19 

(35) 

Poczucie wygrodzenia (izolacja od elementów uciążliwych – 

fizycznie lub wizualnie, jeśli w okolicy brak takich elementów, 

poczucie wygrodzenia określa się jako bardzo dobre) 

1 1 – umiarkowane poczucie wygrodzenia. Poczucie wygrodzenia w parku zależy od 

punktu, w którym znajduje się obserwator. W wydzielonych pomiędzy wałami 

przestrzeniach trawnikowych jest ono wysokie, natomiast stojąc na szczycie wału 

lub przy kanale – zdecydowanie niższe. 

1 

20 

(36) 

Różnorodność przestrzeni (różne strefy parkowe wynikające z 

topografii i pokrycia terenu, np. tereny trawiaste i zadrzewione, 

nadwodne, na wzniesieniach oraz różnorodność miejsc do rekreacji, 

np. place zabaw, miejsca do siedzenia, pomosty, boiska) 

1 3 – przestrzenie o zróżnicowanym charakterze (trzy lub więcej stref parkowych, 

różnorodność miejsc do rekreacji). Przestrzenie do rekreacji są ograniczone do 

trawników, ścieżek spacerowych oraz pomostu nad kanałem od strony północnej. 

Strefy parkowe są kreowane przez mniejsze lub większe odstępy między ziemnymi 

wałami. Pomimo prostej, geometrycznej kompozycji parku jego wewnętrzne 

przestrzenie są zróżnicowane. 

3 

22 

(38) 

Różnorodność elementów w przestrzeni zapewniających złożoność 

sensoryczną (określenie na ile zmysłów oddziałują elementy w 

parku) 

1 2 – umiarkowana (oddziaływanie na cztery zmysły). Sensoryczność związana jest z 

tkanką roślinną oraz obiektami artystycznymi umieszczonymi w parku. Zieleń 

zapewnia doznania: wzrokowe (zieleń liści, barwy kwiatów), zapachowe (pachnące 

byliny), dotykowe (swobodny dostęp do rabat) i słuchowe (szum liści). Instalacje 

artystyczne Het Luisterend Oor (dwa obiekty) oddziałują na zmysł słuchu, a Chladni 

vijver na zmysły wzroku i słuchu. 

2 

23 

(39) 

Elementy projektowe stanowiące punkty centralne (np. znajdujące 

się na osiach, skrzyżowaniach, w miejscach charakterystycznych, 

np. na wzniesieniach) 

1 3 – kilka. W parku zaprojektowano prosty układ utwardzonych ścieżek, z których 

jedna jest podłużna (wzdłuż północnej granicy parku), a trzy pozostałe trakty są do 

niej prostopadłe. Pierwsza prostopadła ścieżka łączy parking z instalacją Chladni 

vijver, a środkowa łączy pomost nad kanałem z miejscem, w którym usytuowano 

trójwymiarowy plan parku. Jedną z instalacji Het Luisterend Oor usytuowano na 

wzniesieniu, a drugą w narożniku największego trawnika. 

3 

SUMA 12 
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Tab. A4. Buitenschot Land Art Park – satysfakcja użytkownika 

Opracowanie: autorka 

Podstawa opracowania: Google Reviews 

Google Reviews, 2021. Landartpark Buitenschot. Dostępny w: https://goo.gl/maps/bvagtiVGbW3Uoeav6 [dostęp: 9 września 2021]. 

Oceniany obiekt lub 

element parku 

Liczba 

oceniających 

Pozytywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Negatywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Ocena 

Landartpark  

Buitenschot 

33 ▪ Osoba A: Piękna natura (Prachtig natuurgebied) 

▪ Osoba B: Piękny park, w którym można spacerować z psem 

(Mooi park waar je heerlijk met de hond kan wandelen); 

▪ Osoba C: Rezerwat przyrody z wałami. Ma to na celu 

zakłócenie fal dźwiękowych z Schiphol, tak aby 

mieszkańcom Hoofddorp mniej dokuczał codzienny hałas 

samolotów (Een natuurgebied voorzien van ribbels. Dit om 

de geluidsgolven van Schiphol te verstoren zodat bewoners 

in Hoofddorp minder last hebben v asn het dagelijkse 

vliegtuig geluid). 

▪ Osoba D: Szkoda, że nie ma ławek (Wel jammer dat er 

geen bankjes staan); 

▪ Osoba E: Przyjemny na spacery z psem. Poza tym nic nie 

można tam robić (Leuk om de hond uit te laten. Verder kan 

je er helemaal niets mee). 

 

 

4.5 

ŚREDNIA OCENA                                                                                                                                                                                                                                                                                     4.5/5 

https://goo.gl/maps/bvagtiVGbW3Uoeav6
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B. CONNECTICUT WATER TREATMENT FACILITY 

  
Ryc.. B1. Krajobraz parku Connecticut Water Treatment Facility, źródło: Michael Van 

Valkenburgh Associates, Inc 

Ryc. B2: Wizualizacja przestrzenna Connecticut Water Treatment Facility, źródło: Michael 

Van Valkenburgh Associates, Inc 

 

Tab. B1. Connecticut Water Treatment Facility – podstawowe informacje 

Opracowanie: autorka 

Lokalizacja New Haven / Hamden Town, Connecticut, Stany Zjednoczone 
Odległość od centrum miasta 3.2 km od centrum New Haven 

Otoczenie Park jest formą zagospodarowania terenu przy budynku stacji uzdatniania wody. Od strony południowej założenie sąsiaduje z parkiem Edgerton, od 

wschodniej z zalesionym obszarem, przez który przepływa rzeka Mill River oraz przez który przeprowadzono trakty spacerowe (White Trail, Black 

Trail). Od strony północnej i zachodniej park przylega do obszarów zabudowy jednorodzinnej w otoczeniu zieleni wysokiej. W odległości 200 m 

od parku, na północnym-wschodzie położone jest jezioro Whitney. 

Powierzchnia 3,4 ha 

Poprzednie przeznaczenie terenu Zakład uzdatniania wody – posiadłość powstała w roku 1902 

Inwestor South Central Connecticut Regional Water Authority 

Czas opracowywania projektu 2001–2005 
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Czas realizacji 1997–2005 (budynek), 2001–2005 (park) 

Główny projektant Michael Van Valkenburgh Associates, Inc 

Zespół projektowy Architektura krajobrazu: Michael Van Valkenburgh Associates, Inc., architektura: Steven Holl Architects, inżynieria lądowa: Tighe and Bond 

Consulting Engineers, Westfield, mechanika konstrukcji: CH2M, konstrukcje: C.H. Nickerson & Company, Inc., Torrington, wykonawstwo w 

zakresie architektury krajobrazu: Emanouil Brothers, Inc., bioinżynieria: The Bioengineering Group, Inc.  

Koszt inwestycji około 1.5 – 2 mln dolarów (budżet ograniczony do 5 dolarów za stopę kwadratową [MVVA, n.d.; Zeunert, 2017:46] 

Nagrody American Society of Landscape Architects Honor Award (2010), AIA/COTE Top Ten Green Project (2007), AIA NY Honor Award (2005), Van 

Alen Institute International Projects in Public Architecture (2001) 
Opis form ziemnych Wyróżniającą się formą ziemną w parku jest porośnięty darnią pagórek – na jego szczyt prowadzi kręta ścieżka, a okresowo z kopca spływa strumień. 

Utworzono również dolinę pomiędzy mniejszymi, podłużnymi wzniesieniami w części parku położonej przy budynku. 

Rola form ziemnych w projekcie Nową topografię terenu tworzy 30 582 m³ (40 000 jardów sześciennych) ziemi pozyskanej z wykopów budowlanych. Urobek został ponownie 

wykorzystany do stworzenia zróżnicowanego krajobrazu, który oprócz istniejących wcześniej terenów podmokłych, składa się z kopca, okresowo 

pojawiającego się strumienia, ogrodu z roślinnością użytkową, doliny, wąwozu, nabrzeża, półwyspu, wyspy i jeziora [Zeunert, 2017:46]. Powstałe 

ekosystemy i nisze to miejsca rozwoju bioróżnorodności oraz retencji zasobów wodnych. 

 

Tab. B2. Connecticut Water Treatment Facility – ocena rozwiązania opartego na przyrodzie (Nature-based Solution) 

Opracowanie: autorka 

KRYTERIUM WSKAŹNIK OCENA 
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1.1 Interwencja ma wpływ na następujące wyzwania mające znaczący wpływ na społeczeństwo: 

1.1.1. Rozwój gospodarczy i społeczny 

1.1.2. Bezpieczeństwo wodne 

1.1.3. Zmiany klimatu 

1.1.4. Degradacja środowiska naturalnego i utrata różnorodności biologicznej 

1 

1.2 Wymienione w punkcie 1.1 wyzwania społeczne zostały odpowiednio rozpoznane, dzięki czemu interwencja pozwoliła na osiągnięcie celów przynoszących 

wiele korzyści społecznych, opisanych w punkcie 1.3. Metodę identyfikacji wyzwania 1.1.1 i 1.1.4 opisano w punkcie 5.1. Wyzwanie 1.1.2 nie zostało 

udokumentowane, może jednak być związane z polityką przyjętą przez inwestora, w związku z budową wizerunku marki, co opisano w punkcie 6.1. Wyzwanie 

1.1.3 jest problemem globalnym zidentyfikowanym przez licznych badaczy z dziedziny klimatologii. 

1 

1.3 Efektem interwencji jest osiągnięcie precyzyjnie określonych celów, związanych z wyzwaniami społecznymi opisanymi w punkcie 1.1. Wszystkie cele można 

uznać za SMART (konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie). 

1.1.1. Cel: Stworzenie atrakcyjnej dla użytkowników przestrzeni publicznej. Metoda i rezultat: Efektem przekształcenia ubogiej gatunkowo przestrzeni zielonej 

w dynamiczną i ekologicznie zróżnicowaną przestrzeń publiczną, była poprawa sposobów użytkowania terenu przez społeczność i integracja z podmiejskim 

otoczeniem [ASLA, 2010]. Ponieważ większość urządzeń do uzdatniania wody znajduje się pod ziemią, powierzchnia gruntu została zaaranżowana jako park 

publiczny. Chociaż obiekt jest własnością prywatną, zagospodarowanie terenu dostarcza korzyści dla sąsiadującej dzielnicy mieszkaniowej. Identyfikacja 

osiągnięcia celu: Otwarcie parku dla publiczności. Ocenę przestrzeni przez społeczeństwo można monitorować na portalach internetowych (np. Google Reviews). 

1.1.2. Cel: Wprowadzenie rozwiązań z zakresu niebieskiej infrastruktury. Metoda i rezultat: Wody opadowe i spływy z zielonego dachu kryjącego budynek są 

filtrowane w miarę ich przemieszczania się przez krajobraz [ASLA, 2010]. W parku przewidziano spływ wód opadowych z podniesionych części terenu (kopiec, 

otoczenie doliny) przez rowy bioretencyjne (bioswales), czyli podmokłe, niskie połacie ziemi, które kierują spływy przez powierzchnie porośnięte roślinnością 

użytkową, łąki i strumienie aż do stawu retencyjnego, gdzie oczyszczona woda może zasilać wody gruntowe. Identyfikacja osiągnięcia celu: Brak danych 

sugerujących okresowe porównywanie i ocenianie efektów wprowadzonych zmian. 1.1.3. Cel: Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Metoda i rezultat: Projekt 

jest postrzegany jako realizacja Protokołu z Kioto, międzynarodowego porozumienia w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych [Nakash 2012], ze względu 

na jego wartość ekologiczną, minimalną ilość powierzchni utwardzonych i rozwiązania z zakresu niebieskiej infrastruktury. Identyfikacja osiągnięcia celu: 

Można przyjąć, że cel nie podlega ocenie w tak małej skali założenia oraz że próby poradzenia sobie z wyzwaniem realnie można będzie zidentyfikować tylko w 

wypadku nastąpienia katastrofy jaką przynieść mogą zmiany klimatu. 1.1.4. Cel: Podniesienie poziomu bioróżnorodności. Metoda i rezultat: Kompleksowy 
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program nasadzeń w parku został zainspirowany ekologią, którą nazwać można odtworzeniową (restoration ecology) – praktyką mającą na celu odnowienie 

zdegradowanych, uszkodzonych lub zniszczonych ekosystemów i siedlisk, pierwotnie spowodowanych aktywnymi interwencjami i działaniami człowieka 

[Nakash 2012]. Szczegóły opisano w punkcie 3.2. Identyfikacja osiągnięcia celu: Brak danych sugerujących okresowe porównywanie i ocenianie efektów 

wprowadzonych zmian. Jednak w porównaniu ze stanem wyjściowym są one widoczne – mnogość gatunków roślin zajmujących powstałe na zróżnicowanym 

topograficznie terenie mikronisze, jest zdecydowanie większa niż na płaskiej przestrzeni trawiastej.  
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2.1 Ponieważ w parku brak jest obiektów związanych z handlem, należy wykluczyć bezpośrednie interakcje związane z gospodarką. Pośrednio, park może wpływać 

na ceny nieruchomości w jego otoczeniu – na potrzeby niniejszego opracowania, nie udało się jednak pozyskać danych do potwierdzenia tego przypuszczenia. 

Zastosowane w parku rozwiązania w zakresie niebieskiej infrastruktury są istotne z punktu widzenia miejskiego systemu zarządzania wodami opadowymi, a więc 

przypuszczalnie teren ma pozytywny wpływ na pewne gałęzie gospodarki. Istnieją natomiast interakcje ekosystemy – społeczeństwo, co wynika ze specyfiki 

parku jako miejskiej enklawy zieleni, której podstawą są nowo wykreowane ekosystemy.  

1 

2.2 Kluczową rolę dla parku odgrywają interwencje inżynieryjne, które umożliwiły ukształtowanie nowej topografii oraz wprowadzenie rozwiązań z zakresu 

niebieskiej infrastruktury (tu również znaczenie ma sektor nauki). Jak opisano na stronie internetowej projektanta, wykorzystując techniki zaadaptowane z 

ekologii odtworzeniowej (restoration ecology) i bioinżynierii, krajobraz tworzy „mikrokosmos” otaczającego go regionalnego działu wodnego, od górskiego 

źródła do zbiornika [MVVA, n.d]. Zaprojektowany z myślą o zwiedzających, park ma znaczenie dla sektora edukacji. Program zwiedzania parku początkowo 

obejmował wstęp do muzeum, gdzie np. uczniowie pobliskich szkół mogli dowiedzieć się czegoś o procesach filtracji, a mieszkańcy mogli korzystać z sal 

wielofunkcyjnych. Od czasu ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku, zakład jest otwarty dla ogółu społeczeństwa tylko po dokładnym sprawdzeniu 

[Nakash 2012]. 

2 

2.3 Zastosowane w parku rozwiązania w zakresie niebieskiej infrastruktury są istotne z punktu widzenia miejskiego systemu zarządzania wodami opadowymi, a więc 

ma on pozytywny wpływ na pewne gałęzie gospodarki. Degradacja parku miałaby negatywny wpływ na bioróżnorodność poza miejscem interwencji, ponieważ 

jest częścią obszarów NDDB – Natural Diversity Database Areas (punkt 3.4). Teren jest częścią ciągłego systemu przestrzeni otwartych, tworzących zielone 

szlaki (greenways) [Planning and Zoning Commission, 2019]. Ma to znaczenie w kontekście zachowania ciągłości naturalnych obszarów odwadniających (w 

tym dróg wodnych i otaczających je terenów podmokłych i zalewowych, a także gruntów rolnych) oraz ochrony istniejących i potencjalnych publicznych zasobów 

wody pitnej, w tym wód gruntowych w hrabstwie Hamden [Planning and Zoning Commission, 2019]. Ze względu na te interakcje rozwiązanie można uznać za 

trwałe i zrównoważone. 

2 
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3.1. Brak jest konkretnych danych o stanie środowiska sprzed budowy parku, teren jest natomiast częścią zagospodarowania terenu przy stacji uzdatniania wody – 

pierwotny ekosystem został zdegradowany ze względu na cele komercyjne. Obszar przed ingerencją pokryty był trawnikiem, a więc siedliskiem o 

prawdopodobnie niskiej różnorodności gatunkowej – również za względu na brak zróżnicowanych topograficznie nisz. Ponieważ opisany w punkcie 3.2. projekt 

zieleni, spowodował podniesienie poziomu bioróżnorodności, w procesie planowania konieczne było posługiwanie się wiedzą naukową. 

2 

3.2. Jak opisano w punkcie 1.3. nasadzenia na terenie parku zgodnie z zasadami ekologii odtworzeniowej (restoration ecology) miały na celu ponowne wprowadzenie 

bioróżnorodności na teren zdegradowany działalnością człowieka. Schemat nasadzeń wykorzystuje rodzime gatunki roślin, których utrzymywanie nie wymaga 

stosowania nawozów i pestycydów, co zmniejsza wpływ obiektu na środowisko. Przewidziano naturalną ewolucję zbiorowisk roślinnych w czasie [ASLA, 2010]. 

Rodzime gatunki, takie jak wysokie trawy, które absorbują wodę, pozwalają na powrót krajobrazu do istniejących wcześniej terenów podmokłych, przywracając 

w ten sposób naturalne siedlisko dla dzikich zwierząt, a w rezultacie zmniejszając zakłócenia w środowisku. Zróżnicowany wybór rodzimych drzew i krzewów 

pozwala zmniejszyć koszty utrzymania i nawadniania, tworząc krajobraz, którego kolor i faktura zmieniają się sezonowo [Nakash 2012]. Brak jest dostępnych 

informacji na temat monitorowania i okresowej oceny stanu bioróżnorodności. Projektant nie odpowiedział również na korespondencję autora w tej kwestii. 

2 

3.3. Pomimo braku informacji dotyczących monitorowania obejmującego okresowe oceny niezamierzonych niekorzystnych skutków dla przyrody zakłada się, że ze 

względu na specyficzny charakter ekosystemów miejskich, w tym wypadku będący przykładem wykreowania nowego ekosystemu [Eggermont et al., 2015] nie 

występują niekorzystne skutki dla przyrody wynikające z NbS, gdyż rozwiązanie poprawia pierwotny stan środowiska.  

1 

3.4. W obowiązującym dla Hamden Town dokumencie planistycznym Plan of Conservation and Development [Planning and Zoning Commission, 2019] teren 

oznaczono jako jeden z obszarów bazy danych różnorodności biologicznej (NDDB – Natural Diversity Database Areas) prowadzonej przez Departament Energii 

i Ochrony Środowiska Connecticut (CT-DEEP - The Connecticut Department of Energy and Environmental Protection). Baza pozwala na ochronę obszarów z 

ważnymi zasobami przyrodniczymi, na których zlokalizowane są: siedliska gatunków zagrożonych (endangered), narażonych (threatened) i/lub wymagających 

2 
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szczególnej ochrony (species of special concern), znaczące zbiorowiska naturalne (significant natural communities), obszary o walorach krajobrazowych (scenic 

areas) i/lub unikalnych walory przyrodniczych (unique natural assets). Teren przylega również bezpośrednio do cieku wodnego, sąsiaduje z obszarami 

podmokłymi (wetlands) i jest zlokalizowany wzdłuż korytarza terenów otwartych w hrabstwie Hamden, przebiegającego na linii północ – południe. Łączenie 

istniejących przestrzeni otwartych ma na celu utworzenie połączonych zielonych szlaków (greenways) [Planning and Zoning Commission, 2019]. 
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4.1. Inwestorem ponoszącym koszty były South Central Connecticut Regional Water Authority. Korzyści niefinansowe zarówno bezpośrednie jak i pośrednie 

pozyskuje społeczeństwo (miejsce rekreacji, edukacja) oraz flora i fauna (stopniowy wzrost poziomu bioróżnorodności, park jako element sieci terenów 

zielonych). 

2 

4.2. Założono, że analizę kosztów początkowych opracowano w formie kosztorysu inwestorskiego, który jest integralną częścią projektów architektoniczno-

krajobrazowych. Wybór rozwiązania miał związek z ograniczonym budżetem (5 dolarów na stopę kwadratową parku) [ASLA, 2010]. W celu minimalizacji 

kosztów budowy parku, przewidziano odpowiedni bilans mas ziemnych. Urobek z głębokich wykopów pod budynek, którego większa część zaplecza 

technicznego znajduje się pod ziemią, został użyty do ukształtowania terenu (pagórek i inne wzniesienia). Sumarycznie przesunięto 30 582 m³ (40 000 jardów 

sześciennych) ziemi, oszczędzając tym samym na wywózce urobku. Zastosowane metody bioinżynieryjne zapewniają długotrwałą rentowność inwestycji - wody 

opadowe i spływy z zielonego dachu budynku są filtrowane w miarę ich przemieszczania się przez teren do najniższych punktów (tereny podmokłe i stawy 

retencyjne), a do nasadzeń wykorzystano rodzime gatunki, które nie wymagają nawozów ani pestycydów [ASLA, 2010]. Dzięki zastosowaniu ekologii 

odtworzeniowej (restoration ecology – punkt 1.3 i 2.1), park jest samowystarczalnym ekosystemem, a koszty jego utrzymania są minimalne. Poszczególne 

rozwiązania w parku zostały więc skalkulowane, a niektóre z nich zapewniają długoterminową efektywność kosztową.  

2 

4.3. Jak opisano w punkcie 5.1, autorów koncepcji wyłoniono w drodze konkursu na projekt. Projekt parku został dostosowany do ograniczonego budżetu (punkt 

4.2), prawdopodobnie rozpatrywano też inne rozwiązania (być może inżynieryjne), które były mniej korzystne finansowo.  

1 

4.4. Ze względu na zastosowanie rozwiązań pozwalających na stopniowe odtwarzanie naturalnych dla miejsca ekosystemów, a co z tym związane – 

samowystarczalność parku – nie ma podstaw do podważania długoterminowej rentowności rozwiązania pod względem kosztów związanych z jego utrzymaniem. 

Ponieważ teren jest własnością prywatną (zarządza nim South Central Connecticut Regional Water Authority) – transformacje są jednak możliwe w przypadku 

zmiany polityki właściciela terenu, np. na rozwiązania wspierające dodatkowy przychód, takie jak rozbudowa zaplecza technicznego. W najbliższym czasie 

można to jednak wykluczyć, ze względu na cele zawarte w planie strategicznym na lata 2020 – 2025 wydanym przez Regional Water Authority (RWA) [RWA, 

2019]. Jak wynika z dokumentu, jednym z priorytetów RWA jest ulepszanie i zwiększanie usług środowiskowych, a w tym wdrażanie innowacyjnych zasad i 

praktyk zarządzania gruntami, dla dobra interesariuszy. Brak informacji o innych źródłach finansowania utrzymywania obiektu niż inwestor. 

1 
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5.1. W 1997 roku South Central Connecticut Regional Water Authority ogłosił zamiar budowy nowego zakładu uzdatniania wody, na zarządzanym terenie. Jednak 

okoliczna społeczność wyraziła sprzeciw związany z estetyką, wartością nieruchomości i procesem budowlanym. W celu rozwiania tych obaw powołano komitet 

projektowy złożony z trzynastu mieszkańców (w tym pięciu architektów). Komitet zbadał pomysł włączenia elementu otwartej przestrzeni jako dodatku do 

wymogów oczyszczania wody i przeprowadził konkurs na projekt, w którym ostatecznie wybrano biura Steven Holl Architects i Michael Van Valkenburgh 

Associates [Nakash 2012]. 

1 

5.2. Brak informacji o dyskryminacji pewnych grup społecznych w procesie zarządzania inwestycją. 1 

5.3. Jak opisano w punkcie 5.1. powołano komitet projektowy złożony z trzynastu mieszkańców (w tym pięciu architektów), interesariusze brali więc udział w 

procesie projektowym. Obecnie inwestycja zarządzana jest przez inwestora (South Central Connecticut Regional Water Authority). Brak jest informacji na temat 

udziału społeczności w zarządzaniu i utrzymywaniu parku – projektant i zarządca nie odpowiedział na korespondencję autorki w tej sprawie. 

1 

5.4. Procesy decyzyjne związane odnoszą się głównie do społeczeństwa i przyrody. Prawa i interesy tych stron zapisano w przejrzystej i dostępnej dokumentacji w 

postaci dokumentów planistycznych opisanych w punktach 6.3 i 8.2. Brak ogólnodostępnej dokumentacji dotyczącej procedur decyzyjnych bezpośrednio 

dotyczących parku. 

1 

5.5. Omawiany przypadek nie wykracza poza granice jurysdykcji jednego miasta. Nie ma potrzeby ustanawiania dodatkowych mechanizmów umożliwiających 

wspólne podejmowanie decyzji na obszarach kilku jurysdykcji. 

1 
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6.1. Park jest przykładem interwencji, w której większość korzyści otrzymują podmioty nie ponosząc żadnych kosztów – przyroda oraz społeczeństwo. Na rzecz tych 

podmiotów oddano swobodny dostęp do terenu, będącego prywatną własnością (South Central Connecticut Regional Water Authority jest podmiotem prawnym). 

Mimo to, pod pewnymi względami inwestor bilansuje swoje zyski i straty. Założenie parku, było niewątpliwie dodatkową, bezzwrotną inwestycją. Kosza zostały 

jednak zminimalizowane przez odpowiednie gospodarowanie masami ziemnymi i ekologię odtworzeniową (punkt 4). Zyskiem dla inwestora jest natomiast 

budowa wizerunku marki, która poprzez działania na rzecz społeczeństwa potwierdza wartości, którymi chce wyróżniać się na rynku [RWA, 2021] oraz 

odpowiada na sugestie interesariuszy (punkt 5.1). Korzyści dla przyrody, która pozyskuje siedliska dla swobodnego rozwoju flory i fauny również są 

zbilansowane, poprzez świadczone usługi ekosystemowe (np. wpływ na zdrowie człowieka, jakość powietrza i zmiany klimatu). 

2 

6.2. Ostateczne decyzje projektowe należą do właściciela nieruchomości, którym jest inwestor. Jak opisano w punktach 5.1 i 6.1, South Central Connecticut Regional 

Water Authority nie dyskryminuje jednak interesariuszy. Sposób aranżacji projektu również wyklucza dyskryminacje pewnych grup społecznych, ze względu na 

uniwersalny charakter zagospodarowania (universal design) – ścieżki spacerowe są szerokie, utwardzone i o małym nachyleniu, co odpowiada potrzebom osób 

w różnych kategoriach wiekowych i o różnych poziomach sprawności (fizycznej i psychicznej).  

1 

6.3. Specyfika parku miejskiego, powoduje, że nie jest on obiektem dynamicznie zmieniającym się w czasie, istnieją jednak pewne formy zabezpieczeń publicznych 

terenów zieleni, zawierane najczęściej w dokumentach planistycznych. W przypadku Connecticut Water Treatment Facility, są one związane głównie z ochroną 

różnorodności biologicznej. Jak opisano w punktach 2.3 i 3.4, z dokumentu Plan of Conservation and Development [Planning and Zoning Commission, 2019] 

wynika, że obiekt ma znaczenie dla ochrony bioróżnorodności i zwiększania integralności ekosystemów w skali ponadlokalnej.  

1 
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 7.1. Brak ogólnodostępnej strategii służącej do regularnego monitorowania i oceny interwencji. Projektant i zarządca terenu nie odpowiedzieli na korespondencję 

autorki w tej sprawie. 

0 

7.2. Brak informacji na temat opracowania konkretnego planu monitorowania i cyklicznej oceny parku. Projektant i zarządca terenu nie odpowiedzieli na 

korespondencję autorki w tej sprawie. 

0 

7.3. Brak podstaw do iteracyjnego uczenia się na bazie informacji zwrotnych, potencjalnie prowadzących do zmian w projekcie (brak bazowych informacji w punktach 

7.1 i 7.2.) 

0 
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 8.1. Informacje o projekcie i osiągniętych dzięki niemu korzyściach są szeroko udostępniane w literaturze oraz w Internecie. Projekt otrzymał liczne nagrody w tym 

nominację do prestiżowej nagrody ASLA w 2010 roku [ASLA, 2010]. Świadczy o uznaniu tego rozwiązania jako wzorcowego i wspiera szerzenie informacji na 

jego temat. 

1 

8.2. Rozwiązanie jest zgodne z polityką rozwoju Hamden Town zawartej w Plan of Conservation and Development [Planning and Zoning Commission, 2019]. 1 

8.3. W kontekście krajowym i globalnym projekt w niewielkim stopniu przyczynia się do realizacji celów w zakresie dobrobytu ludzi, zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej. 

1 
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Tab. B3. Connecticut Water Treatment Facility – indeks oceny przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka  

Podstawa oceny: publikacje i Internet 

Skala oceny na podstawie: Mehta V. (2014). 

 

LP 

(LPI) 
KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA KRYTERIUM ILOCZYN 

Inkluzywność 

1 (6) Kontrola wejścia na teren 1 3 – brak 3 

2 (8) Godziny otwarcia 1 3 – brak restrykcji 3 

3 (9) Naruszenie prywatności zwiedzających przez kamery, ochroniarzy, 

przewodników, woźnych itp. 

1 2 – jeden lub dwa czynniki naruszające prywatność występują w małej ilości 

(sąsiedztwo zakładu uzdatniania wody). 

2 

4 (10) Znaki zakazu / nakazu wykluczające pewne aktywności lub 

wprowadzające nakaz pewnych zachowań (wykluczony regulamin 

parku i znaki dotyczące zachowań niebezpiecznych, jak np. 

pływanie w miejscach niestrzeżonych) 

1 3 – brak 3 

SUMA 11 

Znaczące aktywności 

5 (13) Miejsca gromadzące społeczność (np. trawniki, nabrzeża, miejsca 

do siedzenia, place) 

2 1 – jedno. Duża przestrzeń trawnikowa w północnej części założenia. 2 

6 (14) Wybór działań i aktywności (np. spacer, sport, podziwianie 

widoków, zabawa z dziećmi, wędkowanie, jedzenie, piknikowanie, 

siedzenie, leżenie) 

1 3 – wysoki. Spacery lub bieganie na ścieżkach, siedzenie na ławkach, podziwianie 

widoków z kopca, wykorzystywanie trawników do różnych form rekreacji, edukacja 

ekologiczna (oglądanie roślin)) 

3 

7 (15) Elastyczność - możliwość dostosowania do różnych funkcji np. teren 

gier, piknikowania, dyskusji, obserwacji, itp. (Procentowy udział 

przestrzeni w formie trawników lub innych przestrzeni otwartych / 

częściowo otwartych o dowolnym sposobie użytkowania. 

Przestrzenie takie jak: gęsto porośnięte roślinnością rabaty, akweny, 

place zabaw, siłownie zewnętrzne – nie są uznawane za elastyczne) 

1 0 – brak elastyczności. Powierzchnia elastyczna – 10% - powierzchnia trawników - 

około 0,34 ha, powierzchnia parku 3.4 ha. Pomiaru dokonano w oparciu o 

ortofotomapę dostępną przez Google Earth. 

 

 

0 

8 (16) Dostępność punktów gastronomicznych w obrębie lub na obrzeżach 

przestrzeni 

2 0 – brak punktów gastronomicznych 0 

9 (17) Różnorodność przedsiębiorstw i usług na obrzeżach przestrzeni 1 0 – brak. W bezpośrednim sąsiedztwie parku znajduje się muzeum Eli Whitney i 

Edgerton Park, poza tym jedynie zabudowa mieszkaniowa. 

0 

SUMA 5 

Komfort 

10 

(20) 

Miejsca do siedzenia bez płacenia za towary i usługi 2 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. Ławki umieszczone na kopcu, 

przy ścieżkach przechodzących przez trawniki, przy ścieżkach nad zbiornikami 

retencyjnymi. 

6 

11 

(21) 

Miejsca do siedzenia zapewniane przez pobliskie usługi lub usługi 

w parku 

1 0 – brak 0 

12 

(22) 

Pozostałe meble i artefakty w przestrzeni 1 3 –kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. Pomosty we wschodniej części 

parku – nad jeziorami, kopiec widokowy, współczesny budynek South Central 

Connecticut Regional Water Authority, zielona ściana osłaniająca parking przy 

budynku. 

3 
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13 

(23) 

Komfort klimatyczny przestrzeni - cień i schronienie 2 2 – komfortowy w niektórych częściach parku. Dwa zacienione obszary – zachodnia 

część parku and jeziorami (wysokie drzewa) oraz obrzeża parku (żywopłoty). 

4 

14 

(24) 

Elementy wystroju zniechęcające do korzystania z przestrzeni (np. 

elementy zdewastowane, zaniedbana zieleń, zanieczyszczone 

elementy wodne, zaśmiecone przestrzenie) 

1 3 – brak 3 

SUMA 16 

Bezpieczeństwo 

15 

(27) 

Wizualne i fizyczne połączenie i otwartość do przyległych ulic lub 

przestrzeni 

1 3 – bardzo dobre połączenie. Połączenie z przyległymi ulicami w 4 punktach, 

widoczność przestrzeni poza parkiem – sąsiadujący park, wysokie budynki. 

3 

16 

(28)  

Stan techniczny i konserwacja właściwa dla danej przestrzeni 1 3 – na wysokim poziomie 3 

17 

(29) 

Jakość oświetlenia w przestrzeni po zmroku 1 0 – brak oświetlenia 0 

SUMA 6 

Przyjemność 

18 

(34) 

Obecność wyróżniających się elementów architektonicznych lub 

krajobrazowych (obrazowość) 

1 3 – wiele. Kopiec, współczesna zabudowa, wąwóz, zbiorniki retencyjne i ich 

otoczenie, roślinność o charakterze naturalistycznym. 

3 

19 

(35) 

Poczucie wygrodzenia (izolacja od elementów uciążliwych – 

fizycznie lub wizualnie, jeśli w okolicy brak takich elementów, 

poczucie wygrodzenia określa się jako bardzo dobre) 

1 3 – bardzo dobre poczucie wygrodzenia. W okolicy brak elementów szczególnie 

uciążliwych, jednak wprowadzono wygrodzenie od ulic w formie żywopłotów, 

wzdłuż północnej i zachodniej granicy parku. 

3 

20 

(36) 

Różnorodność przestrzeni (różne strefy parkowe wynikające z 

topografii i pokrycia terenu, np. tereny trawiaste i zadrzewione, 

nadwodne, na wzniesieniach oraz różnorodność miejsc do rekreacji, 

np. place zabaw, miejsca do siedzenia, pomosty, boiska) 

1 3 – przestrzenie o zróżnicowanym charakterze. W parku wydzielić można kilka 

stref: widokową (z kopcem), rekreacyjną (z trawnikiem i ścieżkami), strefę 

zielonego korytarza (wąwozu) oraz strefę podmokłą (ze zbiornikami retencyjnymi i 

pomostami). 

3 

22 

(38) 

Różnorodność elementów w przestrzeni zapewniających złożoność 

sensoryczną (określenie na ile zmysłów oddziałują elementy w 

parku) 

1 2 – umiarkowana (oddziaływanie na cztery zmysły). Sensoryczność związana jest 

głównie z tkanką roślinną parku. Zieleń zapewnia doznania: wzrokowe (zieleń liści, 

barwy kwiatów), zapachowe (pachnące byliny), dotykowe (swobodny dostęp do 

rabat) i słuchowe (szum traw i liści). Elementem pobudzającym zmysły może być 

również woda, występująca w parku w różnych postaciach (stale lub okresowo).  

2 

23 

(39) 

Elementy projektowe stanowiące punkty centralne (np. znajdujące 

się na osiach, skrzyżowaniach, w miejscach charakterystycznych, 

np. na wzniesieniach) 

1 2 – dwa. Ławka na szczycie wzniesienia, wyspa na środku największego zbiornika 

retencyjnego. 

2 

SUMA 13 

SUMA CAŁKOWITA 51/78 
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Tab. B4. Connecticut Water Treatment Facility – satysfakcja użytkownika 

Opracowanie: autor.  

Podstawa opracowania: Google Reviews: 

Google Reviews, 2021. Regional Water Authority Recreational Area. Dostępny w: https://goo.gl/maps/5XbNmAR8DG1Cf4iY7 [dostęp: 9 września 2021]. 

Oceniany obiekt lub 

element parku 

Liczba 

oceniających 

Pozytywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Negatywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Ocena 

Regional Water Authority 

Recreational Area 

5 ▪ Osoba F: Szlaki utwardzone i szutrowe. Doskonałe na krótki 

spacer. Staw przyciąga ptaki i inne dzikie zwierzęta. 

Zauważyłem tu mojego pierwszego kacyka kasztanowatego 

(Paved and gravel trails. Great for a short walk. Pond 

attracts birds and other wildlife. Spotted my first orchard 

oriel here). 

Brak negatywnych komentarzy dotyczących przestrzeni 

parkowej – negatywna ocena użytkownika Blue, dotyczy 

instytucji RWA 

3.8 

Spiral Hill 1 Brak komentarzy Brak komentarzy 5 

ŚREDNIA OCENA                                                                                                                                                                                                                                                                                     4.4/5 

  

https://goo.gl/maps/5XbNmAR8DG1Cf4iY7
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C. GOVERNORS ISLAND PARK (THE HILLS) 

  
 

Ryc. C1. Krajobraz Governors Island Park, fot. K.Porada, 2019 

 

Ryc. C2. Plan Governors Island Park, źródło: WEST8 

 

Tab. C1. Governors Island Park (The Hills) – podstawowe informacje 

Opracowanie: autorka 

Lokalizacja Nowy York, Nowy York, Stany Zjednoczone 
Odległość od centrum miasta 11.5 km od Central Parku (Manhattan) 

Otoczenie Park zlokalizowany jest na wyspie Governors Island oddalonej o około kilometr od Manhattanu 

Powierzchnia 17 ha (43 akry) 

Poprzednie przeznaczenie terenu Osiedle mieszkaniowe związane z bazą wojskową 

Inwestor The Trust for Governors Island, Miasto Nowy Jork 

Czas opracowywania projektu Od 2006 roku 

Czas realizacji Faza 1 – jesień 2013, faza 2 - 2016 

Główny projektant WEST 8 
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Zespół projektowy Architektura krajobrazu: WEST 8, Mathews Nielsen Landscape Architects. Pozostałe branże: Magnusson Klemencic Associates, AKRF, Hart 

Crowser Inc., Pentagram, Tillotson Design Associates, Dagher Associates, Pine and Swallow Environmental, Northern Designs, Code Consulting 

Inc., Faithful & Gould, ETM Associates, Langan, SiteMasters, konstrukcje: Turner Construction Company, Bedford-Carp Construction, The LiRo 

Group, STV Inc., SiteWorks, BrightView Landscapes, RR Irrigation, ADCO Electrical, Welding Works, Southside Precast, Layout Inc., Design 

Communications Limited 

Koszt inwestycji 71 milionów dolarów [Kanno-Youngs, 2016] 
Nagrody American Planning Association – Great Places in America (2019), Beverly Willis Architecture Foundation – Built by Women New York City Award 

(2014), American Society of Landscape Architects ASLA – Honor Award (2012), Public Design Commission of New York City – Award for 

Excellence in Design (2012), The American Institute of Architects New York – Center for Architecture Foundation Award (2011), NY Chapter 

ASLA – Merit Award (2011), Open House New York – Open House New York Award (2011), Municipal Art Society – Special Recognition Award,  

(2010), The American Institute of Architects – AIA NYC Honor Award (2008), Alliance for Downtown New York – Green Around Downtown 

Award (2008) 
Opis form ziemnych Projekt składa się z czterech tematycznych wzgórz, o zróżnicowanych wysokościach i nieregularnych kształtach. Są to: Grassy Hill (7.9 m – 26 

stóp) – porośnięte trawą, trawiaste zbocze przeznaczone do rekreacji, z widokiem na panoramę Manhattanu, Slide Hill (11 m – 36 stóp) – z 

wbudowanymi w strukturę zbocza zjeżdżalniami, przeznaczone do zabaw z dziećmi, Discovery Hill (11.9 m – 39 stóp) – wzgórze przeznaczone do 

kontemplacji, na jego szczycie umieszczono rzeźbę site-specific autorstwa artystki Rachel Whiteread, Outlook Hill (21 m – 70 stóp) najwyższe 

wzgórze w parku, najlepszy punkt widokowy w parku. Wzgórza zostały częściowo zbudowane z odzyskanego gruzu rozbiórkowego, 

uzupełnionego ziemią i lekkim pumeksem, są stabilizowane geotechnicznym zbrojeniem [Lynch, 2016]. Przed erozją chronią je również gęste 

nasadzenia z mieszanek gatunkowych krzewów, bylin i drzew. 

Rola form ziemnych w projekcie Pagórkowata topografia ma trzy główne role: zapewnianie miejsc do rekreacji oraz punktów widokowych, a także zwiększanie odporności wyspy 

na zmienne warunki pogodowe i podnoszący się z czasem poziom morza. 

 

  
Ryc. C3. Przekrój przez pagórek pokazujący różne warstwy materiałowe, źródło: WEST8 

 
Ryc. C4. Przekrój trójwymiarowy obrazujący sposób zabezpieczania stoków 

pagórków, źródło: WEST8 
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Tab. C2. Governors Island Park (The Hills) – ocena rozwiązania opartego na przyrodzie (Nature-based Solution) 

Opracowanie: autorka 
KRYTERIUM WSKAŹNIK OCEN

A 
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1.1 Interwencja ma wpływ na następujące wyzwania mające znaczący wpływ na społeczeństwo: 

1.1.1. Rozwój gospodarczy i społeczny 

1.1.2. Zmiany klimatu 

1.1.3. Degradacja środowiska naturalnego i utrata różnorodności biologicznej 

2 

1.2 Wymienione w punkcie 1.1 wyzwania społeczne zostały odpowiednio rozpoznane, dzięki czemu interwencja pozwoliła na osiągnięcie celów przynoszących wiele 

korzyści społecznych, opisanych w punkcie 1.3. Metodę identyfikacji wyzwania 1.1.1 opisano w punkcie 5.1, a wyzwania 1.1.3 w punktach 3.1 i 3.2. Wyzwanie 

1.1.2 jest problemem globalnym zidentyfikowanym przez licznych badaczy z dziedziny klimatologii. 

2 

1.3 Efektem interwencji jest osiągnięcie precyzyjnie określonych celów, związanych z wyzwaniami społecznymi opisanymi w punkcie 1.1. Wszystkie cele można 

uznać za SMART (konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie). 

1.1.1. Cel: Stworzenie atrakcyjnej dla użytkowników przestrzeni publicznej. Metoda i rezultat: Pomimo bliskiego położenia od krańca Manhattanu, Governors 

Island była niedostępna, a zarazem nieatrakcyjna dla nowojorczyków przez dwa stulecia. Park The Hills jest jednym z pierwszych elementów rewitalizacji wyspy 

przez lata wykorzystywanej jako fort i baza wojskowa. Obiekt przyciąga publiczność jako miejsce rekreacji, wypoczynku i gromadzenia się. Identyfikacja 

osiągnięcia celu: Otwarcie parku dla publiczności. Ocenę przestrzeni przez społeczeństwo można monitorować na portalach internetowych (np. Google Reviews).  

1.1.2. Cel: Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Metoda i rezultat: Ze względu na położenie wyspy w rzece Hudson, istnieje w przyszłości ryzyko jej podtopień 

w związku z możliwym podnoszeniem się poziomu mórz, co jest przewidywanym efektem zmian klimatu. Podniesienie i wyrzeźbienie topografii w południowej 

części wyspy zabezpiecza nowe tereny parkowe przed skutkami powodzi - powyżej poziomu przewidywanej 100-letniej powodzi w roku 2100 dla Nowego Jorku 

[ASLA, 2012a]. Identyfikacja osiągnięcia celu: Próby poradzenia sobie z tym wyzwaniem realnie można będzie zidentyfikować tylko w wypadku nastąpienia 

katastrofy jaką przynieść mogą zmiany klimatu. Niemniej jednak w trakcie budowy parku w roku 2012 uderzył w niego huragan Sandy – teren nie doznał jednak 

prawie żadnych szkód, co świadczy o tym, że strategia projektowa wyprzedziła swoje czasy [ASLA, 2012a]. 1.1.3. Cel: Podniesienie poziomu bioróżnorodności. 

Metoda i rezultat: Przez większość historii wyspa Governors była w pełni funkcjonalną bazą wojskową dla Armii Stanów Zjednoczonych, a następnie dla Straży 

Przybrzeżnej. Żołnierze i ich rodziny mieszkali na wyspie przez cały rok. Kiedy Straż Przybrzeżna zakończyła swoją działalność na Govenors Island, na wyspie 

pozostało małe miasteczko. Na opuszczonym terenie panował zły stan środowiska – nieużytkowane budynki, utwardzone nawierzchnie parkingów, teren 

powojskowy – te obiekty nie pozostawiały zbyt dużo powierzchni biologicznie czynnej na której mogłaby rozwijać się przyroda. Biuro projektowe WEST 8 

[WEST8, n.d.a], podaje, że zastąpiono powierzchnię utwardzoną 5100 miejsc parkingowych zielenią. Budowa parku wiązała się również z podniesieniem obszaru 

i wzbogaceniu warunków glebowych, tak aby powstało trwałe siedlisko dla rozwoju fauny i flory [ASLA, 2012a]. Szczegóły opisano w punkcie 3. Identyfikacja 

osiągnięcia celu: W trakcie wizji lokalnej w 2019 roku autorka zinwentaryzowała teren. Wprowadzone na parkowych pagórkach nasadzenia cechowały się znaczną 

różnorodnością gatunkową i silnym wzrostem, co świadczy o spełnieniu celu zawartego w strategii projektowej. Nie pozyskano natomiast informacji dotyczących 

regularnego monitorowanie stanu środowiska i poziomu różnorodności biologicznej – projektant nie odpowiedział na korespondencję autora w tej sprawie. 

1 

SUMA 5 
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 2.1 Park jest przykładem obiektu, w którym interakcje zachodzą we wszystkich trzech sektorach (gospodarka, społeczeństwo, ekosystemy). W przypadku parku 

miejskiego podstawową interakcją jest ta pomiędzy ekosystemami i społeczeństwem. Governors Island Park daje również możliwość interakcji z sektorem 

gospodarczym. Na wyspie powstają punkty gastronomiczne, od 2018 roku działa punkt hotelowy w postaci apartamentów w wolnostojących kontenerach oraz 

namiotach usytuowanych tuż przy parku, a od 2019 centrum sztuki - Lower Manhattan Cultural Council [LMCC, n.d.]. Jest to efekt planowanej przez zarząd miasta 

modernizacji Governors Island i jej przestrzeni publicznych oraz infrastruktury, w ramach wielofazowego projektu rozpoczętego w maju 2012 roku, na którą to 

inwestycję zaplanowano przeznaczenie ponad 250 milionów dolarów [WEST8, n.d.b].  

2 
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2.2 Kluczową rolę dla parku odgrywają rozwiązania inżynieryjne, które umożliwiły ukształtowanie nowej topografii. Governors Island Park jest również obiektem o 

znaczeniu kulturowym ze względu na „tematyczność wzgórz”, które dają możliwość oglądania panoram Nowego Jorku oraz rekreacji. 

2 

2.3 Istnieją dalsze plany modernizacji Governors Island, związane są z rozbudową dwóch obszarów (development zones) pomiędzy którymi znajduje się park. Mają 

się tam znaleźć obiekty akademickie, kulturowe, komercyjne i hotelarskie, przy jednoczesnej gwarancji zachowania terenów zielonych parku oraz osi widokowych 

[Govisland, n.d.]. Zrównoważony rozwój i ekologia pojawiające się w każdym aspekcie projektowania, budowy i konserwacji parku, korzystnie wpływają na 

ochronę morskich ekosystemów oraz rozwój awifauny na wyspie [ASLA, 2012a]. Zachowanie opasek brzegowych, oszczędzanie zasobów i recykling na miejscu, 

zwiększenie ilości zieleni, to działania przyczyniające się do pozytywnych zmian ekosystemowych zarówno na samej wyspie jak i poza nią. Degradacja parku 

miałaby negatywny wpływ zarówno na lokalną ekonomię i społeczeństwo oraz bioróżnorodność – w i poza miejscem interwencji. Ze względu na te interakcje 

rozwiązanie można uznać za trwałe i zrównoważone. 

2 
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3.1. Przed modernizacją Governors Island była wyspą o ubogich warunkach środowiskowych i niskiej bioróżnorodności, na co wpływ miała duża ilość obszarów 

zabudowanych i powierzchni nieprzepuszczalnych. Aby zwiększenie bioróżnorodności mogło stać się możliwe, projektanci musieli nie tylko przewidzieć 

odpowiednią ilość powierzchni do nasadzeń, ale również przeprowadzić analizy umożliwiające odpowiedni dobór gatunków. Stwierdzono, że warunki panujące 

na otoczonej zatoką wyspie nie są jednolite i stanowią zbiór unikalnych mikroklimatów. Określono, że na skraju wyspy występują gwałtowne zmiany pogody, silne 

prądy i wiatry, w przeciwieństwie do jej wewnętrznej części [ASLA, 2012a]. 

2 

3.2. Środkiem wspierającym podnoszenie poziomu bioróżnorodności było wprowadzenie dużej ilości terenów zieleni, dostosowanych do warunków lokalnych. 

Zastąpienie powierzchni asfaltowych roślinami i przepuszczalną nawierzchnią zmniejsza odpływ wody burzowej, maksymalizuje infiltrację i zmniejsza efekt 

miejskiej wyspy ciepła. Aby zapewnić przetrwanie w surowym środowisku portowym i ocieplającym się klimacie, 54 gatunki rodzimych lub zaadaptowanych 

lokalnie roślin zostały wybrane ze względu na ich tolerancję na sól, strukturę korzeni i zdolność do rozwoju zgodnie z warunkami mikroklimatycznymi. [Govisland, 

n.d.]. Nadrzędne strategie sadzenia roślin obejmowały określenie odpowiedniej głębokości gleby pod nasadzenia [ASLA, 2012a], a także odporność gatunków na 

zróżnicowaną ekspozycję i nachylenie wzgórz. Roślinność na wzgórzach rozmieszczona jest w dużych grupach i pokrywa gęsto pochyłe powierzchnie. Nasadzenia 

są mieszane i o charakterze naturalistycznym. Na wzgórzach posadzono 830 sztuk drzew w 32 gatunkach (zastosowano różne rozmiary sadzonek, z których część 

była sadzona z pojemników a część w systemie B&B gdzie bryła korzeniowa z glebą umieszczona jest w worku jutowym) [Landezine, 2016a]. Jest to kilka odmian 

dębów: czerwony (Quercus rubra), czarny (Quercus velutina), szkarłatny (Quercus coccinea) i biały – bagienny (Quercus alba) [Landezine, 2016a]. W trakcie 

wizji lokalnej autorka rozpoznała również takie gatunki jak: brzoza nadrzeczna (Betula nigra), miłorząb japoński (Gingko biloba) oraz sosnę (Pinus sp.) i sumak 

octowiec (Rhus thypina). Dzięki ukształtowaniu nowej topografii terenu korzenie posadzonych drzew znajdują się powyżej przewidywanego poziomu powodzi w 

roku 2100. Na portalu Landezine podano, że do nasadzeń użyto ponad 40 000 krzewów, składających się z 19 gatunków roślin, pokrywających prawie 2 hektary 

(5 akrów) wzgórz. Rozmiary krzewów oraz rozstawa odnoszą się do konkretnych potrzeb technicznych w danej partii wzgórza – pomagają w kontroli erozji i 

utrzymaniu stabilności zbocza [Landezine, 2016a]. Do nasadzeń użyto między innymi borówek amerykańskich, jeżyn oraz rodzimych krzewów: Ceanothus 

americanus (New Jersey Tea) i Clethra alnifolia (Summersweet) [Landezine, 2016a]. Autorka rozpoznała również byliny: nawłoć (Solidago sp.), astry (Aster) i 

roślinność z rodziny bobowatych (Fabaceae). Celem projektantów było również zapewnienie wykreowanymi ekosystemami siedlisk życia miejscowej fauny – 

ptaków, owadów, płazów, gadów oraz niewielkich ssaków [ASLA, 2012a]. Brak jest dostępnych informacji na temat monitorowania i okresowej oceny stanu 

bioróżnorodności. Projektant nie odpowiedział na korespondencję autorki w tej kwestii. 

1 

3.3. Pomimo braku informacji dotyczących monitorowania, obejmującego okresowe oceny niezamierzonych i niekorzystnych skutków dla przyrody zakłada się, że ze 

względu na specyficzny charakter ekosystemów miejskich, w tym wypadku będący przykładem wykreowania nowego ekosystemu [Eggermont et al., 2015] nie 

występują niekorzystne skutki dla przyrody wynikające z NbS, gdyż rozwiązanie poprawia pierwotny stan środowiska. 

1 

3.4. Możliwości zwiększenia integralności w kontekście ekosystemów morskich poza obszarem interwencji poprzez ochronę linii brzegowej (2.3), a także stworzenie 

siedlisk dla rozwoju migrującej awifauny i gatunków wodnych. Organizacja złożonych zbiorowisk roślinnych, zapewnia siedliska dla wielu gatunków skrzydlatych 

i wodnych, dodając Governors Island do sieci regionalnych korytarzy siedliskowych [ASLA, 2012a]. 

2 
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4.1. Inwestorem ponoszącym koszty jest miasto Nowy Jork, które zobowiązało się zainwestować ponad 250 milionów dolarów w przeprojektowanie i modernizację 

Governors Island w ramach wielofazowego projektu rozpoczętego w maju 2012 roku [WEST8, n.d.b]. Według The Wall Street Journal, budowa parku wiązała się 

z kosztem 71 milionów dolarów [Kanno-Youngs 2016]. Korzyści niefinansowe, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie pozyskuje społeczeństwo (miejsce rekreacji, 

edukacja) oraz flora i fauna (stopniowy wzrost poziomu bioróżnorodności, park jako element sieci terenów zielonych). 

2 

4.2. Założono, że analizę kosztów początkowych opracowano w formie kosztorysu inwestorskiego, który jest integralną częścią projektów architektoniczno-

krajobrazowych. Dostępne źródła podają, że duża część materiału wykorzystanego do budowy wzgórz pochodzi z gruzu z rozbiórki budynków i parkingów na 

Wyspie [Govisland, n.d.]. Materiał zrekultywowany miał objętość 38 227 m³ (50 000 jardów sześciennych). Gdyby rekultywację poddać kalkulacji podobnej jak 

zrobiono to w wypadku Reneissance Park [Collet & Taylor, 2014], można oszacować, że przy oszczędności około 75% kosztów związanych z wywózką materiałów 

na właściwe składowisko, zaoszczędzono ponad miliona dolarów (przy cenie rekultywacji około 15 dolarów za jard sześcienny koszt realizacji wyniósłby około 

750 000 dolarów). Reszta materiału wypełniającego Wzgórza została spławiona rzeką Hudson z kamieniołomu w hrabstwie Dutchess na 137 barkach, sumarycznie 

zużyto 227 072 m³ (297 000 jardów sześciennych) wypełnienia. Oszczędność wynika również z instalacji systemu zbierania i ponownego wykorzystywania na 

miejscu wody deszczowej, przy czym dodatkowo duża powierzchnia biologicznie czynna maksymalizuje infiltrację [ASLA, 2012a]. Poszczególne rozwiązania w 

parku zostały więc skalkulowane, a niektóre z nich zapewniają długoterminową efektywność kosztową. 

2 

4.3. Koncepcję projektową wyłoniono w drodze konkursu, który odbył się w 2006 roku. Pozwoliło to na rozpatrzenie alternatywnych koncepcji projektowych. Konkurs 

został ogłoszony i rozstrzygnięty przez Governors Island Preservation and Education Corporation (GIPEC) – organizację partnerską miasta Nowy Jork, 

odpowiedzialną za zaplanowanie i przebudowę 60.7 ha (150 akrów) terenu na Governors Island. 

1 

4.4. Budowa parku opłacona została ze środków publicznych, jednak już na etapie konkursu na koncepcję złożono, że pełna rewitalizacja wyspy zostanie osiągnięta 

dzięki połączeniu inwestycji sektora publicznego i prywatnego [GIPEC, 2006]. Można więc zakładać, że przyszłe utrzymywanie parku leżeć będzie nie tylko w 

interesie miasta, ale również prywatnych inwestorów, dla których atrakcyjny krajobraz wyspy będzie wiązał się z korzyściami ekonomicznymi. W związku z tym 

zakłada się, że nie ma podstaw do podważania długoterminowej rentowności inwestycji. 

2 
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5.1. Zespół projektowy spędził setki godzin na wyspie, przy każdej pogodzie i o każdej porze roku, aby zrozumieć i uwzględnić mikro i makro-warunki panujące na 

miejscu. Projektanci obserwowali zachowania odwiedzających, mapowali i analizowali rzeczywiste wydarzenia na wyspie, aby opracować przyszłe scenariusze i 

ocenić możliwości ich realizacji [ASLA, 2012a]. Zarówno w dużej jak i małej skali, decyzje projektowe rzadko były podejmowane bez wizyty na miejscu w celu 

sprawdzenia założeń. Źródła danych, w tym mapy, historyczne fotografie i raporty techniczne, zostały wykorzystane i zweryfikowane na miejscu, aby wesprzeć 

pomysły projektowe [ASLA, 2012a]. Zespół zaangażował szeroką bazę publiczną różnych użytkowników - tysiące nowojorczyków zgłosiło pomysły, co chcieliby 

zobaczyć w parku i przestrzeniach publicznych, które zostały uwzględnione w planie. Pojawiły się takie sugestie jak hamaki do drzemki, siedliska dla ptaków, 

boiska sportowe i rowery dostępne dla wszystkich. Wiele z planowanych przedsięwzięć zawartych zostało przetestowanych w sezonie letnim – np. darmowe rowery 

i wielka promenada nadbrzeżna [ASLA, 2012a]. 

2 

5.2. Brak informacji o dyskryminacji pewnych grup społecznych w procesie zarządzania inwestycją. 1 

5.3. Zespół projektowy obserwował sposób użytkowania wyspy przez odwiedzających, co posłużyło do opracowania planu generalnego. Spotkania z inwestorem często 

odbywały się w terenie, z wykorzystaniem makiet i istniejących warunków terenowych do testowania pomysłów. Rzeczywiste zdarzenia były mapowane i 

analizowane w celu opracowania przyszłych scenariuszy i oceny możliwości ich realizacji. Ten ciągły proces obserwacji i informacji zwrotnych był kontynuowany 

w trakcie projektowania i planowania, aż do złożenia dokumentacji budowlanej [ASLA, 2012a]. Obecnie inwestycja zarządzana jest przez właściwe organy miejskie 

(The Trust for Governors Island) [Govisland, n.d.]. Brak jest informacji na temat udziału społeczności w zarządzaniu i utrzymywaniu parku – projektant i zarządca 

nie odpowiedział na korespondencję autorki w tej sprawie. 

1 

5.4. Transformacja Governors Island ma przebiegać etapami. W kontekście przebudowy całej wyspy, park i przestrzeń publiczna są pierwszym krokiem 

długoterminowej strategii – zarówno w istniejących strukturach w północnej, jak i w nowej zabudowie w południowej części wyspy. Master Plan dla parków i 

przestrzeni publicznej pomógł zainicjować kompleksowy program ulepszeń kapitałowych. Proces ten pozwolił licznym zainteresowanym stronom skupić się wokół 

jednolitego celu i harmonogramu realizacji. Poprzez wczesne zidentyfikowanie kluczowych kwestii i zdefiniowanie ich w Master Planie, zespół projektowy pomógł 

w realizacji tych działań, usprawniając proces wdrażania [ASLA, 2012a]. 

2 

5.5. Omawiany przypadek nie wykracza poza granice jurysdykcji jednego miasta. Nie ma potrzeby ustanawiania dodatkowych mechanizmów umożliwiających wspólne 

podejmowanie decyzji na obszarach kilku jurysdykcji. 

1 
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6.1. Interwencja jest przykładem dobrego zrównoważenia kosztów i korzyści. Rewitalizacja poprzemysłowego terenu typu brownfield, wiąże się z korzyściami dla 

przyrody oraz mieszkańców miasta i turystów. Na decyzję o poniesieniu kosztów inwestycji miał wpływ potencjał miejsca opisany już w założeniach dotyczących 

projektu na etapie konkursu: dążono do uczynienia z Governors Island dostępnego miejsca publicznego z obiektami oferującymi szereg zastosowań, które mogą 

obejmować, ale nie muszą ograniczać się do: edukacji i badań, rekreacji, rozrywki, programów kulturalnych, biznesu i konferencji, handlu detalicznego i 

hotelarstwa. Głównym celem przekształcenia terenu było zachowanie równowagi pomiędzy względami ekonomicznymi a stworzeniem miejsca użyteczności 

publicznej, które przyniesie korzyści nowojorczykom i odwiedzającym. Cele mają być realizowane poprzez połączenie inwestycji sektora publicznego i prywatnego 

[GIPEC, 2006]. Z powyższych założeń wynika, że wraz z dalszymi etapami rewitalizacji wyspy przewiduje się również korzyści ekonomiczne, wynikające ze 

zlokalizowanych w strefach rozwoju usług. Korzyści dla przyrody, która pozyskuje siedliska dla swobodnego rozwoju flory i fauny również są zbilansowane, 

poprzez świadczone usługi ekosystemowe (np. wpływ na zdrowie człowieka, jakość powietrza i zmiany klimatu). 

2 

6.2. Ostateczne decyzje projektowe należą do polityków aktualnie zarządzających obszarem, natomiast teren parkowy jest ogólnodostępny dla wszystkich 

zainteresowanych. Jak wynika z punktu 5.3, wyznaczono interesariuszy do monitorowania i zarządzania obiektem. Sposób aranżacji parku wyklucza natomiast 

dyskryminacje pewnych grup społecznych, ze względu na uniwersalny charakter zagospodarowania (universal design) – ścieżki spacerowe są szerokie, utwardzone 

i o małym nachyleniu, co odpowiada potrzebom osób w różnych kategoriach wiekowych i o różnych poziomach sprawności (fizycznej i psychicznej). 

1 

6.3. Specyfika parku miejskiego, powoduje, że nie jest on obiektem dynamicznie zmieniającym się w czasie. Ryzyko degradacji rozwiązania jest więc niewielkie i 

mogłoby ewentualnie być związane z presją inwestycyjną. W aktualnym planie przeznaczenia terenu NYC Zoning and Land Use Map południową część terenu 

Governors Island oznaczono jako park (parks), natomiast pozostała część wchodzi w obszar R3-2 oznaczający dzielnicę mieszkalną z dopuszczalną zabudową o 

najniższej gęstości, w której dozwolone są budynki jedno i wielorodzinne [NYC Planning, n.d.]. 

1 
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7.1. Brak ogólnodostępnej strategii służącej do regularnego monitorowania i oceny interwencji. Projektant i zarządca terenu nie odpowiedzieli na korespondencję 

autorki w tej sprawie. 

0 

7.2. Park monitorowany jest przez właściwe organy miejskie odpowiedzialne za jego eksploatację i utrzymanie (The Trust for Governors Island) [Govisland, n.d.]. 

Celem zarządzania i nadzoru terenu jest zapewnienie stałego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni. Brak informacji na temat opracowania 

konkretnego planu monitorowania i cyklicznej oceny parku. Projektant oraz organizacja The Trust for Governors Island nie odpowiedzieli na korespondencję 

autora w tej kwestii. 

1 

7.3. Brak podstaw do iteracyjnego uczenia się na bazie informacji zwrotnych, potencjalnie prowadzących do zmian w projekcie (brak bazowych informacji w punktach 

7.1 i 7.2.) 

0 
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8.1. Informacje o projekcie i osiągniętych dzięki niemu korzyściach są szeroko udostępniane w literaturze oraz w Internecie. Projekt otrzymał liczne nagrody w tym 

prestiżową nagrodę ASLA w 2012 roku [ASLA, 2012a]. Świadczy o uznaniu tego rozwiązania jako wzorcowego i wspiera szerzenie informacji na jego temat. 

1 

8.2. Rozwiązanie jest zgodne z polityką rozwoju miasta Nowy Jork [NYC Planning, n.d]. 1 

8.3. W kontekście krajowym i globalnym projekt w niewielkim stopniu przyczynia się do realizacji celów w zakresie dobrobytu ludzi, zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej. 

1 
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Tab. C3. Governors Island Park (The Hills) – indeks oceny przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka  

Podstawa oceny: wizja lokalna, publikacje i Internet 

Skala oceny na podstawie: Mehta V. (2014). 

 

LP 

(LPI) 
KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA KRYTERIUM ILOCZYN 

Inkluzywność 

1 (6) Kontrola wejścia na teren 1 3 – brak 3 

2 (8) Godziny otwarcia 1 1 – otwarcie przez 10–14 godzin na dobę. Godziny otwarcia parku różnią się w 

zależności od dnia tygodnia, ale średnio jest to 10 godzin. Park czynny dla 

zwiedzających podobnie jak wyspa, w godzinach 10–18 (od poniedziałku do 

czwartku), 10–22 (piątek), 10–23 (sobota), 10–19 (niedziela). W sezonie zimowym 

wyspa jest niedostępna dla odwiedzających (brak kursujących promów). 

1 

3 (9) Naruszenie prywatności zwiedzających przez kamery, ochroniarzy, 

przewodników, woźnych itp. 

1 3 – nie występują żadne czynniki naruszające prywatność. 3 

4 (10) Znaki zakazu / nakazu wykluczające pewne aktywności lub 

wprowadzające nakaz pewnych zachowań (wykluczony regulamin 

parku i znaki dotyczące zachowań niebezpiecznych, jak np. 

pływanie w miejscach niestrzeżonych) 

1 2 – jeden. Znaki dopuszczające tylko ruch pieszy w niektórych miejscach (wąskie 

ścieżki). 

2 
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Aktywności 

5 (13) Miejsca gromadzące społeczność (np. trawniki, nabrzeża, miejsca 

do siedzenia, place) 

2 3 – więcej niż dwa. W wielu miejscach w parku założono trawniki, pola hamakowe 

oraz wprowadzono place z miejscami do siedzenia. Na szczycie Outlook Hill 

znajduje się również punkt widokowy. 

6 

6 (14) Wybór działań i aktywności (np. spacer, sport, podziwianie 

widoków, zabawa z dziećmi, wędkowanie, jedzenie, piknikowanie, 

siedzenie, leżenie) 

1 3 – wysoki (więcej niż cztery aktywności) Np. spacery, sport (rowery, rolki, 

bieganie), podziwianie widoków, zabawa z dziećmi na placach zabaw, jedzenie, 

piknikowanie 

3 

7 (15) Elastyczność - możliwość dostosowania do różnych funkcji np. teren 

gier, piknikowania, dyskusji, obserwacji, itp. (Procentowy udział 

przestrzeni w formie trawników lub innych przestrzeni otwartych / 

częściowo otwartych o dowolnym sposobie użytkowania. 

Przestrzenie takie jak: gęsto porośnięte roślinnością rabaty, akweny, 

place zabaw, siłownie zewnętrzne – nie są uznawane za elastyczne) 

1 2 – umiarkowanie elastyczna (30-60%). Sumaryczna powierzchnia przestrzeni 

elastycznej to około 37% (6,3 ha na 17 ha). Na przestrzeń elastyczna składają się: 

Play Lawn = 2,2 ha, The Owal = 0,6 ha, trawniki pomiędzy The Owal i Play Lawn 

= 1,5 ha, Picnic Point = 0,8 ha, przestrzenie trawiaste na pagórkach i u pod 

pagórkami = 0,58ha, pola hamakowe w północno-wschodniej części parku = 0,44 

ha, place z siedziskami w północno-wschodniej części parku = 0,18 ha. Pomiaru 

dokonano w oparciu o ortofotomapę dostępną przez Google Earth. 

2 

8 (16) Dostępność punktów gastronomicznych w obrębie lub na obrzeżach 

przestrzeni 

2 3 – kilka punktów z żywnością. Punkty z żywnością znajdują się w północno-

wschodniej części parku (np. Liggett Terrace Food Court, Little Eva's Beer Garden 

and Grill, Joe Coffee Company, Perros y Vainas). 

6 

9 (17) Różnorodność przedsiębiorstw i usług na obrzeżach przestrzeni 1 3 – wysoka (powyżej 10 punktów). Usługi hotelarskie (Collective Governors Island 

- A New York City Retreat), edukacja (Urban Assembly New York Harbor School, 

Governors Island Teaching Garden, New York Harbor School), wypożyczalnia 

rowerów (Blazing Saddles Bike Rentals & Tours), obiekty zabytkowe (Fort Jay, 

Governors Island National Monument, Castle Williams), centrum sztuki (LMCC's 

Arts Center at Governors Island), gastronomia (Taco Vista, Threes Brewing) 

3 
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Komfort 

10 

(20) 

Miejsca do siedzenia bez płacenia za towary i usługi 2 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. W kilku miejscach założono 

trawniki, miejsca do siedzenia zlokalizowano: przy placach zabaw i w punkcie 

widokowym, wprowadzono również pola hamakowe. 

3 

11 

(21) 

Miejsca do siedzenia zapewniane przez pobliskie usługi lub usługi 

w parku 

1 1 – kilka w jednej części parku. Miejsca do siedzenia przy obiektach 

gastronomicznych w północno-wschodniej części parku. 

1 

12 

(22) 

Pozostałe meble i artefakty w przestrzeni 1 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. Wyposażenie placów zabaw, 

elementy punktu widokowego (bloki granitowe, barierki), siedziska granitowe na 

Discovery Hill, rzeźba site specific na Discovery Hill. 

3 

13 

(23) 

Komfort klimatyczny przestrzeni - cień i schronienie 2 3 – komfortowy w większej części parku. Duża ilość obszarów zacienionych – grupy 

drzew sadzone przy trawnikach, przy polach hamakowych oraz na wzgórzach. 

6 

14 

(24) 

Elementy wystroju zniechęcające do korzystania z przestrzeni (np. 

elementy zdewastowane, zaniedbana zieleń, zanieczyszczone 

elementy wodne, zaśmiecone przestrzenie) 

1 3 – brak 3 

SUMA 16 

Bezpieczeństwo 

15 

(27) 

Wizualne i fizyczne połączenie i otwartość do przyległych ulic lub 

przestrzeni 

1 3 – bardzo dobre połączenie (połączenie z przyległymi ulicami w przynajmniej 4 

punktach, widoczność przestrzeni poza parkiem). Park połączony jest ścieżkami z 

sąsiadującymi obiektami oraz ze ścieżką obwodową dookoła całej wyspy. Ze 

względu na walory widokowe wzgórz, również widoczność przestrzeni poza 

parkiem jest bardzo dobra. 

3 

16 

(28)  

Stan techniczny i konserwacja właściwa dla danej przestrzeni 1 3 – na wysokim poziomie. Nie zinwentaryzowano żadnych obiektów w złym stanie 

technicznym. 

3 

17 

(29) 

Jakość oświetlenia w przestrzeni po zmroku 1 3 – bardzo dobre oświetlenie. Wzdłuż ścieżek i na placach rozmieszczone są latarnie 

parkowe. 

3 

SUMA 9 

Przyjemność  

18 

(34) 

Obecność wyróżniających się elementów architektonicznych lub 

krajobrazowych (obrazowość) 

1 3 – wiele. Cztery pagórki tematyczne, place z niskimi żywopłotami o owalnych 

formach, roślinność o charakterze naturalistycznym. 

3 

19 

(35) 

Poczucie wygrodzenia (izolacja od elementów uciążliwych – 

fizycznie lub wizualnie, jeśli w okolicy brak takich elementów, 

poczucie wygrodzenia określa się jako bardzo dobre) 

1 3 – bardzo dobre poczucie wygrodzenia. W okolicy brak elementów szczególnie 

uciążliwych, wygrodzenie jednak jest wyraźne ze względu na izolację wyspy. Brzegi 

zabezpieczono barierkami.  

3 

20 

(36) 

Różnorodność przestrzeni (różne strefy parkowe wynikające z 

topografii i pokrycia terenu, np. tereny trawiaste i zadrzewione, 

nadwodne, na wzniesieniach oraz różnorodność miejsc do rekreacji, 

np. place zabaw, miejsca do siedzenia, pomosty, boiska) 

1 3 – przestrzenie o zróżnicowanym charakterze. Różne strefy parkowe, wynikające z 

topografii terenu (wzniesienia i tereny płaskie). Oprócz czterech pagórków, w parku 

zlokalizowano liczne strefy trawnikowe, place, place zabaw i pola hamakowe – na 

terenach wypłaszczonych. 

3 

22 

(38) 

Różnorodność elementów w przestrzeni zapewniających złożoność 

sensoryczną (określenie na ile zmysłów oddziałują elementy w 

parku) 

1 2 – umiarkowana (oddziaływanie na cztery zmysły). Sensoryczność związana jest 

głównie z tkanką roślinną parku. Zieleń zapewnia doznania: wzrokowe (zieleń liści, 

barwy kwiatów), zapachowe (pachnące byliny), dotykowe (swobodny dostęp do 

rabat) i słuchowe (szum traw i liści). 

2 

23 

(39) 

Elementy projektowe stanowiące punkty centralne (np. znajdujące 

się na osiach, skrzyżowaniach, w miejscach charakterystycznych, 

np. na wzniesieniach) 

1 3 – kilka. Punkt widokowy na Outlook Hill, rzeźba site specific na Discovery Hill, 

plac w północno – wschodniej części założenia na zbiegu traktów. 

3 
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SUMA 14 

SUMA CAŁKOWITA 68/78 

 

Tab. C4. Governors Island Park (The Hills) – satysfakcja użytkownika 

Opracowanie: autorka 

Podstawa opracowania: Google Reviews: 

Google Reviews, 2021. The Hills. Dostępny w: https://goo.gl/maps/wzUn2w5PZw5T5HNv8 [dostęp: 9 września 2021]. 

Google Reviews, 2021. Governors Island Outlook Hill. Dostępny w: https://goo.gl/maps/2bFyCUPVMdRXUhNc8  [dostęp: 9 września 2021]. 

Google Reviews, 2021. Slide Hill Playground. Dostępny w: https://goo.gl/maps/K3VxLG1PYi6rShSb6 [dostęp: 9 września 2021]. 

Google Reviews, 2021. Hammock Grove. Dostępny w: https://goo.gl/maps/MzmGAfmPYWRuyVPu9 [dostęp: 9 września 2021]. 

Google Reviews, 2021. The Oval. Dostępny w: https://goo.gl/maps/R3FLKu4Ts7bpxg666 [dostęp: 9 września 2021]. 

Google Reviews, 2021. Play Lawn. Dostępny w: https://goo.gl/maps/mHa65ZfDsF3hEpiU7 [dostęp: 9 września 2021]. 

Google Reviews, 2021. Governors Island Picnic Point. Dostępny w: https://goo.gl/maps/A6HbdaXKSYknuLqKA [dostęp: 9 września 2021]. 

 

Oceniany obiekt lub 

element parku 

Liczba 

oceniających 

Pozytywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Negatywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Ocena 

The Hills 74 ▪ Osoba G: Niesamowite widoki z bardzo wyjątkowej wyspy 

(Incredible views from a very special island). 

▪ Osoba N: Przereklamowany (Overrated). 

 

4.8 

Governors Island 

Outlook Hill 

111 ▪ Osoba H: Niesamowite widoki 360 stopni na Manhattan, 

Brooklyn, Jersey City, Statuę Wolności, Ellis Island i wiele 

innych! (Incredible 360-degree views of Manhattan, 

Brooklyn, Jersey City, Statue of Liberty, Ellis Island and so 

much more!). 

Brak negatywnych komentarzy, jedynie niższe oceny 

(minimalnie 3/5 punktów) 

4.8 

Slide Hill Playground 15 ▪ Osoba I: Taki fajny plac zabaw. Jak wszystko na Governor's 

Island, prosty projekt i piękne wykonanie (Such a cool 

playground. Like everything on Governor's Island, simple 

design and beautiful execution). 

 

▪ Osoba O: Dzieci dobrze się bawiły - ale nie jestem 

przekonany do tych gigantycznych, ostrych skał, bez 

poręczy czy czegokolwiek, co mogłoby uchronić dzieci 

przed upadkiem na śmierć (Kids had fun- but not sure about 

those giant, sharp rocks, with no hand rails or anything 

preventing children from falling to their death). 

4.9 

Hammock Grove 292 ▪ Osoba J: Super relaksujące i ładne ukryte miejsce z dala od 

innych atrakcji na wyspie (Super relaxing and nice hidden 

spot away from other activities on the island). 

 

▪ Osoba P: Brak cienia (No shade); 

▪ Osoba R: Fajne, małe miejsce. Bardzo zatłoczone, 

zdecydowanie trzeba czekać na hamak i ludzie są dość 

głośni, ale pomysł jest fajny (Fun lil spot. Very packed, 

definitely have to wait for a hammock and people are pretty 

loud but the idea is nice). 

4.5 

The Oval 8 ▪ Osoba K: Czarująco, a widok na wieżowce dzielnicy 

finansowej jest fantastyczny (Charming and the view of the 

financial district skyscrapers is fantastic).  

Brak negatywnych komentarzy, jedynie niższe oceny 

(minimalnie 4/5 punktów) 

4.8 

Play Lawn 5 ▪ Osoba L: Duże boisko, na którym można grać w wiele gier 

sportowych. W pobliżu znajdują się również krzesełka, ale 

siedzenie na trawie jest równie przyjemne, gdy można cieszyć 

się letnią pogodą! (A large athletic field to play many sports 

Brak negatywnych komentarzy, jedynie niższe oceny 

(minimalnie 4/5 punktów) 

4.8 

https://goo.gl/maps/wzUn2w5PZw5T5HNv8
https://goo.gl/maps/2bFyCUPVMdRXUhNc8
https://goo.gl/maps/K3VxLG1PYi6rShSb6
https://goo.gl/maps/MzmGAfmPYWRuyVPu9
https://goo.gl/maps/R3FLKu4Ts7bpxg666
https://goo.gl/maps/mHa65ZfDsF3hEpiU7
https://goo.gl/maps/A6HbdaXKSYknuLqKA
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games. Chairs are also nearby but sitting on the grass is just 

as great while enjoying the summer weather!). 

Governors Island Picnic 

Point 

443 ▪ Osoba M: Miłe miejsce do relaksu na Governor's Island z 

pięknym widokiem, szczególnie latem, kiedy wyspa jest 

otwarta do późna i można uchwycić zachód słońca (Nice 

relaxing spot-on Governor's Island with a great view, 

especially during the summer when the island is open late and 

you can catch the sunset).  

▪ Osoba S: Wszystkie lokalizacje sprzedawców jedzenia były 

zamknięte w piątkową noc. To piękne miejsce, dużo 

przestrzeni, aby się zrelaksować i spędzić czas z ważną 

osobą, ale nie przychodźcie głodni (All of the food vendor 

locations were closed on a Friday night. It's a beautiful 

place, lots of space to relax and spend time with a significant 

other but don't come hungry).  

4.7 

ŚREDNIA OCENA                                                                                                                                                                                                                                                                                     4.75 
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D. LA VALL D’EN JOAN PARC DEL GARRAF 

 

 

Ryc. D1. Krajobraz parku La Vall d’en Joan, źródło: Batlleiroig 

 
Ryc. D2. Plan parku La Vall d’en Joan, źródło: Batlleiroig 

 

 

Tab. D1. La Vall d’en Joan Parc del Garraf – podstawowe informacje 

Opracowanie: autorka 

Lokalizacja Barcelona / Begues – park El Garraf, Hiszpania 
Odległość od centrum miasta 22 km od centrum Barcelony, 3.5 km od gminy Castelldefels, 3 km od gminy Bruguers 

Otoczenie Park El Garraf (teren naturalny) 

Powierzchnia 20 ha 

Poprzednie przeznaczenie terenu Wysypisko śmieci, otwarte w 1974. Na terenie warstwa śmieci sięgała miejscami do 80 m głębokości. Składowisko powstało w obniżeniu terenu w 

masywie Garraf, nazywanym Vall d'en Joan. 

Inwestor Entidad Metropolitana de Serveis Hydrailics del Area Metropolitana de Barcelona (AMB) - metropolitalna jednostka usług hydraulicznych i 

utylizacji odpadów 

Czas opracowywania projektu 2001 

Czas realizacji 2003–2004 (roboty ziemne), proces rekultywacji terenu ciągle trwa, ostateczne zakończenie planowane na 2030 rok 

Główny projektant Batlle i Roig Arquitectura 
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Zespół projektowy Architektura krajobrazu: Batlle i Roig Arquitectura oraz Mario Suñerarchitekci, Elena Mostazo i Dolors Feu, inżynier ds. rolnictwa: Teresa Galí-

Izard, architektura: Jordi Nebot, Xavier Ramoneda, inżynieria: Proser, Proyectos y Servicios SA, Geocisa, RDS Engineering 

Koszt inwestycji 11 mln euro [Bordas, 2018] 
Nagrody I nagroda: The International Architecture Award (2014), kategoria Landscape Architecture, I nagroda: 8th International Biennale of Landscape Rosa 

Barba (2014), I nagroda: WAF2008 Award (World Architecture Festival), kategoria: Energy, Waste & Recycling (2008), I nagroda: Mediterranean 

Landscape Award, kategoria: Built Works (2007), Finalista: IX Bienal de Arquitectura y Urbanismo, kategoria: Rehabilitation | Urbanism. Urban 

regeneration (2005), Finalista: Baix Llobregat Architecture Triennial Awards, kategoria: Outdoor Spaces & Technologic Innovation (2005), I 

nagroda: European Urban Public Space Awards (2004), Finalista: FAD’04 AWARDS, kategoria: Public Space (2004) 

Opis form ziemnych 11 tarasów ziemnych rozłożonych w odstępach o zmiennej wysokości, z frontowym stokiem od 4-12 m wysokości w zależności od różnicy w terenie 

Różnica w wysokości terenu pomiędzy najniższym a najwyższym tarasem wynosi 76 m. System tarasowy zintegrowano z licznymi rozwiązaniami z 

zakresu inżynierii. Zbudowano kanały do drenażu, powtórnie obsadzono roślinnością powierzchnie poddane rekultywacji, zainstalowano zbiorniki 

do akumulacji i wykorzystywania wody opadowej, wprowadzono sieci irygacyjne i drogi dojazdowe. Każdy z tarasów zawiera pewną liczbę warstw 

z materiałów o różnych właściwościach i charakterystyce, które pozwalają na uszczelnienie i odseparowanie od warstwy śmieci [EMA, 2007]. 

Rola form ziemnych w projekcie Ze względu na odmienną morfologię Vall d’en Joan od otaczającego krajobrazu, projektanci znaleźli inspirację w innych częściach parku El Garraf, 

gdzie znajdowały się doliny uprawne, wprowadzone za pomocą dostosowanych do warunków geograficznych technik rolniczych. Przyjęto 

charakterystyczny dla upraw na stokach system tarasowy, pozwalający na kontrolę wody i rozwój szaty roślinnej. Rozwiązanie to było przez autorów 

postrzegane jako najbardziej skuteczny i logiczny sposób interwencji w odbudowę zdegradowanego krajobrazu, ponieważ układ tarasowy upraszcza 

system zarządzania i utrzymania terenu, a tym samym trwałości projektu [Batlleiroig, n.d.]. 

 

  
Ryc. D3. Przekrój przez tarasy i skarpy, źródło: Batlleiroig Ryc. D4. Przekrój prezentujący warstwy pokrywające dawne wysypisko, źródło: Batlleiroig 

 

 

 

 



 

201 

 

Tab. D2. La Vall d’en Joan Parc del Garraf – ocena rozwiązania opartego na przyrodzie (Nature-Based Solution) 

Opracowanie: autorka 
KRYTERIUM WSKAŹNIK OCEN

A 
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1.1 Interwencja ma wpływ na następujące wyzwania mające znaczący wpływ na społeczeństwo: 

1.1.1. Degradacja środowiska naturalnego i utrata różnorodności biologicznej 

1.1.2. Zmiany klimatu 

1.1.3. Rozwój gospodarczy i społeczny 

2 

1.2 Wymienione w punkcie 1.1 wyzwania społeczne zostały odpowiednio rozpoznane, dzięki czemu interwencja pozwoliła na osiągnięcie celów przynoszących wiele 

korzyści społecznych, opisanych w punkcie 1.3. Metodę identyfikacji wyzwania 1.1.1 opisano w punkcie 3 i 5. Wyzwanie 1.1.2 jest problemem globalnym 

zidentyfikowanym przez licznych badaczy z dziedziny klimatologii. W przypadku wyzwania 1.1.3. brak jest danych dotyczących konkretnych metod jego 

identyfikacji, wiadomo natomiast, że była to decyzja inwestora wspierana sugestiami projektanta, mająca cel rekreacyjny i edukacyjny, jak opisano w punkcie 2. 

2 

1.3 Efektem interwencji jest osiągnięcie precyzyjnie określonych celów, związanych z wyzwaniami społecznymi opisanymi w punkcie 1.1. Wszystkie cele można 

uznać za SMART (konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie). 

1.1.1. Cel: Rekultywacji dawnego wysypiska śmieci i ponowne włączenie terenu do otaczającego parku El Garraf. Metoda i rezultat: Przyjęte metody opisano 

szczegółowo w punkcie 3.2. Identyfikacja osiągnięcia celu: Powrót na teren roślinności rodzimej, charakterystycznej dla parku El Garraf. Skuteczność podjętych 

środków przeciwko degradacji środowiska jest regularnie monitorowana, ze względu na zgodność z prawem wspólnotowym, nakazującym obowiązkową kontrolę 

po zamknięciu kontrolowanych składowisk odpadów przez okres trzydziestu lat [EMA, 2007]. 1.1.2. Cel: Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Metoda i rezultat: 

Odzyskiwanie biogazu ze składowiska zapobiega emisji CO₂ w ilości od 50 000 do 110 000 ton rocznie. Dodatkowo, odzyskiwany biogaz rekompensuje energię 

wytwarzaną przez elektrownię poprzez spalanie paliw kopalnych. Jest to ekwiwalent ilości CO₂ którą pochłania 1000 hektarów lasu [EMA, 2007]. Zabezpieczenie 

nacieków powstających w wyniku wchodzenia w reakcje ze skałą wapienną również jest formą minimalizacji zmian klimatycznych [Zeunert, 2017:99]. 

Identyfikacja osiągnięcia celu: Próby poradzenia sobie z tym wyzwaniem realnie można będzie zidentyfikować tylko w wypadku nastąpienia katastrofy jaką 

przynieść mogą zmiany klimatu. 1.1.3. Cel: Stworzenie atrakcyjnej dla użytkowników przestrzeni publicznej. Metoda i rezultat: Celem rekultywacji jest również 

wykorzystanie tej operacji jako przykładu nowych postaw, jakie społeczeństwo musi przyjąć w odniesieniu do kwestii środowiskowych. Zdecydowano się wiec na 

publiczne udostępnienie odrestaurowanego obszaru - utworzono centrum informujące o przeprowadzonych pracach i pracach w toku. Z drogi dojazdowej można 

dostać się do punktów widokowych stworzonych w celu obserwacji procesu rekultywacji lub do ścieżki biegnącej przez ten teren [Batlleiroig, n.d.]. Identyfikacja 

osiągnięcia celu: Otwarcie parku dla publiczności. Ocenę przestrzeni przez społeczeństwo można monitorować na portalach internetowych (np. Google Reviews). 

2 
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2.1 Ze względu na specyfikę poprzedniego przeznaczenia terenu oraz specyficzna lokalizację obiektu, interakcje występują głownie na płaszczyźnie ekosystemowej, 

w niewielkim stopniu między ekosystemami a społeczeństwem, jako że miejsce jest udostępniane publiczności dla rekreacji (spacerów) oraz edukacji.  

1 

2.2 W projekcie znaczenie miały interwencje inżynieryjne umożliwiające: unieszkodliwienie odpadów, zabezpieczenie gleb i wód podziemnych przed odciekami z 

materii organicznej, pozyskiwanie biogazu, wykorzystywanie wody z nacieków oraz drenaż na powierzchni terenu [EMA, 2007]. Znaczenie miały również 

interwencje w zakresie nauki (wiedzy o ekologii i rolnictwie) umożliwiające odpowiedni dobór gatunków roślin do nasadzeń. Wykorzystano zasoby pobliskich 

mozaik agroleśnych, tak aby wspierać sukcesję przez sztuczne stworzenie ekosystemów pierwotnych, za pomocą gatunków pionierskich, które z czasem 

przekształcą się w sytuacje dostosowaną do środowiska [Batlleiroig, n.d.]. 

2 
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2.3 Specyfika składowisk odpadów związana jest z szeregiem zagrożeń w skali ponadlokalnej. Rekultywacja terenu w znacznej mierze przyczynia się do osiągnięcia 

korzyści dla społeczeństwa wynikającej z zatrzymania skażeń powietrza, gleb i wód gruntowych (punkt 3.1), a tym samym minimalizacji ryzyka skażeń wody 

pitnej czy zmian klimatu. Uwolnienie obszaru od poprzedniego przeznaczenia i nowe zagospodarowanie dało również możliwość odbudowy ekosystemów, które 

z czasem będą ewoluować do form naturalnie występujących na tym obszarze zbiorowisk, by stać się znów częścią parku El Garraf, zapewniając tym samym 

ciągłość obszaru o wysokich walorach przyrodniczych. Powrót do poprzedniego przeznaczenia terenu miałby więc negatywny wpływ na bioróżnorodność poza 

miejscem interwencji oraz społeczeństwo. 

2 
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3.1. Poprzednie przeznaczenie terenu na cele składowania odpadów spowodowało degradację środowiska naturalnego. Wśród negatywnych skutków tego sposobu 

zagospodarowania można wymienić: ulatnianie się do atmosfery biogazu składającego się z metanu (CH₄) i dwutlenku węgla (CO₂), powstałego w wyniku 

beztlenowego rozkładu materii organicznej, zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych odciekami z rozkładającej się materii organicznej oraz spływem wód 

deszczowych po powierzchni składowiska, całkowite zubożenie bioróżnorodności, przerwanie ciągłości naturalnego terenu zieleni jakim jest park El Garraf. 

Ponieważ opisany w punkcie 3.2. projekt zieleni, spowodował podniesienie poziomu bioróżnorodności, w procesie planowania konieczne było posługiwanie się 

wiedzą naukową. 

2 

3.2. W celu rozpoczęcia procesu odzyskiwania utraconej bioróżnorodności na terenie Vall d’en Joan: na zboczach posadzono endemiczne gatunki roślin o niskim 

zapotrzebowaniu na wodę, a na tarasach trawy i rośliny bobowate. Na teren wyprowadza się zwierzęta gospodarskie, co zapewnia wkład materii organicznej 

niezbędnej do ponownego włączenia się pierwszych istot żywych do ekosystemu. Dodatkowo, powrót na teren fauny wspiera system zbierania wody w niewielkich 

zbiornikach retencyjnych, który pozwolił na pojawienie płazów. Przy doborze gatunków roślin wykorzystano zasoby pobliskich mozaik agroleśnych, tak aby 

wspierać sukcesję przez sztuczne stworzenie ekosystemów pierwotnych, które z czasem przekształcą się w sytuacje dostosowaną do środowiska [Batlleiroig, n.d.]. 

Nasadzenia zostały rozdysponowane tak, aby zintegrować krajobraz i wspomóc naturalną sukcesję – użyto autochtonicznych, odpornych roślin, przyzwyczajonych 

do braku wody. Niektóre rośliny wybrano też ze względu na zdolność do wiązania azotu i sprzyjanie konsolidacji gleby. Na terenie zakładu założono szkółkę, aby 

możliwe było stałe dostarczanie nowych sadzonek roślin [EMA, 2007]. 

Na terenie Vall d’en Joan rozdysponowano następujące gatunki roślin i ilości sadzonek [EMA, 2007]: 

• Wzdłuż dróg i w strefie wejścia: Pinus halepensis (wys. 2 do 4m): 1050 szt., Quercus ilex, średnica pnia 8-16cm: 550 szt. 

• Na skarpach: 99 700 sadzonek gatunków: Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Olea europaea, Smilax aspera, Rosa canina, Clematis 

flammula, Rhamnus lycioides, Thymus vulgaris, Rosmarius officinalis, Lonicera implexa, Coriaria myrtifolia, Rubus ulmifolius,  Hedera helix, Viburnum tinus. 

• Na tarasach: 71 139 sadzonek gatunków: Dorycnium hirsutum, Coronilla valentina, Dorycnium pentaphyllum, Vicia cracca oraz 1766 kg wysianych nasion 

gatunków: Medicago sativa, Viccia sativa, Trifolium repens, Medicago lupulina, Lotus corniculatus. 

• Hydroobsiew na obszarach między strefami: 4297 kg z mieszanki traw złożonej z gatunków: Brachypodium phoenicoides, Brachypodium retusum, 

Ampelodesmos mauritanica, Aphyllantes monspeliensis, Carex hellariana, Rubus ulmifolius. 

• Rośliny pnące na zielonych ścianach: 26 400 sadzonek gatunków: Lonicera implexa, Hedera helix, Clematis flammula. 

Zainstalowano system irygacji, żeby wspomóc rośliny i rekultywację w pierwszych latach przekształceń. Rośliny bobowate są podlewane okresowo przez zraszacze, 

a drzewa nawadniane z linii kroplującej. Zbiorniki na wodę są zlokalizowane są w najwyższych punktach w terenie. W miarę jak plantacje się rozrosną, system 

nawadniania zostanie zatrzymany, tak aby wprowadzone gatunki zmieszały się z zielenią autochtoniczną. Brak informacji na temat stosowanych metod 

monitorowania bioróżnorodności, istnieje możliwość, że jest ona oceniana w ramach monitorowania procesu rekultywacji przez okres trzydziestu lat od zamknięcia 

składowiska odpadów (punkt 1.2). Projektant nie odpowiedział jednak na korespondencję autora w tej kwestii. 

2 

3.3. Pomimo braku informacji dotyczących monitorowania obejmującego okresowe oceny niezamierzonych niekorzystnych skutków dla przyrody zakłada się, że ze 

względu na specyficzny charakter ekosystemów miejskich, w tym wypadku będący przykładem wykreowania nowego ekosystemu [Eggermont, Le Roux, 2015] 

nie występują niekorzystne skutki dla przyrody wynikające z NbS, gdyż rozwiązanie poprawia pierwotny stan środowiska. 

1 
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3.4. Projekt jest przykładem wykorzystania możliwości zwiększenia integralności i łączności ekosystemów, ze względu na zlikwidowanie przerwanej ciągłości 

istniejących ekosystemów parku Garraf. Trwałość rozwiązania potwierdza aktualny miejski plan terytorialny Barcelony [Generalit de Catalunya, 2010], gdzie w 

załączniku graficznym prezentującym planowane przestrzenie otwarte (Espais oberts. Proposta), teren zintegrowano z parkiem El Garraf i opisano jako obszar 

specjalnej ochrony ze względu na walory przyrodnicze i rolnicze (Espais de proteccio especial pel seu interes natural l agrari).  

2 
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4.1. Budżet na projekt i jego realizację pochodził w większości z funduszy Europejskich. Udział miały też inne podmioty: Urząd Miasta Barcelona, Barcelona County 

Council, wspólna rada władz lokalnych, skarb państwa, katalońska agencja ds. odpadów oraz EEA-EFTA (European Economic Area - European Free Trade 

Association) [EMA, 2007]. Korzyści będące wynikiem realizacji są głównie niefinansowe i pozyskiwane bezpośrednio i pośrednio przez florę i faunę (stopniowy 

wzrost poziomu bioróżnorodności, obszar jako element większego terenu zieleni) oraz w mniejszym stopniu przez społeczeństwo (rekreacja, edukacja).  

2 

4.2. Założono, że analizę kosztów początkowych opracowano w formie kosztorysu inwestorskiego, który jest integralną częścią projektów architektoniczno-

krajobrazowych. Wybór rozwiązań inżynieryjnych dostosowany był do decyzji o likwidacji dawnego wysypiska śmieci, z którą wiąże się konieczność rekultywacji 

terenu (wymóg prawny). Przyjęty kierunek rekultywacji wspierany jest przez przygotowanie terenu do procesów naturalnej sukcesji (punkt 3.1), a co za tym idzie 

– powstania samowystarczalnych ekosystemów. Wśród korzyści finansowych można wymienić te związane z wykorzystywaniem biogazu do generowania energii 

elektrycznej (odnawialne źródło energii). Gromadzony w studniach zagłębionych w masach odpadów gaz, jest transportowany do stacji, a następnie przesyłany do 

generatorów. Wykorzystywana jest również woda z nacieków. Zbierane nacieki są wywożone i obrabiane w bioreaktorach za pomocą mikroorganizmów. Powstałe 

osady ściekowe są przerabiane na kompost, a oczyszczona woda jest używana do podlewania i gaszenia pożarów w lasach, ochładzania sprzętu w Vall d’en Joan, 

oblewania wyschniętego koryta rzeki. Przyczynia się to do oszczędności zasobów wodnych, podobnie jak instalacje w terenie kanałów obwodowych 

sprowadzających wodę do zbiorników retencyjnych, z których używana jest do podlewania.  

2 

4.3. Brak informacji o rozpatrywaniu rozwiązań alternatywnych, jednak wymogi prawne dotyczące rekultywacji (punkt 4.2) oraz zaangażowanie w proces projektowy 

interesariuszy, takich jak organizacje polityczne i zespoły eksperckie (punkt 5.3) mogły zawęzić ilość możliwych opcji. Projektant nie odpowiedział na 

korespondencję autorki na ten temat. 

0 

4.4. Ze względu na zastosowanie rozwiązań pozwalających na stopniowe odtwarzanie naturalnych dla miejsca ekosystemów, a co z tym związane – samowystarczalność 

parku – nie ma podstaw do podważania długoterminowej rentowności rozwiązania pod względem kosztów związanych z jego utrzymaniem. Docelowo, teren 

zasiedlić mają znów ekosystemy charakterystyczne dla parku El Garraf, a utrzymanie tego sposobu zagospodarowania terenu potwierdzają dokumenty planistyczne 

[Generalit de Catalunya, 2010].  

2 
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5.1. W 1997 roku Metropolitalny Zarząd Ochrony Środowiska (EMA: Concejo Metropolitano de la Entidad del Medio Ambiente del Area Metropolitana de Barcelona) 

sporządził plan zarządzania środowiskiem zawarty w metropolitalnym programie gospodarowania odpadami komunalnymi (PMGRM: Programa Metropolità de 

Gestió de Residus Municipals), do którego wprowadzano rewizje w latach 2000–2002 oraz 2004–2006. W planie przewidziano stabilizację wytwarzania odpadów 

i przyjazną środowisku minimalizację, ponowne użycie, recykling, odzysk i ich ostateczne unieszkodliwianie. Pracę nad drugą rewizją PMGRM rozpoczęto w 

2004 roku i do współpracy zaproszono interesariuszy: różne grupy polityczne, uniwersytety, związki zawodowe, konsumentów, przedsiębiorstwa, organizacje, 

ekologów, katalońską agencję ds. odpadów (ARC), organizację Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya oraz specjalistów branży technicznych. 

Poświadczono zamknięcie zakładu Garraf i ratyfikowano strategię przetwarzania frakcji pozostałości i frakcji organicznej, jak również politykę budowy ekoparków 

(wyznaczonych miejsc, gdzie pozwala się rozkładać szczątkom z drzew i odpadom z ogrodów). PMGRM oraz sporządzony przez urząd miasta w grudniu 2000 

projekt rekultywacji krajobrazu, stały się podstawą do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu dawnego wysypiska [EMA, 2007]. 

2 

5.2. Brak informacji o dyskryminacji pewnych grup społecznych w procesie zarządzania inwestycją. 1 
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5.3. Udział interesariuszy w rewizji planu PMGRM, opisano w punkcie 5.1. Do procesu projektowania zaangażowano zespół złożony z wielu ekspertów (architektów, 

inżynierów, specjalistów ds. rolnictwa). Zarządzanie projektem zostało przyznane w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert dla UTE Proyectos y 

Servicios, BiR Arch we współpracy z inżynier ds. rolnictwa i architektem krajobrazu Teresą Gali [EMA, 2007]. Zgodnie z prawem wspólnotowym, monitoring po 

zamknięciu kontrolowanych składowisk odpadów jest obowiązkowy przez okres trzydziestu lat [EMA, 2007]. Opracowany program rekultywacji dotyczy zarówno 

rozwoju szaty roślinnej jak i infrastruktury. W czerwcu 2006 roku przedłużono umowę koncesyjną firmie TIRSSA w ramach zarządzania i kontrolowania obszarem 

składowiska, uwzględniając zadania: zamknięcia, rekultywacji i zarządzania po zamknięciu. W procesy zarządzania i utrzymywania zrekultywowanego terenu nie 

zaangażowano interesariuszy. 

1 

5.4. Ze względu na fakt, że w związku z istnieniem składowiska, największe straty ponosiło środowisko naturalne – rekultywacja i wszystkie związane z nią procesy 

decyzyjne również odnoszą się głównie do przyrody. W tym kontekście kluczowe kroki w procedurach decyzyjnych NbS zapisano w przejrzystej i dostępnej 

dokumentacji. 

2 

5.5. Omawiany przypadek nie wykracza poza granice jurysdykcji jednego miasta. Nie ma potrzeby ustanawiania dodatkowych mechanizmów umożliwiających wspólne 

podejmowanie decyzji na obszarach kilku jurysdykcji. 

1 
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6.1. Park jest przykładem interwencji, w której korzyści otrzymuje głównie przyroda, odzyskująca siedliska do rozwoju flory i fauny. Można tu mówić o pewnej formie 

bilansu, jako że wcześniejsza degradacja środowiska była ponoszonym przez przyrodę kosztem. Korzyści dla przyrody, są także zbilansowane, poprzez świadczone 

usługi ekosystemowe (np. wpływ na zdrowie człowieka, jakość powietrza i zmiany klimatu, dostarczanie nowego miejsca do rekreacji).  

2 

6.2. Zrekultywowany teren będzie otwarty dla wszystkich użytkowników jako część parku El Garraf (rekreacja w formie trekkingu), a jednocześnie chroniony pod 

względem bioróżnorodności (punkt 3.4). Prawa, użytkowanie i dostęp do obiektu, a także obowiązki różnych zainteresowanych stron są więc uznawane i 

respektowane. W punkcie 5.3 opisano również obowiązki interesariuszy, wyznaczonych do zarządzania projektem i kontrolowania postępów w rekultywacji terenu. 

1 

6.3. Jak opisano w punkcie XX, docelowo zagospodarowany teren ma stać się częścią parku El Garraf – jest integralnym elementem planu rekultywacji obszaru Vall 

d’en Joan. W związku z tym, potrzebne są zabezpieczenia związane z ochroną różnorodności biologicznej. Zgodnie z opisem w punkcie 3.4 i ustaleniami miejskiego 

planu terytorialnego Barcelony [Generalit de Catalunya, 2010] walory przyrodnicze i rolnicze obszaru objęte są specjalną ochroną. 

 

1 
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7.1. Za formę strategii rozwoju terenu można uznać plan zarządzania środowiskiem zawarty w metropolitalnym programie gospodarowania odpadami komunalnymi 

(PMGRM: Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals). 

1 

7.2. Monitorowanie terenu obowiązuje w ramach obligatoryjnej kontroli po zamknięciu składowisk odpadów przez okres trzydziestu lat (wymóg prawny). Szczegółowe 

informacje dotyczące metod monitorowania oraz potencjalnej oceny zmian zachodzących w terenie nie są dostępne. 

1 

7.3. Prawdopodobnie istnieją podstawy do iteracyjnego uczenia się, wymienione w punktach 7.1 i 7.2 dokumenty nie są jednak ogólnodostępne.  0 
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8.1. Informacje o projekcie i osiągniętych dzięki niemu korzyściach są szeroko udostępniane w literaturze oraz w Internecie. Projekt otrzymał liczne nagrody w tym 

prestiżową I nagrodę w konkursie Rosa Barba (8th International Biennale of Landscape Rosa Barba. Świadczy o uznaniu tego rozwiązania jako wzorcowego i 

wspiera szerzenie informacji na jego temat. 

1 

8.2. Rozwiązanie jest zgodne z polityką rozwoju obszaru metropolitalnego Barcelony [Generalit de Catalunya, 2010]. 1 

8.3. W kontekście krajowym i globalnym projekt w niewielkim stopniu przyczynia się do realizacji celów w zakresie dobrobytu ludzi, zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej. 

1 

SUMA 3 
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Tab. D3. La Vall d’en Joan Parc del Garraf – indeks oceny przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka  

Podstawa oceny: publikacje i Internet 

Skala oceny na podstawie: Mehta V., (2014). 

 

LP 

(LPI) 
KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA KRYTERIUM ILOCZYN 

Inkluzywność 

1 (6) Kontrola wejścia na teren 1 0 – wysoka. Wejście na sam teren dawnego składowiska jest w tym momencie 

niedozwolone (szlaban). 

0 

2 (8) Godziny otwarcia 1 0 – otwarcie przez mniej niż 10 godzin na dobę 0 

3 (9) Naruszenie prywatności zwiedzających przez kamery, ochroniarzy, 

przewodników, woźnych itp. 

1 0 – występują więcej niż 3 czynniki naruszające prywatność w dużej ilości i 

częstotliwości. Miejsce pozostaje pod ścisłą ochroną na okres rekultywacji. Teren 

strzeżony. 

0 

4 (10) Znaki zakazu / nakazu wykluczające pewne aktywności lub 

wprowadzające nakaz pewnych zachowań (wykluczony regulamin 

parku i znaki dotyczące zachowań niebezpiecznych, jak np. 

pływanie w miejscach niestrzeżonych) 

1 0 – więcej niż dwa. Znaki zakazu wjazdu na teren, szlabany. 0 

SUMA 0 

Znaczące aktywności 

5 (13) Miejsca gromadzące społeczność (np. trawniki, nabrzeża, miejsca 

do siedzenia, place) 

2 2 – dwa. Dwa punkty widokowe: 1- taras widokowy z ławkami i tablicami 

informacyjnymi, 2 - plac ze ścianami zielonymi. 

4 

6 (14) Wybór działań i aktywności (np. spacer, sport, podziwianie 

widoków, zabawa z dziećmi, wędkowanie, jedzenie, piknikowanie, 

siedzenie, leżenie) 

1 1 – niski (dwie aktywności). Punkty widokowe i ścieżki do wędrówek. 1 

7 (15) Elastyczność – możliwość dostosowania do różnych funkcji np. 

teren gier, piknikowania, dyskusji, obserwacji, itp. (Procentowy 

udział przestrzeni w formie trawników lub innych przestrzeni 

otwartych / częściowo otwartych o dowolnym sposobie 

użytkowania. Przestrzenie takie jak: gęsto porośnięte roślinnością 

rabaty, akweny, place zabaw, siłownie zewnętrzne – nie są 

uznawane za elastyczne) 

1 0 – brak elastyczności (poniżej 10%). Tarasy są całkowicie porośnięte roślinnością, 

Jedyną elastyczną przestrzenią na terenie jest plac nad doliną, mający powierzchnię 

0,5 ha, co stanowi 2,5% terenu (20 ha). Pomiaru dokonano w oparciu o ortofotomapę 

dostępną przez Google Earth. 

 

0 

8 (16) Dostępność punktów gastronomicznych w obrębie lub na obrzeżach 

przestrzeni 

2 0 – brak punktów z żywnością. 0 

9 (17) Różnorodność przedsiębiorstw i usług na obrzeżach przestrzeni 1 0 – brak. Teren odizolowany, otoczony parkiem naturalnym El Garraf. 0 

SUMA 5 

Komfort 

10 

(20) 

Miejsca do siedzenia bez płacenia za towary i usługi 2 1 – kilka w jednej części parku. Ławki w punkcie widokowym położonym nad 

doliną (północny zachód) 

1 

11 

(21) 

Miejsca do siedzenia zapewniane przez pobliskie usługi lub usługi 

w parku 

1 0 – brak 0 

12 

(22) 

Pozostałe meble i artefakty w przestrzeni 1 2 – kilka w dwóch częściach parku. Tablice informacyjne, zielone ściany w formie 

prostopadłościanów z prętów ze stalowych, wolnostojące gabiony z prętów 

stalowych wypełnione sprasowanymi butelkami PVC – symbol dawnego wysypiska 

2 
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13 

(23) 

Komfort klimatyczny przestrzeni – cień i schronienie 2 0 – brak komfortu. Obszar dopiero porasta roślinność, obecnie jest całkowicie 

wystawiony na ekspozycję słoneczną. 

0 

14 

(24) 

Elementy wystroju zniechęcające do korzystania z przestrzeni (np. 

elementy zdewastowane, zaniedbana zieleń, zanieczyszczone 

elementy wodne, zaśmiecone przestrzenie) 

1 3 – brak. 3 

SUMA 6 

Bezpieczeństwo 

15 

(27) 

Wizualne i fizyczne połączenie i otwartość do przyległych ulic lub 

przestrzeni 

1 0 – prawie żadne lub brak (połączenie z przyległymi ulicami, ale park odizolowany 

wizualnie). Nie ma bezpośredniego połączenia z obszarami zagospodarowanymi, do 

parku prowadzą jedynie drogi biegnące po masywie Garraf. Park jest też wizualnie 

odizolowany (dolina). 

0 

16 

(28)  

Stan techniczny i konserwacja właściwa dla danej przestrzeni 1 3 – na wysokim poziomie. 3 

17 

(29) 

Jakość oświetlenia w przestrzeni po zmroku 1 0 – brak oświetlenia 0 

SUMA 3 

Przyjemność  

18 

(34) 

Obecność wyróżniających się elementów architektonicznych lub 

krajobrazowych (obrazowość) 

1 3 – wiele. Charakterystyczne uformowanie terenu i pokrycie go roślinnością, 

gabiony wypełnione sprasowanymi butelkami PVC (symboliczność), zielone ściany 

ze stalowych prętów. 

3 

19 

(35) 

Poczucie wygrodzenia (izolacja od elementów uciążliwych – 

fizycznie lub wizualnie, jeśli w okolicy brak takich elementów, 

poczucie wygrodzenia określa się jako bardzo dobre) 

1 3 – bardzo dobre poczucie wygrodzenia. Obszar położony w dolinie, ograniczony z 

dwóch stron masywami skalnymi. 

3 

20 

(36) 

Różnorodność przestrzeni (różne strefy parkowe wynikające z 

topografii i pokrycia terenu, np. tereny trawiaste i zadrzewione, 

nadwodne, na wzniesieniach oraz różnorodność miejsc do rekreacji, 

np. place zabaw, miejsca do siedzenia, pomosty, boiska) 

1 1 – niewielka. Zróżnicowanie przestrzeni poddawanej rekultywacji (zieleń) i 

przeznaczonej do użytkowania przez człowieka (place, ścieżka). 

1 

22 

(38) 

Różnorodność elementów w przestrzeni zapewniających złożoność 

sensoryczną (określenie na ile zmysłów oddziałują elementy w 

parku) 

1 2 – umiarkowana (oddziaływanie na cztery zmysły). Sensoryczność związana jest 

głównie z tkanką roślinną parku. Zieleń zapewnia doznania: wzrokowe (zieleń liści, 

barwy kwiatów), zapachowe (pachnące byliny), dotykowe (swobodny dostęp do 

rabat) i słuchowe (szum liści). 

2 

23 

(39) 

Elementy projektowe stanowiące punkty centralne (np. znajdujące 

się na osiach, skrzyżowaniach, w miejscach charakterystycznych, 

np. na wzniesieniach) 

1 0 – brak 0 

SUMA 9 

SUMA CAŁKOWITA 23/78 

 

Brak oceny satysfakcji użytkowników dla parku Vall D’en Joan. Teren podlega procesowi rekultywacji i nie jest dostępny dla użytkowników. 
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E. MILL CREEK EARTHWORKS PARK 

  
  

Ryc. E1. Widok z lotu ptaka na Mill Creek Earthworks Park,  

źródło: Artspace.com 

  

Ryc. E2. Plan Mill Creek Earthworks Park narysowany przez Herberta Bayera, żródło: 

Historylink.org 
  

 

Tab. E1. Mill Creek Earthworks Park – podstawowe informacje 

Opracowanie: autorka 

Lokalizacja Kent, Waszyngton, Stany Zjednoczone 

Odległość od centrum miasta 0,6 km od centrum Kent 

Otoczenie Od strony zachodniej, północnej i południowej granice parku wyznaczają ulice. Od północy i południa park sąsiaduje z zabudową jednorodzinną, a 

od zachodu z budynkami usługowymi i niską zabudową jedno i wielorodzinną. Od strony wschodniej park sąsiaduje z pasem zadrzewień o szerokości 

około 100 m i długości ponad 2 km. Zadrzewienia biegną wzdłuż potoku młyńskiego Mill Creek. 

Powierzchnia 5 ha (park z formami ziemnymi), 43 ha (kompleks parkowy razem z pasem zadrzewień przy potoku) 

Poprzednie przeznaczenie terenu Kanion będący własnością publiczną, powstały w wyniku działalności górniczej. Teren wymagający rekultywacji [Freitas, 2012] 

Inwestor Finansowanie obiektu pochodziło z kilku źródeł. Oprócz miasta Kent w realizację zainwestowały organizacje: National Endowment for the Arts, 

King County Arts Commission, Housing and Community Development oraz Washington State Arts Commision. Część kosztów pokryli prywatni 

inwestorzy [Jones, 1981] 

Czas opracowywania projektu 1979 
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Czas realizacji 1982 

Główny projektant Herbert Bayer (artysta) 

Zespół projektowy Architektura krajobrazu: Herbert Bayer, projekt architektoniczny toalet z zielonym dachem: Jones and Jones. Do współpracy nad projektem włączono 

również zespół inżynierów odpowiadających za konstrukcję form ziemnych. 

Koszt inwestycji 572 000 dolarów [Beardsley, 2006:97] 

Nagrody Dotacja w wysokości 70 000 USD od National Trust for Historic Preservation na dwuletnią renowację (2010) oraz status lokalnego zabytku nadany 

przez Kent Arts Commission (2008) - miejsce to zostało uznane za na tyle znaczące, że odstąpiono od zasady wymagającej, aby nieruchomości były 

czterdziestoletnie lub starsze [Freitas, 2012] 

Opis form ziemnych W parku znajdują się zróżnicowane formy ziemne w postaci nasypu, trzech wałów i trzech kopców. Od strony zachodniej zlokalizowano duży nasyp 

ziemny, który służy jako zapora zatrzymująca wodę podczas burz i zapobiegająca powodziom. Na szczycie nasypu znajduje się stożkowaty kopiec o 

średnicy około 15 metrów. U zachodniej podstawy nasypu znajduje się kolejny kopiec o owalnej podstawie (12 x 21 metrów). Na wschód od nasypu, 

w kierunku góry strumienia znajdują się trzy kolejne formy ziemne. Najbliżej tamy znajduje się okrągły, okresowo staw o średnicy 27 metrów, z 

pływającym, pokrytym trawą wałem w formie pierścienia. Za stawem znajduje się kolejny stożkowy kopiec zwieńczony platformą widokową 

połączoną drewnianym mostkiem ze ścieżką. Mostek podpierany jest przez niewielki nasyp o wysokości około trzech metrów. Pod mostkiem 

zaprojektowano koryto dla potoku, który miałby również zasilać staw. Trzecim elementem jest wał w kształcie pierścienia o średnicy 30 metrów. 

Wysoka na 1.5 metra i pokryta trawą forma jest przecięta na dwie połowy potokiem i ścieżką dla pieszych. W miejscach, gdzie wycięto otwory 

zabezpieczono boki betonowymi ścianami oporowymi [Freitas, 2012]. 

Rola form ziemnych w projekcie Park składa się z serii form ziemnych, o geometrii stożków, pierścieni i nasypów, wbudowanych w deltę aluwialną kanionu Mill Creek. Pokryte trawą 

nasypy o formie pierścieni o średnicy od 12 do 30 metrów zostały zbudowane na obiekcie dla zatrzymywania wody burzowej 

 

Tab. E2. Mill Creek Earthworks Park – ocena rozwiązania opartego na przyrodzie (Nature-based Solution) 

Opracowanie: autorka 
KRYTERIUM WSKAŹNIK OCEN
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1.1 Interwencja ma wpływ na następujące wyzwania mające znaczący wpływ na społeczeństwo: 

1.1.1. Rozwój gospodarczy i społeczny 

1.1.2. Degradacja środowiska naturalnego i utrata różnorodności biologicznej 

1.1.3. Zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi 

1 

1.2 Wymienione w punkcie 1.1 wyzwania społeczne zostały odpowiednio rozpoznane, dzięki czemu interwencja pozwoliła na osiągnięcie celów przynoszących wiele 

korzyści społecznych, opisanych w punkcie 1.3. W przypadku wyzwania 1.1.1. brak jest danych dotyczących konkretnych metod jego identyfikacji, wiadomo 

natomiast, że budowa parku to wynik decyzji głównego inwestora, którym było miasto. Jak opisano w punkcie 1.3 wykup gruntu nastąpił z założeniem 

zaaranżowania tam miejskiego parku. Wyzwanie 1.1.2. zidentyfikowano na podstawie prowadzonych przez inwestora obserwacji terenowych – konkluzje opisano 

w punkcie 3.1. Wyzwanie 1.1.3. również zostało rozpoznane w ramach prowadzonych przez inwestora obserwacji w terenie, w trakcie których zauważono problem 

z erozją ścian kanionu oraz zagrożeniem powodziowym.  

1 

1.3 Efektem interwencji jest osiągnięcie precyzyjnie określonych celów, związanych z wyzwaniami społecznymi opisanymi w punkcie 1.1. Wszystkie cele można 

uznać za SMART (konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie). 

1.1.1. Cel: Stworzenie atrakcyjnej dla użytkowników przestrzeni publicznej. Metoda i rezultat: Zakup przez miasto w latach 60-tych terenu na wschód od centrum 

miasta, w celu zlokalizowania tam terenu zieleni. Część terenu przeznaczono na park publiczny, z którego korzystają okoliczni mieszkańcy i turyści. Identyfikacja 

osiągnięcia celu: Otwarcie parku dla publiczności. Już od czasu powstawania projektu, park został dobrze przyjęty przez społeczeństwo oraz profesjonalną 

społeczność zajmującą się sztuką i projektowaniem [City of Kent Landmarks Commision, 2008]. Potwierdza to między innymi organizacja w 2007 roku w 25 

rocznicę powstania parku publicznej uroczystości. Do ciągłego podkreślania znaczenia obiektu przyczyniają się również lokalni i regionalni artyści, architekci 

krajobrazu oraz historycy. Ocenę przestrzeni przez społeczeństwo można monitorować na portalach internetowych (np. Google Reviews). 1.1.2 Cel: Podniesienie 

poziomu bioróżnorodności. Metoda i rezultat: Dobór zieleni na terenie o zmienionych stosunkach wodnych i okresowo zalewanym oraz ochrona fauny wodnej 

1 
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żyjącej w potoku – szczegółowy opis w punkcie 3.2. Identyfikacja osiągnięcia celu: Brak danych sugerujących okresowe porównywanie i ocenianie efektów 

wprowadzonych zmian, jednak w związku z tym, że park powstawał na terenie pogórniczym – poziom bioróżnorodności prawdopodobnie wzrósł w stosunku do 

stanu wyjściowego. 1.1.3 Cel: Gospodarka wodami opadowymi – przeciwdziałanie powodzi. Metoda i rezultat: Użycie systemu form ziemnych jako zapór 

przeciwpowodziowych. Kierowanie wody powodziowej od wałów ziemnych do stawu osadowego na wschodnim skraju terenu [Freitas, 2012]. Identyfikacja 

osiągnięcia celu: Woda opadowa gromadzona jest na terenie parku i nie zalewa okolicznych terenów – proces szczegółowo opisano w punkcie 3.2. 

SUMA 3 
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2.1 W przypadku parku miejskiego podstawową interakcją jest ta pomiędzy ekosystemami i społeczeństwem. Interakcje związane z gospodarką są przypuszczalne i 

wynikają z korzyści finansowych jakie społeczeństwo zyskuje na minimalizowaniu skutków powodzi. Jednocześnie dzięki parkowi Mill Creek połączenie funkcji 

i estetyki wpłynęło na społeczeństwo, które zainteresowało się rozwiązaniami z zakresu zielonej infrastruktury, dzięki czemu wdrożono kolejne projekty, jak 

Seattle's SEA Streets [City of Kent Landmarks Commision, 2008].  

1 

2.2 Kluczową rolę dla parku odgrywają interwencje inżynieryjne, które umożliwiły ukształtowanie nowej topografii. Park jest również obiektem znaczącym z punktu 

widzenia sektora kultury i sztuki, ponieważ pomimo dostosowania obiektu do wymogu przestrzeni publicznej stanowi on również dzieło z zakresu sztuki ziemi i 

environmental art, które uznano na wybitne, ze względu na jego funkcjonalność i wpływ na rozwój amerykańskiej architektury krajobrazu [City of Kent Landmarks 

Commision, 2008]. 

2 

2.3 Park Mill Creek nie ma obecnie ponadlokalnego znaczenia w kontekście przyrodniczym, ponieważ miasto nie posiada zintegrowanego systemu terenów zieleni 

(jest on jednak planowany – informacje zawarto w City of Kent Comprehensive Plan oraz City of Kent 2016 Park & Open Space Plan). Przyczynia się natomiast 

do rozwoju lokalnej kultury (punkt 2.2) oraz do bardziej aktywnego trybu życia mieszkańców miasta. Jest to więc przykład projektu, którego istnienie 

uwarunkowane jest wieloma interakcjami zarówno w obrębie samego terenu jak i środowiska wokół niego. Likwidacja parku miałaby obecnie negatywny wpływ 

na lokalną ekonomię i społeczeństwo, w przyszłości również na bioróżnorodność w i poza miejscem interwencji. Ze względu na te interakcje rozwiązanie można 

uznać za trwałe i zrównoważone. 

2 
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3.1. Poprzednie przeznaczenie terenu jako kamieniołomu spowodowało degradację środowiska naturalnego, a pozostawiony kanion silnie erodował [Beardsley, 

2006:97]. Zagospodarowanie terenów wzdłuż potoku Mill Creek spowodowało również nadmierny przepływ wody w okresach ulewnych deszczy. Stwarzało to 

zagrożenie dla miasta, wobec czego poszukiwano sposobu na zatrzymanie wody i zapewnienie jej powolnego przepływu przez miasto [Beardsley, 2006:97]. Brak 

jest informacji na temat oceny stanu ekosystemu na bazie wiedzy naukowej. Projektowana powierzchnia biologicznie czynna to trawnik, co świadczy o tym, że 

odtwarzanie naturalnych, utraconych siedlisk nie było zamysłem projektanta. 

1 

3.2. Przeprowadzona rekultywacja zakładała kilka celów przyczyniających się do odbudowy bioróżnorodności. Strumień meandruje przez teren i został wyłożony 

kamieniami, aby przeciwdziałać erozji. Teren jest porośnięty głównie trawą (również formy ziemne), jednak pojawia się również roślinność rodzima. Drzewa w 

gęstych grupach, głównie olchy i topole, stanowią bufor dla północnej i południowej granicy kanionu. Przewidziano również ochronę ryb żyjących w strumieniu. 

Przeprowadzona przez nasyp rura szeroka na około 75 cm zapewnia ciągłość strumienia i nieprzerwany korytarz wodny np. dla łososia coho [Freitas, 2012]. Brak 

jest dostępnych informacji na temat monitorowania i okresowej oceny stanu bioróżnorodności. Zarządca terenu nie odpowiedział również na korespondencję autora 

w tej kwestii. 

1 

3.3. Ze względu na specyficzny charakter ekosystemu miejskiego, w tym wypadku będący przykładem wykreowania nowego ekosystemu [Eggermont,et al., 2015], 

założono, że nie występują niekorzystne skutki dla przyrody wynikające z NbS, gdyż rozwiązanie znacznie poprawiło pierwotny stan środowiska.  

1 

3.4. Możliwości zwiększenia integralności w kontekście ekosystemów wynikają z polityki rozwoju miasta Kent, opisanej w dokumentach planistycznych: City of Kent 

Comprehensive Plan [Kent City Council, n.d.] oraz City of Kent 2016 Park & Open Space Plan [The City of Kent Parks, Recreation and Human Services 

Department, n.d]. Plan rozwoju miasta opracowano do roku 2035, natomiast nowa wersja plany dla parków i terenów otwartych planowana jest na 2022 rok. W 

obu dokumentach opisano rozbudowę terenów zieleni miejskiej, tak aby stworzyć ich spójny system, którego integralną częścią będą zielone szlaki (trails) oraz 

korytarze ekologiczne (corridors). Sam teren parku Mill Creek jest w planach oznaczony jako teren parkowy i zintegrowany z planowanym systemem zieleni. 
Rozwijanie wysokiej jakości systemu wielofunkcyjnych ścieżek i korytarzy ekologicznych, ma na celu stworzenie połączeń i/lub zapewnienia dostępu do 

pożądanych celów, w tym znaczących elementów środowiska, obiektów publicznych czy obszarów handlowych. 

1 
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4.1. Koszty realizacji parku pokryło kilka podmiotów. Głównym inwestorem było miasto Kent (City Engineering Department), które dostarczyło 450 000 dolarów z 

potrzebnych 572 000 [Beardsley, 2006:97]. Fundusze te pokryły koszty związane z budową niecki retencyjnej. Pozostałe 122 000 dolarów pochodziło z kilku 

źródeł: National Endowment for the Arts, King County Arts Commission, Housing and Community Development oraz Washington State Arts Commision oraz około 

150 prywatnych inwestorów [Jones, 1981]. Kwota ta pokryła koszt projektu Bayera i budowę form ziemnych [Beardsley, 2006:97]. Budowa parku nie spowodowała 

korzyści finansowych dla żadnego z inwestorów. Z kolei korzyści niefinansowe zarówno bezpośrednie jak i pośrednie pozyskuje społeczeństwo (miejsce rekreacji, 

ochrona mienia przed powodzią) oraz flora i fauna (stopniowy wzrost poziomu bioróżnorodności). 

2 

4.2. Założono, że analizę kosztów początkowych opracowano w formie kosztorysu inwestorskiego, który jest integralną częścią projektów architektoniczno-

krajobrazowych. Nie znaleziono jednak informacji w literaturze na ten temat. Dostępne są natomiast informacje o środkach finansowania utrzymywania obiektu– 

ubieganiu się przez miasto i otrzymywanie odpowiednich dotacji, związanych z wartością kulturową obiektu. Szczegółowe informacje przedstawiono w punkcie 

4.4. 

2 

4.3. W latach 70-tych zarząd miasta Kent podjął pierwszą próbę zlecenia projektu parku Mill Creek Canyon, zobowiązując się do zapewnienia dostępu publicznego 

jako elementu przyszłych planów. Miasto miało nadzieję zachować naturalny charakter wąwozu, przeznaczając go na park, ale rozwój urwisk w kanionie stworzył 

problemy z blokowaniem systemów kanalizacji burzowej. Muł i gruz zatykały potok, co doprowadziło do konieczności budowy zapory zatrzymującej wodę. W 

międzyczasie w okolicy kaniony wzrósł rozwój zabudowy i pojawiła się potrzeba regulacji i kontroli przepływu strumienia w celu zarządzania woda burzową. 

Doprowadziło to do sytuacji, w której administracja miasta musiała zmierzyć się z projektem przestrzeni przede wszystkich o funkcji użytkowej, a nie rekreacyjnej. 

Podjęto jednak próbę połączenie tych dwóch kwestii i zatrudniono zespół inżynierów do opracowania projektu wodnej zapory oraz parku publicznego. Urzędnicy 

nie byli jednak zadowoleni z efektu i postanowiono poszukać innego rozwiązania [Sawyer, 2018]. 

Wprowadzenie na teren form ziemnych zainicjowała burmistrz Kent Isabel Hogan (1921-2015), która w 1975 r. powołała City of Kent Arts Commission (Miejską 

Komisję Sztuki w Kent), dostrzegając potencjalne rozwiązanie dla planu Mill Creek Canyon Park po tym, jak usłyszała o zbliżającym się sympozjum 

organizowanym przez King County Arts Commison pt. Earthworks: Land Reclamation as Sculpture. Na sympozjum, które odbyło się w 1979 roku swoje prace 

wystawiło ośmiu artystów, wśród których znalazł się Robert Morris [City of Kent Landmarks Commision, 2008]. Isabel Hogan wystąpiła o zwołanie panelu w celu 

znalezienia artysty, który pomógłby inżynierom zaprojektować zaporę ziemną, która pełniłaby funkcję parku publicznego [Sawyer, 2018]. Ostatecznie wybrano 

projekt Herberta Bayera. Można więc uznać, że inwestor rozważał alternatywne rozwiązania, a proces projektowy był długotrwały i zaangażował wiele osób. 

2 

4.4. W 2009 roku miasto Kent otrzymało 13 850 dolarów z 4Culture Landmark Challenge Grant na przywrócenie elementów projektu, w tym stożka i 

dwupierścieniowego stawu, które zostały naruszone przez zwiększone regulacje środowiskowe. Rok później, ubiegano się o dotację Partners in Preservation 

przyznawaną przez National Trust for Historic Preservation. Na podstawie procesu selekcji, w tym wyników głosowania publicznego, Mill Creek Canyon 

Earthworks Park zajął 12 miejsce wśród około 25 pretendentów z i otrzymał 70 000 dolarów [City of Kent Landmarks Commision, 2008]. Otrzymane do tej pory 

dotacje świadczą o tym, że ze względu na wysoką wartość kulturową, park może być nadal wspierany finansowo przez różne podmioty. 

2 
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5.1. Brak informacji na temat brak udziału interesariuszy przed rozpoczęciem interwencji – zarządca nie odpowiedział na korespondencję autorki w tej sprawie. 0 

5.2. Brak informacji o dyskryminacji pewnych grup społecznych w procesie zarządzania inwestycją. 1 

5.3. Proces prowadzony przez inwestora i wybieranych przez niego projektantów. Brak jest natomiast informacji na temat partycypacji społecznej w procesie 

projektowym. Obecnie inwestycja zarządzana jest przez właściwe organy miejskie (Parks & Recreation Commission) [kentwa.gov, n.d.]. Brak jest informacji na 

temat udziału społeczności w zarządzaniu i utrzymywaniu parku – zarządca nie odpowiedział na korespondencję autorki w tej sprawie. 

0 

5.4. Procesy decyzyjne związane odnoszą się głównie do społeczeństwa i przyrody. Prawa i interesy tych stron zapisano w przejrzystej i dostępnej dokumentacji w 

postaci dokumentów planistycznych opisanych w punktach 6.3 i 8.2. Brak ogólnodostępnej dokumentacji dotyczącej procedur decyzyjnych bezpośrednio 

dotyczących parku. 

1 

5.5. Omawiany przypadek nie wykracza poza granice jurysdykcji jednego miasta i jednego hrabstwa. Nie ma potrzeby ustanawiania dodatkowych mechanizmów 

umożliwiających wspólne podejmowanie decyzji na obszarach kilku jurysdykcji. 

1 
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6.1. Park jest przykładem interwencji, w której zbilansowano koszty i korzyści. Inwestorem jest nie miasto Kent (a tym samym pośrednio społeczeństwo), ale również 

inne podmioty w tym bezpośrednio społeczeństwo, które z realizacji parku pozyskuje najwięcej korzyści (miejsce rekreacji, obiekt kultury). Istotną korzyścią jest 

retencja wód opadowych i przeciwdziałanie powodzi pobliskich terenów zabudowanych. Korzyści dla przyrody, która pozyskuje siedliska dla swobodnego rozwoju 

flory i fauny również są zbilansowane, poprzez świadczone usługi ekosystemowe (np. wpływ na zdrowie człowieka, jakość powietrza i zmiany klimatu). 

2 

6.2. Decyzje dotyczące funkcjonowania obiektu należą do zarządców parku, natomiast teren jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. Sposób aranżacji 

projektu również wyklucza dyskryminację pewnych grup społecznych, ze względu na uniwersalny charakter zagospodarowania (universal design) – ścieżki 

spacerowe są szerokie, utwardzone i o małym nachyleniu, co odpowiada potrzebom osób w różnych kategoriach wiekowych i o różnych poziomach sprawności 

(fizycznej i psychicznej).  

1 

6.3. Specyfika parku miejskiego powoduje, że nie jest on obiektem dynamicznie zmieniającym się w czasie. Ryzyko degradacji rozwiązania jest więc niewielkie i 

mogłoby ewentualnie być związane z presją inwestycyjną, przed którą jednak teren chroniony jest za pomocą dokumentów planistycznych: City of Kent 

Comprehensive Plan [Kent City Council, n.d.] oraz City of Kent 2016 Park & Open Space Plan [The City of Kent Parks, Recreation and Human Services 

Department, n.d]. Ochronę zapewnia również status lokalnego zabytku nadany w 2008 roku [Freitas, 2012]. 

1 
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7.1. Park zarządzany jest przez właściwe organy miejskie odpowiedzialne za jego eksploatacje i utrzymanie (Parks & Recreation Commission) [kentwa.gov, n.d.]. 

Celem zarządzania i nadzoru terenu jest zapewnienie stałego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni. Planowane w najbliższym czasie prace opisano 

w dokumencie City of Kent 2016 Park & Open Space Plan. Kluczowymi elementami wizji są: 

▪ Aktualizacja wizji pierwotnego planu generalnego dla Earthworks Park/Mill Creek Canyon; 

▪ Połączenie ścieżką pieszą parku z miastem – planowane połączenie z 277 ulicą, a ostatecznie ze szlakiem Green River Trail; 

▪ Celebracja parku jako jedynego światowej sławy punktu w Kent.  

Są to bardzo ogólne wytyczne dla strategii rozwoju parku. 

1 

7.2. Brak informacji na temat opracowania konkretnego planu monitorowania i cyklicznej oceny parku. Zarządca terenu nie odpowiedział na korespondencję autorki 

w tej sprawie. 

0 

7.3. Brak podstaw do iteracyjnego uczenia się na bazie informacji zwrotnych, potencjalnie prowadzących do zmian w projekcie (brak bazowych informacji w punktach 

7.1 i 7.2.) 

0 
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8.1. Park otrzymał status lokalnego zabytku nadany przez Kent Arts Commission (2008) - miejsce to zostało uznane za na tyle znaczące, że odstąpiono od zasady 

wymagającej, aby nieruchomości były czterdziestoletnie lub starsze [Freitas, 2012]. Jak opisano w punkcie 4.4 obiekt jest również beneficjentem dotacji i grantów. 

Obiekt miał też wpływ na amerykańską architekturę krajobrazu. Biura projektowe, które dziś łączą w swoich koncepcjach sztukę i ekologię, takie jak Hargreaves 

Associates, Field Operations i WEST8 – czerpały inspiracje z dzieła H. Bayera [Sawyer, 2018]. Informacje o projekcie i osiągniętych dzięki niemu korzyściach są 

szeroko udostępniane w literaturze oraz w Internecie. 

1 

8.2. Rozwiązanie jest zgodne z polityką rozwoju miasta, opisaną w dokumencie planistycznym City of Kent Comprehensive Plan [kentwa.gov, n.d]. Teren oznaczono 

jako park (teren zielony) 

1 

8.3. W kontekście krajowym i globalnym projekt w niewielkim stopniu przyczynia się do realizacji celów w zakresie dobrobytu ludzi, zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej. 

1 

SUMA 3 
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Tab. E3. Mill Creek Earthworks Park – indeks oceny przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka 

Podstawa oceny: publikacje i Internet. 

Skala oceny na podstawie: Mehta V. (2014). 

 

LP 

(LPI) 
KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA KRYTERIUM ILOCZYN 

Inkluzywność 

1 (6) Kontrola wejścia na teren 1 3 – brak 3 

2 (8) Godziny otwarcia 1 2 – zamknięcie przez kilka godzin na dobę. Park otwarty jest codziennie od 7:00 do 

20:00 

2 

3 (9) Naruszenie prywatności zwiedzających przez kamery, ochroniarzy, 

przewodników, woźnych itp. 

1 3 – nie występują żadne czynniki naruszające prywatność  3 

4 (10) Znaki zakazu / nakazu wykluczające pewne aktywności lub 

wprowadzające nakaz pewnych zachowań (wykluczony regulamin 

parku i znaki dotyczące zachowań niebezpiecznych, jak np. 

pływanie w miejscach niestrzeżonych) 

1 3 – brak 3 

SUMA 11 

Aktywności 

5 (13) Miejsca gromadzące społeczność (np. trawniki, nabrzeża, miejsca 

do siedzenia, place) 

2 3 – więcej niż dwa. Duża ilość trawników, pomost i ławki przy stawie, platforma 

widokowa na kopcu, amfiteatr w części wschodniej, 

6 

6 (14) Wybór działań i aktywności (np. spacer, sport, podziwianie 

widoków, zabawa z dziećmi, wędkowanie, jedzenie, piknikowanie, 

siedzenie, leżenie) 

1 3 – wysoki (więcej niż cztery aktywności). Np. spacery, sport (rowery, rolki, 

bieganie), podziwianie widoków, piknikowanie, edukacja. 

3 

7 (15) Elastyczność - możliwość dostosowania do różnych funkcji np. teren 

gier, piknikowania, dyskusji, obserwacji, itp. (Procentowy udział 

przestrzeni w formie trawników lub innych przestrzeni otwartych / 

częściowo otwartych o dowolnym sposobie użytkowania. 

Przestrzenie takie jak: gęsto porośnięte roślinnością rabaty, akweny, 

place zabaw, siłownie zewnętrzne – nie są uznawane za elastyczne) 

1 1 – trochę elastyczna (10-30%). Sumaryczna powierzchnia przestrzeni elastycznej 

to około 10% (0,5 ha na 5ha). Na przestrzeń elastyczna składają się: trawniki na 

wypłaszczonym terenie przy formach ziemnych= 0,4 ha. Pomiaru dokonano w 

oparciu o ortofotomapę dostępną przez Google Earth. 

 

1 

8 (16) Dostępność punktów gastronomicznych w obrębie lub na obrzeżach 

przestrzeni 

2 2 – dwa punkty gastronomiczne na obrzeżach parku (Grandma Thai Cuisine, 
Wendy's). W obrębie parku nie ma punktów gastronomicznych. 

4 

9 (17) Różnorodność przedsiębiorstw i usług na obrzeżach przestrzeni 1 3 – wysoka (powyżej 10 punktów). Na obrzeżach znajdują się obiekty kultury np. 

Kent Masonic Hall, Kent Historical Museum,centra dla seniorów: Kent Senior 

Activity Center i Stafford Suites, dwa punkty z żywnością oraz lokalne biznesy (np. 

sklep z szybami samochodowymi) 

3 

SUMA 17 

Komfort 

10 

(20) 

Miejsca do siedzenia bez płacenia za towary i usługi 2 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. Duża ilość trawników, ławki 

przy stawie w części wschodniej, amfiteatr przy granicy z terenem zadrzewionym. 

6 

11 

(21) 

Miejsca do siedzenia zapewniane przez pobliskie usługi lub usługi 

w parku 

1 0 – brak 0 

12 

(22) 

Pozostałe meble i artefakty w przestrzeni 1 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. Toaleta publiczna w zachodniej 

części parku, tablice informacyjne, poidełko, stojaki na rowery, platforma widokowa 

na kopcu, mostek na platformę, pomost nad stawem. 

3 
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13 

(23) 

Komfort klimatyczny przestrzeni – cień i schronienie 2 3 – komfortowy w większej części parku. Południowa i północna część parku jest 

zadrzewiona. 

6 

14 

(24) 

Elementy wystroju zniechęcające do korzystania z przestrzeni (np. 

elementy zdewastowane, zaniedbana zieleń, zanieczyszczone 

elementy wodne, zaśmiecone przestrzenie) 

1 1 – trzy lub cztery. Według opinii na Google reviews w parku istnieje problem z 

zaśmieceniem, są również komentarze dotyczące zaniedbania toalet oraz mostków 

w parku. 

1 

SUMA 16 

Bezpieczeństwo 

15 

(27) 

Wizualne i fizyczne połączenie i otwartość do przyległych ulic lub 

przestrzeni 

1 3 – bardzo dobre połączenie (połączenie z przyległymi ulicami w przynajmniej 4 

punktach, widoczność przestrzeni poza parkiem). W części zachodniej trzy ścieżki 

parkowe łączą się chodnikami. W parku zbudowano również niewielki parking 

posiadający połączenie z pobliską ulicą. 

3 

16 

(28)  

Stan techniczny i konserwacja właściwa dla danej przestrzeni 1 1 – od dwóch do pięciu elementów wymagających konserwacji. Jak opisano w 

punkcie 14 konserwacji wymaga część artefaktów. 

1 

17 

(29) 

Jakość oświetlenia w przestrzeni po zmroku 1 0 – bardzo ubogie oświetlenie lub brak oświetlenia. Brak latarni parkowych, 

oświetlenie tylko wzdłuż sąsiadujących ulic. 

0 

SUMA 4 

Przyjemność  

18 

(34) 

Obecność wyróżniających się elementów architektonicznych lub 

krajobrazowych (obrazowość) 

1 3 – wiele. W parku znajdują się zróżnicowane formy ziemne: w postaci nasypu, 

trzech wałów i trzech kopców, charakterystyczne są również: platforma widokowa 

na kopcu, dojście do niej w postaci drewnianego mostku oraz amfiteatr. 

3 

19 

(35) 

Poczucie wygrodzenia (izolacja od elementów uciążliwych – 

fizycznie lub wizualnie, jeśli w okolicy brak takich elementów, 

poczucie wygrodzenia określa się jako bardzo dobre) 

1 3 – bardzo dobre poczucie wygrodzenia. W najbliższej okolicy parku nie ma 

elementów szczególnie uciążliwych. Od strony północnej, południowej i wschodniej 

park osłonięty jest gęsto rosnąca zielenią wysoką.  

3 

20 

(36) 

Różnorodność przestrzeni (różne strefy parkowe wynikające z 

topografii i pokrycia terenu, np. tereny trawiaste i zadrzewione, 

nadwodne, na wzniesieniach oraz różnorodność miejsc do rekreacji, 

np. place zabaw, miejsca do siedzenia, pomosty, boiska) 

1 3 – przestrzenie o zróżnicowanym charakterze (trzy lub więcej stref parkowych, 

różnorodność miejsc do rekreacji). Różne strefy parkowe, wynikające z topografii 

terenu (wzniesienia i tereny płaskie). Oprócz form ziemnych, w parku jest również 

strefa przy stawie, amfiteatr oraz trawniki. 

3 

22 

(38) 

Różnorodność elementów w przestrzeni zapewniających złożoność 

sensoryczną (określenie na ile zmysłów oddziałują elementy w 

parku) 

1 2 – umiarkowana (oddziaływanie na cztery zmysły). Sensoryczność związana jest 

głównie z tkanką roślinną parku. Zieleń zapewnia doznania: wzrokowe (zieleń liści), 

zapachowe (kwitnienie roślin), dotykowe (swobodny dostęp do zieleni) i słuchowe 

(szum liści). 

2 

23 

(39) 

Elementy projektowe stanowiące punkty centralne (np. znajdujące 

się na osiach, skrzyżowaniach, w miejscach charakterystycznych, 

np. na wzniesieniach) 

1 3 – kilka. Oglądając park od strony zachodniej pojawia się kilka punktów 

centralnych. Pierwszym jest kopiec zlokalizowany na grzbiecie nasypu. Następnie – 

jeden wał w kształcie pierścienia zlokalizowano pośrodku okrągłego stawu, a drugi 

przecięto na pół i przeprowadzono przez niego ścieżkę, przez co punk 

charakterystyczny powstaje w środku otwartego pierścienia. Od strony północnej do 

parku przyłączono prostą ścieżkę, która tworzy oś założenia i kończy się pagórkiem 

z platformą widokową. 

3 

SUMA 14 
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Tab. E4. Mill Creek Earthworks Park – satysfakcja użytkownika 
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Opracowanie: autorka  

Podstawa opracowania: Google Reviews: 

Google Reviews, 2021. Mill Creek Canyon Earthworks Park. Dostępny w: https://goo.gl/maps/FDT8w8dJf6aChj6A7 [dostęp: 10 września 2021]. 

Google Reviews, 2021. Mill Creek Canyon Earthworks Park. Dostępny w: https://goo.gl/maps/tnAVW6wSxZqRpiLn8 [dostęp: 10 września 2021]. 

 

Oceniany obiekt lub 

element parku 

Liczba 

oceniających 

Pozytywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Negatywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Ocena 

Mill Creek Canyon 

Earthworks Park 

(oznaczony jako atrakcja) 

395 ▪ Osoba T: Piękny park z wieloma rzeczami do zrobienia. 

Można usiąść w samochodzie i poczytać książkę, pójść na 

spacer, pojeździć na rowerze lub położyć się na trawie i 

urządzić piknik. Mnóstwo opcji zabawy w tym wspaniałym 

parku! (Beautiful park with many things to do. Sit in your car 

and read a book, go for a walk, ride a bike, or lay on the grass 

and have a picnic. Lots of fun options at this great park!). 

 

▪ Osoba W: Jest ładny, ale nie zadbany i jest tu wielu 

bezdomnych koczujących na zewnątrz. Nie czuje się 

bezpiecznie. Nie zostawiaj niczego w samochodzie. Były 

torebki rozrzucone po kanionie, które prawdopodobnie 

zostały skradzione. (Its pretty but not well taken care of and 

there are SO many homeless camping out here. Doesny feel 

safe. Dont leave anything in your car. There were purses 

strewn about the canyon that were probably stollen). 

 

4.0 

Mill Creek Canyon 

Earthworks Park 

(oznaczony jako park) 

34 ▪ Osoba U: Imponujący! Projekt do kontrolowania powodzi 

jest inżynierią artystyczną w najlepszym wydaniu! Spokój i 

piękno wszystko znajduje się na przedmieściach Seattle 

(Impressive! The design to control flooding is artistic 

engineering at its best! Peaceful and beauty all located in the 

suburbs of Seattle). 

 

▪ Osoba X: Od czasu naszej ostatniej wizyty w tym miejscu 

zostało ono w pewnym stopniu uporządkowane, ale wciąż 

zbyt wielu bezdomnych koczuje w lasach, czyha w 

łazienkach i wokół nich. Ładne ziemne rzeźby, pomimo 

tego (It's been cleaned up, to some extent, since we were last 

here, but there are still too many homeless people camping 

in the woods, lurking in and around the bathrooms. Pretty 

earth sculptures, though). 

4.3 

ŚREDNIA OCENA                                                                                                                                                                                                                                                                                     4.15 

 

 

https://goo.gl/maps/FDT8w8dJf6aChj6A7
https://goo.gl/maps/tnAVW6wSxZqRpiLn8
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F. NORTHALA FIELDS 

  
 

Ryc. F1. Krajobraz Northala Fields, fot. K. Porada, 2019 
 

Ryc. F2. Plan parku Northala Fields, źródło: FoRM Associates 

 

Tab. F1. Northala Fields – podstawowe informacje 

Opracowanie: autorka 

Lokalizacja Londyn, Wielka Brytania 
Odległość od centrum miasta 18 km od centrum Londynu (17.4 od Trafalgar Square) 

Otoczenie Park położony w dzielnicy Ealing. Od strony północnej przylega do drogi szybkiego ruchu (A40), od wschodu i zachodu sąsiaduje z osiedlami 

mieszkaniowymi (zabudowa jedno i wielorodzinna), a od południa z polem golfowym. 

Powierzchnia 27 ha (67 akrów) 

Poprzednie przeznaczenie terenu Boisko użytkowane przez królewską gminę Kensington i Chelsea. Teren został zakupiony przez Radę Ealing w 1997 r. 

Inwestor London Borough of Ealing 

Czas opracowywania projektu 2000–2003 r. 

Czas realizacji 2004–2011 r. 

Główny projektant FoRM Associates 
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Zespół projektowy Architektura krajobrazu: FoRM Associates, w tym LDA Design, artysta: Peter Fink, ekologia: Peter Neal, geodezja: McKenzie Geospatial Surveys, 

inżynieria: Techniker Ltd and Peter Breft Associates, project management: EDAW, gleboznawstwo: Progressive Restoration, hydrologia: Sue Cullum, 

geotechnika: TPS Consul, planowanie: DK Symes, zarządzanie zasobami wodnymi: Kingoombe Aquacare, główny wykonawca: CJ Pryor, 

wykonawca z zakresu architektury krajobrazu: CRSwft 

Koszt inwestycji 6 milionów funtów 
Nagrody Odznaczenie Green Flag za jakość przestrzeni publicznej (2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014), Landscape Institute Awards – główna nagroda w 

kategorii projektów powyżej 5 ha (2008), BALI (British Association of Landscape Industries) National Landscape Awards - główny zwycięzca w 

kategorii Land Renewal and Regeneration Scheme (2009), BALI (British Association of Landscape Industries) National Landscape Awards - nagroda 

specjalna za wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu (2009), Horticulture Week – narody w kilku kategoriach (2009), Wicelider World 

Architecture News (2009), London in Bloom Silver Gilt Award - kategoria wielkopowierzchniowy park (2012). 

Opis form ziemnych Cztery wielkoskalowe kopce ułożone w rzędzie. Najbardziej wysunięty na zachód stożkowaty kopiec ma 12 metrów wysokości, a pozostałe w 

kierunku wschodnim: 18, 22 i 18 metrów. Każdy kopiec zachodzi na następny. Wszystkie pagórki pokrywają mieszanki traw i dzikich kwiatów. Na 

najwyższym kopcu znajduje się spiralna ścieżka obramowana gabionowym murem oporowym.  

Rola form ziemnych w projekcie Kopce pomagają podnieść teren poza strefę zalewową, a także osłaniają główną część parku przed hałasem, zanieczyszczeniem i wizualnym 

rozproszeniem ze strony drogi A40 [Hampton & Reynolds, 2020]. Formy ziemne pełnią też funkcję rekreacyjną [Zeunert, 2017:229], w tym widokową 

– ze szczytów można oglądać panoramę Londynu. Są również punktami orientacyjnymi [Lynch, 2011:55] – formą wielkoskalowej rzeźby, która wita 

na wjeździe do zachodniej części miasta.  

 

Tab. F2. Northala Fields - ocena rozwiązania opartego na przyrodzie (Nature-based Solution) 

Opracowanie: autorka 
KRYTERIUM WSKAŹNIK OCENA 
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1.1 Interwencja ma wpływ na następujące wyzwania mające znaczący wpływ na społeczeństwo: 

1.1.1. Rozwój gospodarczy i społeczny   

1.1.2. Degradacja środowiska naturalnego i utrata różnorodności biologicznej 

1.1.3. Zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi 

1.1.4. Zmiany klimatu 

2 

1.2 Wymienione w punkcie 1.1 wyzwania społeczne zostały odpowiednio rozpoznane, dzięki czemu interwencja pozwoliła na osiągnięcie celów przynoszących 

wiele korzyści społecznych, opisanych w punkcie 1.3. Metodę identyfikacji wyzwania 1.1.1 opisano w punkcie 5, wyzwania 1.1.2 w punkcie 3. Wyzwanie 1.1.3. 

zidentyfikowano poprzez obserwację terenu przeznaczonego pod park i jego okolic – występowały tam okresowe podtopienia. Wyzwanie 1.1.4 jest problemem 

globalnym zidentyfikowanym przez licznych badaczy z dziedziny klimatologii. 

2 

1.3 Efektem interwencji jest osiągnięcie precyzyjnie określonych celów, związanych z wyzwaniami społecznymi opisanymi w punkcie 1.1. Wszystkie cele można 

uznać za SMART (konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie). 

1.1.1. Cel: Stworzenie atrakcyjnej dla użytkowników przestrzeni publicznej. Metoda i rezultat: Northala Fields to największy nowy londyński park od stu lat. 

Jest miejscem dostosowanym do różnych aktywności i rekreacji, odpowiadając tym samym na potrzeby różnych grup użytkowników. Zlokalizowane w parku 

centrum dla zwiedzających, obiekty czasowe oraz odbywające się w nim imprezy wspierają rozwój gospodarczy (punkt 4). Prowadzona szkoła leśna, a także 

kampanie, imprezy i inicjatywy edukujące społeczność Identyfikacja osiągnięcia celu: Otwarcie parku dla publiczności. Ocenę przestrzeni przez społeczeństwo 

można monitorować na portalach internetowych (np. Google Reviews), cel podlega również regularnej, corocznej ocenie w ramach Green Flag Desk Assessment. 

1.1.2 Cel: Podniesienie poziomu bioróżnorodności. Metoda i rezultat: Zrównoważony rozwój był ważną cechą projektu parku. W celu stworzenia naturalnych 

siedlisk dla dzikiej przyrody, dodano dodatkowe nasadzenia leśne, a także szereg typów łąk. Nowe cieki wodne zapewnią możliwość rozwoju flory i fauny 

wodnej i mokradłowej, która nie jest naturalnie obecna na tym terenie [Zeuert, 2017]. Szczegóły opisano w punktach 3.1 i 3.2. Identyfikacja osiągnięcia celu: 

cel podlega regularnej, corocznej ocenie w ramach Green Flag Desk Assessment. 1.1.3. Cel: Zmniejszenie ryzyka powodzi, ochrona otaczającej zabudowy. 

Metoda i rezultat: Sześć usytuowanych w parku sadzawek o głębokości do 2,5 metra, zbiera wodę deszczową i powierzchniową z otaczającego terenu. Sadzawki 

dodatkowo zasilane są przez odwiert (umieszczony w zamkniętej konstrukcji na zachód od akwenów), który dostarcza wodę gruntową z głębokiej warstwy 

2 
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wodonośnej. Odwiert pozwala na utrzymanie stałego przepływu wody, szczególnie przydatnego w okresach słabych opadów, co pomaga zachować jakość wody 

i zdrowie ryb. Ze swojego źródła woda jest dzielona na dwie części; jedna część jest kierowana do zbiorników rekreacyjnych, podczas gdy druga zasila stawy 

dzikiej przyrody i tereny podmokłe. Identyfikacja osiągnięcia celu: możliwa będzie tylko w przypadku nastąpienia ryzyka klęski żywiołowej (powodzi), 1.1.4. 

Cel: Przeciwdziałanie zmianom klimatu. Metoda i rezultat: Strategia rozwoju parku przewiduje adaptację do zmian klimatu [Hampton & Reynolds, 2020] 

polegającą między innymi na odpowiednich nasadzeniach i stosowaniu powierzchni przepuszczalnych. Szczegóły opisano w punkcie 7. Również recykling 

odpadów budowlanych użytych do budowy kopców przyczynił się do zmniejszenia śladu ekologicznego Londynu poprzez uniknięcie 165 000 przejazdów 

ciężarówek o długości kilkuset mil do odległych wysypisk [Landezine, 2011a]. Identyfikacja osiągnięcia celu: Próby poradzenia sobie z tym wyzwaniem realnie 

można będzie zidentyfikować tylko w wypadku nastąpienia katastrofy jaką przynieść mogą zmiany klimatu. 

SUMA 6 
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2.1 Park jest przykładem obiektu, w którym interakcje zachodzą we wszystkich trzech sektorach (gospodarka, społeczeństwo, ekosystemy). W przypadku parku 

miejskiego podstawową interakcją jest ta pomiędzy ekosystemami i społeczeństwem. Opisane w punkcie 3.1 i 3.2 korzyści dla bioróżnorodności są zarówno 

podtrzymywane jak i wykorzystywane przez społeczeństwo w celach rekreacyjnych. Umieszczenie w parku centrum dla zwiedzających umożliwia zawieranie 

umów najmu na terenie obiektu – dzierżawy na kawiarnię oraz biura i sklep ze sprzętem wędkarskim [Hampton & Reynolds, 2020]. Jest również miejscem 

odbywania się imprez masowych, które także wiążą się z sektorem gospodarczym. 

2 

2.2 Kluczową rolę dla parku odgrywają interwencje inżynieryjne, które umożliwiły ukształtowanie kopców i instalację systemu drenażu. Park ma również duże 

znaczenie dla sektora kultury, ze względu na odbywające się w nim wydarzenia, wśród których można wymienić te związane z Olimpiadą w 2012 roku. 

Pierwszym z nich było przybycie pochodni olimpijskiej do Ealing, gdzie zgromadziły się tłumy, aby oglądać mistrza tenisa, Borisa Beckera, który zniósł płomień 

ze szczytu najwyższego kopca w pierwszym etapie sztafety. Drugim było przybycie pochodni paraolimpijskiej do Ealing, które również przyciągnęło setki 

mieszkańców, również ze względu na pokaz zaprezentowany przez grupę związaną z environemntal art (Red Earth i Arts Agenda), który był częścią bezpłatnego 

programu Burmistrza Londynu SECRETS: Hidden London [Hampton & Reynolds, 2020]. 

2 

2.3 Obowiązujące dokumenty planistyczne wskazują, że parki w dzielnicy Ealing mają pozytywne znaczenie dla zdrowia publicznego [LSP Executive Board, 2018] 

ponieważ dostęp do terenów zielonych pozwala ludziom dokonywać zdrowych wyborów. Wskazywanie mieszkańcom sposobów, w jaki mogą się aktywizować 

i być wolontariuszami w parkach, również pomaga w utrzymaniu i zarządzaniu zdrowiem i dobrym samopoczuciem. W dokumencie Future Ealing Corporate 

Plan 2018-2022 określono, że parki mają znaczenie dla jednego z trzech priorytetów dla rozwoju Ealing – uczynienia z dzielnicy „zdrowego i wspaniałego 

miejsca” (a healthy and great place). W związku z tym zakłada się pracę z mieszkańcami w celu budowania silnych, sprawiedliwych społeczności i utrzymania 

gminy jako czystego, bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do życia. Obejmuje to utrzymywanie ludzi w aktywności fizycznej, dobrym samopoczuciu i 

niezależności; pomaganie tym, którzy potrzebują opieki, by żyło im się lepiej; zachęcanie do uprawiania sportu i spędzania wolnego czasu; oraz dążenie do 

poprawy jakości powietrza i zmniejszenia przestępczości [Hampton & Reynolds, 2020]. Northala Fields jest również parkiem zintegrowanym z innym terenami 

zieleni (punkt 3.4) co ma znaczenie dla utrzymywania korytarzy ekologicznych i ochrony bioróżnorodności. Degradacja parku miałaby więc negatywny wpływ 

na ekonomię, społeczeństwo oraz bioróżnorodność poza miejscem interwencji. Ze względu na te interakcje rozwiązanie można uznać za trwałe i zrównoważone. 

2 
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3.1. Teren był wcześniej wykorzystywany na cele sportowe (boiska) przez London Borough of Kensington and Chelsea, ale został zakupiony przez Radę Ealing w 

1997 roku w celu przekształcenia go w nowy park. Były to więc tereny i niskim poziomie bioróżnorodności. Ponieważ celem projektu był zrównoważony rozwój 

i odtworzenie naturalnych cech lokalnego krajobrazu, konieczne było opracowanie projektu poprawy stanu ekosystemu z użyciem wiedzy lokalnej i naukowej. 

2 

3.2. Na terenie Northala Fields odtworzono naturalne cechy lokalnego krajobrazu, poprzez wprowadzenie rodzimych gatunków drzew i mieszanek traw. W celu 

stworzenia siedlisk dla dzikiej przyrody, dodano nasadzenia leśne, a także kilka typów łąk ze zróżnicowanych gatunkowo mieszanek nasion. Nowe cieki wodne 

zapewniły możliwość rozwoju flory i fauny wodnej i mokradłowej [Zeuert, 2017]. W obrębie stawów prowadzone są prace mające na celu wzmocnienie siedlisk 

łowisk dla dzikiej fauny i flory. Południowe brzegi odsłoniętej gleby są doskonałym miejscem dla niektórych owadów, takich jak wiele gatunków pszczół 

samotnic. Bliskość Northolt Aerodrome (RAF Northolt) i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów spowodowane przyciąganiem dużej liczby dzikiego 

ptactwa wpłynęły na decyzję o lokalizacji w parku jezior, a także ograniczyły zakres wzbogacania parku pod kątem bioróżnorodności (np. nie ma wysp do 

gniazdowania) [Hampton & Reynolds, 2020]. W 2016 r. rozpoczęto program stopniowej zmiany reżimów konserwacji parku poprzez pracę z naturą, a nie 

przeciwko niej. Niektóre obszary trawy koszone są później, aby umożliwić roślinom kwitnienie na wiosnę, a niekoszone są miejsca pod drzewami, aby umożliwić 

dywersyfikację gatunków [Hampton & Reynolds, 2020] i z czasem utworzenie nowych zbiorowisk roślinnych. Zarząd parku monitoruje teren wedle standardów 

Green Flag Award, która jest nagrodą potwierdzającą krajowy standard jakości dla parków i terenów zielonych. Ocenie i monitorowaniu podlega również 

3 
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bioróżnorodność. Kryterium oceny nie wydaje się jednak wystarczająco rzetelne, ponieważ nie obejmuje np. podania występujących na terenie gatunków, a 

jedynie proste instrukcje, jak np. polecenie zalesienia granicy parku w celu zwiększenia pozytywnego wpływu na środowisko. 

3.3. Pomimo braku informacji dotyczących monitorowania obejmującego okresowe oceny niezamierzonych niekorzystnych skutków dla przyrody zakłada się, że ze 

względu na specyficzny charakter ekosystemów miejskich, w tym wypadku będący przykładem wykreowania nowego ekosystemu [Eggermont, Le Roux, 2015] 

nie występują niekorzystne skutki dla przyrody wynikające z NbS, gdyż rozwiązanie poprawia pierwotny stan środowiska. 

1 

3.4. Park jest bezpośrednio połączony z lokalną siecią terenów zielonych w dzielnicy Ealing, wchodząc w skład Northolt and Greenford Contry Park [Hampton & 

Reynolds, 2020]. Sposób w jaki Rada Ealing, mieszkańcy, przedsiębiorstwa i interesariusze mają chronić, zarządzać i wzmacniać Borough w zakresie 

różnorodności biologicznej określa Biodiversity Action Plan (plan działania na rzecz różnorodności biologicznej). W większej skali, park jest częścią London’s 

Green Belt. Plan lokalny [Mayor of London, 2021] opisuje Green Belt jako teren, który powinien być chroniony przed nieodpowiednią zabudową, a wyłączenie 

z niego terenów zielonych może zachodzić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach. W London Local Plan park Northala Fields oznaczono 

również jako obszar znaczący dla ochrony przyrody (Sites of Importance for Nature Conservation – SINC) na mapie ilustrującej tereny ochrony przyrody 

(Designated nature conservation sites).  

2 
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4.1. Inwestorem ponoszącym koszty była rada dzielnicy Ealing (London Borough of Ealing). Park generuje pewne korzyści finansowe dla prywatnych inwestorów, 

np. dzierżawiących kawiarnię czy organizujących imprezy masowe (punkt 2.1). Pośrednio może również wpływać na wzrost atrakcyjności okolic parku z punktu 

widzenia inwestorów w zakresie nieruchomości (możliwy wzrost wartości mieszkań) i usług. Korzyści niefinansowe zarówno bezpośrednie jak i pośrednie 

pozyskuje społeczeństwo (miejsce rekreacji, edukacja) oraz flora i fauna (stopniowy wzrost poziomu bioróżnorodności, park jako element sieci terenów 

zielonych). 

2 

4.2. Założono, że analizę kosztów początkowych opracowano w formie kosztorysu inwestorskiego, który jest integralną częścią projektów architektoniczno-

krajobrazowych. Efektywność kosztową podniesiono dzięki sposobowi finansowania budowy kopców - zarówno dochód, jak i materiał uzyskano dzięki 

zdeponowaniu na miejscu 65 000 ciężarówek czystego urobku budowlanego z projektów realizowanych w całym Londynie. Urobek pochodził z prac 

rozbiórkowych (stadion Wembley) i z realizacji projektów (centrum handlowe White City, Heathrow Terminal 5) [Zeunert, 2017:229]. To "bliźniacze" połączenie 

Northala Fields z innymi lokalnymi projektami zapewniło wzajemnie korzystną formułę dekonstrukcji i rekonstrukcji [Cartiere, 2009]. Procesy odzyskiwania 

surowców funkcjonowały nie tylko jako model ekonomiczny, ale także jako model środowiskowy. Wiele składowisk odpadów budowlanych w Londynie znajduje 

się w pewnej odległości od miasta, ale dzięki wykorzystaniu terenu parku, firmy mogły nie tylko przekazać swoje przetworzone materiały do miejsca, które miało 

stać się terenem zielonym, ale również były w stanie obniżyć koszty dostawy, czas i liczbę przejechanych kilometrów, co skutkuje mniejszą emisją dwutlenku 

węgla [Cartiere, 2009]. Również gospodarka wodna na terenie parku, przyczynia się do jego efektywności kosztowej. Projekt miał częściowo na celu obniżenie 

ryzyka powodzi, a tym samym ochronę pobliskich budynków mieszkalnych. Woda deszczowa oraz powierzchniowa zbierana jest do sześciu jezior 

zlokalizowanych w centralnej części parku [Hampton & Reynolds, 2020], co częściowo odciąża system miejskiej kanalizacji. Poszczególne rozwiązania w parku 

zostały więc skalkulowane, a niektóre z nich zapewniają długoterminową efektywność kosztową. 

2 

4.3. Brak informacji o rozpatrywaniu rozwiązań alternatywnych, natomiast wiadomo, że w wyniku sugestii inwestora, w projekcie następowały zmiany prowadzące 

do cięć kosztów. W ten sposób odrzucono na przykład rozwiązanie umieszczenia centrum dla zwiedzających między dwoma kopcami i połączenia go z 

podziemnymi instalacjami, gdzie byłaby wytwarzana energia potrzebna do zasilania budynku w ciepło oraz do zasilania kinetycznych rzeźb, które planowano 

zainstalować na szczycie pagórków [Cartiere, 2009]. 

0 

4.4. Budowa parku opłacona została ze środków publicznych i również z takich środków założenie jest utrzymywane. Zarządzanie terenem odbywa się za 

pośrednictwem organu rady miejskiej Parks Service, który jest częścią Leisure Services, Place Directorate [Hampton & Reynolds, 2020]. W dokumencie 

Northala Fields Management & Maintenance Plan 2020 – 2025 określono, że obecnie zasoby finansowe przeznaczona na utrzymanie parku są połączone w 

jeden, skoordynowany budżet, a wszelkie wydatki na naprawy i odnawianie są przydzielane na podstawie priorytetów; każda pozycja jest nieformalnie oceniana 

pod kątem kwestii BHP, wymogów ustawowych, potrzeb operacyjnych i wydajności. Utrzymanie terenów Northala Fields jest opłacane z ogólnego funduszu 

utrzymania terenów, a naprawy budynków są pokrywane z ogólnego funduszu budowlanego. W dokumencie podkreślono również, że kluczową kwestią w 

zarządzaniu jest zapewnienie parkom większej stabilności finansowej w przyszłości. W tym celu założono konieczność przeprowadzenia analiz możliwości 

1 
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generowania dochodów, aby utrzymać nowe i istniejące działania oraz wymagania [Hampton & Reynolds, 2020]. Uznając, że tradycyjne modele finansowania 

przez władze lokalne nie są już w stanie zapewnić wystarczających środków na utrzymanie i poprawę jakości przestrzeni publicznej, Rada Ealing bada, w jaki 

sposób lokalni mieszkańcy, przedsiębiorcy i grupy społeczne mogą stać się bardziej wpływowi w sferze publicznej, pomagając w zabezpieczeniu nie tylko godzin 

wolontariatu, ale dostępu do strumieni finansowania i odgrywając aktywną rolę w zarządzaniu lokalnymi przestrzeniami. 
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5.1. Ostateczny projekt jest zwieńczeniem wielu godzin spędzonych na pracy z lokalnymi grupami społecznymi które już wcześniej korzystały z terenu: rybakami, 

rodzicami, nastolatkami i grupami ekologicznymi. Nie były to typowe konsultacje społeczne, które mogą polegać na pojedynczych spotkaniach lub wypełnianiu 

ankiet. Zamiast tego pracowano bezpośrednio z grupami społecznymi, wsłuchując się w ich potrzeby i życzenia, prowadząc ich przez ćwiczenia projektowe. 

Zespół konsultował się z poszczególnymi grupami indywidualnie, a następnie zebrał je razem w celu przeprowadzenia dalszych ćwiczeń projektowych i 

konsultacji – był to czasochłonny proces, który zapewnił każdej grupie możliwość pełnego wyrażenia swojego stanowiska, a następnie współpracy i osiągnięcia 

kompromisów [Cartiere, 2009]. 

2 

5.2. Brak informacji o dyskryminacji pewnych grup społecznych w procesie zarządzania inwestycją. 1 

5.3. Przeprowadzone przedprojektowe konsultacje społeczne i uczestniczący w nich interesariusze, zostali opisani w punkcie 5.1. Do procesu projektowania 

zaangażowano zespół złożony z wielu ekspertów (architektów, planistów, ekologa, artysty, hydrologa i innych). Jak opisano w punkcie 4.4, władze lokalne 

zachęcają interesariuszy do angażowania się w zarządzanie, finansowanie i utrzymywanie parku. W dokumencie Northala Fields Management & Maintenance 

Plan 2020 – 2025, podano listę kluczowych dla Northala Fields interesariuszy. Są to grupy społeczne i wolontariackie, takie jak: Get Hooked on Fishing, Parkrun, 

grupa Ealing Wildlife, organizatorzy szkół leśnych, grupa zarządzająca Northala Fields, Towarzystwo Parków Wiejskich Northolt i Greenford. Rada dzielnicy 

Ealing, stara się dotrzeć do jak największej ilości zainteresowanych poprzez program Active Citizens oraz social media (poprzez własne kanały komunikacji oraz 

udostępnianie innym partnerom mediów społecznościowych w celu promowania możliwości wolontariatu). Celem programu Active Citizens jest rekrutacja i 

zaangażowanie kolejnych wolontariuszy do pomocy w takich aspektach zarządzania terenem, jak pielęgnacja rabat kwiatowych i zbieranie [Hampton & Reynolds, 

2020]. W dokumencie Northala Fields Management & Maintenance Plan 2020 – 2025 zawarto informację, że w skali dzielnic w Wielkiej Brytanii, różne stopnie 

zarządzania mogą zostać przekazane organizacjom okręgowym lub lokalnym. Jest to cel polityki rządu centralnego realizowany poprzez agendę "lokalizmu" 

zawartą w ustawie Localism Act 2011. Pozwala to władzom lokalnym na rozważenie przekazania aktywów z wkładem finansowym, aby wesprzeć 

długoterminowe zarządzanie, wykorzystując swoją władzę dyskrecjonalną do promowania dobrobytu społeczności. W związku z tym rada dzielnicy Ealing 

planuje zmniejszenie zapotrzebowania na usługi publiczne poprzez aktywizację obywateli do uczestnictwa w działaniach korzystnych dla środowiska. Ma 

nadzieję osiągnąć ten cel poprzez zastosowanie innowacyjnych podejść, które powodują trwałe zmiany w zachowaniu. 

2 

5.4. Procesy decyzyjne związane z Northala Fields odnoszą się głównie do społeczeństwa i przyrody. Prawa i interesy tych stron zapisano w przejrzystej i dostępnej 

dokumentacji w postaci licznych dokumentów planistycznych opisanych w punktach 6.3 i 8.2. Za ogólnodostępną dokumentację, w której opisano procedury 

decyzyjnych bezpośrednio dotyczące parku należy uznać Northala Fields Management & Maintenance Plan 2020 – 2025. 

2 

5.5. Omawiany przypadek nie wykracza poza granice jurysdykcji jednego miasta. Nie ma potrzeby ustanawiania dodatkowych mechanizmów umożliwiających 

wspólne podejmowanie decyzji na obszarach kilku jurysdykcji. 

1 
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6.1. Park jest przykładem interwencji, w której zbilansowano koszty i korzyści. Inwestorem jest rada dzielnicy Ealing, a tym samym pośrednio społeczeństwo, które 

z realizacji parku pozyskuje najwięcej korzyści. Niektóre źródła podają, że kontrolowane składowanie odpadów budowlanych opisanych w punkcie 4.2 na miejscu 

przyniosło 6 milionów funtów dochodu, dzięki czemu podatnicy nie zostali obciążeni kosztem realizacji [Fink, n.d.]. Takie podejście do recyklingu znacznie 

zmniejszyło również ślad ekologiczny Londynu. Korzyści dla przyrody, która pozyskuje siedliska dla swobodnego rozwoju flory i fauny również są zbilansowane, 

poprzez świadczone usługi ekosystemowe (np. wpływ na zdrowie człowieka, jakość powietrza i zmiany klimatu). 

2 

6.2. Ostateczne decyzje projektowe należą do polityków aktualnie zarządzających obszarem, natomiast teren jest ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych. 

Nie zidentyfikowano żadnych nadużyć względem interesariuszy, co może wynikać z rozbudowanego systemu partycypacji społecznej (punkty 5.1 i 5.3). Sposób 

aranżacji projektu również wyklucza dyskryminację pewnych grup społecznych, ze względu na uniwersalny charakter zagospodarowania (universal design) – 

ścieżki spacerowe są szerokie, utwardzone i o małym nachyleniu, co odpowiada potrzebom osób w różnych kategoriach wiekowych i o różnych poziomach 

sprawności (fizycznej i psychicznej). Również powstała na jednym z kopców ścieżka, prowadząca na szczyt, jest łagodnie nachylona, a na długości 850 metrów 

zlokalizowano punkty odpoczynku [Hampton & Reynolds, 2020].  

1 
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6.3. Specyfika parku miejskiego, powoduje, że nie jest on obiektem dynamicznie zmieniającym się w czasie, istnieją jednak pewne formy zabezpieczeń publicznych 

terenów zieleni, zawierane najczęściej w dokumentach planistycznych. Szczegółowy przegląd ram strategicznych w odniesieniu do Northala Fields zawarto w 

Northala Fields Management & Maintenance Plan 2020 – 2025, a do parków i terenów zielonych w dzielnicy w Ealing Green Space Strategy 2012 – 2022 oraz 

w The London Plan 2021. Wszystkie dokumenty stanowią o przeznaczeniu terenu jako obszaru zielonego oraz wskazują na jego rolę w większych systemach 

terenów zieleni (punkt 3.4). 

1 
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7.1. Wizja zarządzania pomaga kierować codziennym zarządzaniem parkiem oraz jego strategią rozwoju [Hampton & Reynolds, 2020]. Dziesięcioletnia wizja została 

opracowana przez pracowników rady i Northala Fields Steering Group w 2008 roku. Jej kluczowymi elementami są: 

▪ Zachowanie i promowanie wartości dziedzictwa parku oraz utrzymanie historycznego charakteru krajobrazu, przy jednoczesnym zapewnieniu 

obecnym użytkownikom odpowiednich wydarzeń i zajęć; 

▪ Pozytywne przyjęcie ludzi na terenie, zarówno pod względem dostępu fizycznego jak i społecznego; 

▪ Zapewnienie bezpiecznych dla zdrowia doświadczeń dla użytkowników terenu; 

▪ Zapewnienie dobrze utrzymanego i czystego miejsca z krajobrazem, budynkami i infrastrukturą utrzymywaną na wysokim poziomie; 

▪ Poprawa jakości środowiska naturalnego i zrównoważenie działań prowadzonych na terenie parku, w szczególności zarządzanie i rozwijanie wartości 

różnorodności biologicznej parku; 

▪ Zapewnienie możliwości zwiększenia wykorzystania i zaangażowania społeczności w zarządzanie i rozwój parku, np. poprzez imprezy i edukację; 

▪ Zapewnienie skutecznej promocji miejsca jako zasobu społeczności lokalnej; 

▪ Zapewnienie obecności rozpoznawalnego personelu, który będzie współpracował i odpowiadał na potrzeby osób odwiedzających park i jego obiekty;  

▪ Zapewnienie koordynacji pracy wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie i utrzymanie parku oraz efektywne wykorzystanie planu 

zarządzania jako dokumentu na potrzeby realizacji działań. 

Obecnie realizacja wizji wspomagana jest przez dokument Northala Fields Management & Maintenance Plan 2020 – 2025. 

2 

7.2. Jak opisano w punkcie 1.3 teren podlega, corocznej ocenie w ramach Green Flag Desk Assessment. Oceny dokonuje się w kilku kategoriach: miejsce 

przyjazne, zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona, utrzymanie i czystość, zarządzanie środowiskiem, różnorodność biologiczna, krajobraz i dziedzictwo, 

zaangażowanie Wspólnoty (społeczeństwa, interesariuszy), marketing i komunikacja, zarządzanie. 

Również określone w Northala Fields Management & Maintenance Plan 2020 – 2025 cele rozwoju parku na okres pięciu lat, świadczą o jego regularnej ocenie. 

W dokumencie opisano również kategorie rutynowych kontroli prowadzonych w parku – w kilku kategoriach. Najczęściej prowadzone są kontrole prac 

konserwacyjnych, takich jak zbieranie śmieci, zamiatanie, czyszczenie mebli miejskich, czy odchwaszczanie. Monitoruje się obszary zadarnione, sezonowe i 

stałe nasadzenia, tereny sportowe i place zabaw oraz nawierzchnie. Harmonogram prac dla każdego z 13 okresów w ciągu roku jest opracowywany i udostępniany 

wykonawcy. Przez cały rok odbywają się spotkania przeglądowe na koniec okresu, aby przejrzeć pozycje wymagające rozwiązania i omówić wszelkie 

niezgodności, które mają być zastosowane ze względu na brak zgodności. Regularnie kontrolowane są również chwasty i pojawiające się gatunki obce 

(inwazyjne). Za naprawę i konserwację struktur na terenie parku, w tym gabionów, parkingu, ścieżek dla pieszych i rowów odwadniających odpowiada 

wyznaczony kierownik, ale ich naprawy podejmowane są przez różnych wykonawców wewnętrznych i zewnętrznych: Ogólne kontrole infrastruktury 

przeprowadzane są w ramach inspekcji na miejscu (np. inspekcja Grounds Maintenance Monitoring Officer). Drzewa w parku są rutynowo kontrolowane pod 

kątem zdrowia i bezpieczeństwa. W parkach, które otrzymały odznaczenie Green Flag Desk Assessment drzewostan jest formalnie kontrolowany w cyklu 3-

letnim. Kierownik służby ds. drzew i inspektorzy ds. drzew monitorują tę pracę, inspekcje przeprowadzają również wyznaczeni strażnicy. Również członkowie 

społeczeństwa są zachęcani do zgłaszania wszelkich aktów wandalizmu, graffiti i usterek do rady za pośrednictwem aplikacji Love Clean Streets lub do biura 

obsługi klienta przez telefon lub online. 

2 

7.3. O interacyjnym uczeniu się świadczą wskaźniki 7.1 i 7.2 zapewniające ciągłą pętlę informacji zwrotnej w celu uczenia się i poprawy stany parku. 2 
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8.1. Informacje o projekcie i osiągniętych dzięki niemu korzyściach są szeroko udostępniane w literaturze oraz w Internecie. Projekt otrzymał liczne nagrody w tym 

w 2009 roku główną nagrodę w BALI (British Association of Landscape Industries) National Landscape Awards w kategorii Land Renewal and Regeneration 

Scheme. 

1 

8.2. Rozwiązanie jest zgodne z polityką rozwoju miasta Londyn [Mayor of London, 2021]. W kontekście krajowym niektóre dokumenty dostarczają dowodów na 

pozytywny wpływ dobrze zarządzanych parków i terenów zielonych na poprawę zdrowia i samopoczucia mieszkańców, lokalną gospodarkę, silniejsze i bardziej 

zaangażowane społeczności oraz większe poczucie zadowolenia z miejsca zamieszkania. W Northala Fields Management & Maintenance Plan 2020 – 2025 za 

przykłady podano: CABE's Urban Green Nation: Building the Evidence Base (2010), ustawę Localism Act (2011) i London Plan (2016). 

 

1 

8.3. W kontekście krajowym i globalnym projekt w niewielkim stopniu przyczynia się do realizacji celów w zakresie dobrobytu ludzi, zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej. 

1 
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Tab. F3. Northala Fields - indeks oceny przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka  

Podstawa oceny: wizja lokalna, publikacje i Internet. 

Skala oceny na podstawie: Mehta V. (2014). 

 

LP 

(LPI) 
KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA KRYTERIUM ILOCZYN 

Inkluzywność 

1 (6) Kontrola wejścia na teren 1 3 – brak 3 

2 (8) Godziny otwarcia 1 2 – zamknięcie przez kilka godzin na dobę. Park czynny jest codziennie od 7.30 do 

22:00. 

2 

3 (9) Naruszenie prywatności zwiedzających przez kamery, ochroniarzy, 

przewodników, woźnych itp. 

1 2 – jeden lub dwa czynniki naruszające prywatność występują w małej ilości / 

częstotliwości. Przy budynku centrum dla zwiedzających zainstalowano kamerę, 

której zapis jest monitorowany w ratuszu Ealing. Wyznaczono też strażników do 

monitorowania parku (Ranger Service, Park Guard) 

2 

4 (10) Znaki zakazu / nakazu wykluczające pewne aktywności lub 

wprowadzające nakaz pewnych zachowań (wykluczony regulamin 

parku i znaki dotyczące zachowań niebezpiecznych, jak np. 

pływanie w miejscach niestrzeżonych) 

1 2 – jeden. Zakaz grillowania, karmienia dzikich zwierząt i jazdy na motocyklach 

(regulamin parku). Zakaz pływania w stawach zarybionych (znak). 

2 

SUMA 9 

Aktywności 

5 (13) Miejsca gromadzące społeczność (np. trawniki, nabrzeża, miejsca 

do siedzenia, place) 

2 3 – więcej niż dwa. Społeczność może gromadzić się na kilku otwartych 

przestrzeniach pokrytych trawnikiem, przy akwenach oraz przy centrum dla 

zwiedzających (gastronomia). 

6 

6 (14) Wybór działań i aktywności (np. spacer, sport, podziwianie 

widoków, zabawa z dziećmi, wędkowanie, jedzenie, piknikowanie, 

siedzenie, leżenie) 

1 3 – wysoki (więcej niż cztery aktywności). Np. spacery, sport (rowery, rolki, 

bieganie), podziwianie widoków, piknikowanie, edukacja, wędkowanie, zabawa z 

dziećmi na placu zabaw, siłownia zewnętrzna. 

3 

7 (15) Elastyczność - możliwość dostosowania do różnych funkcji np. teren 

gier, piknikowania, dyskusji, obserwacji, itp. (Procentowy udział 

przestrzeni w formie trawników lub innych przestrzeni otwartych / 

częściowo otwartych o dowolnym sposobie użytkowania. 

1 0 – brak elastyczności (poniżej 10%). Za przestrzenie elastyczne, uznać można 

tereny pokryte trawnikiem. Zajmują one około 2 ha co stanowi około 7,5% 

powierzchni całego parku (27 ha). Pomiaru dokonano w oparciu o ortofotomapę 

dostępną przez Google Earth. 

0 
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Przestrzenie takie jak: gęsto porośnięte roślinnością rabaty, akweny, 

place zabaw, siłownie zewnętrzne – nie są uznawane za elastyczne) 

 

 

8 (16) Dostępność punktów gastronomicznych w obrębie lub na obrzeżach 

przestrzeni 

2 3 – kilka punktów z żywnością. W parku znajduje się jeden punkt z żywnością 

(kawiarnia San Remo Cafe) w centrum dla zwiedzających. W odległości 200 metrów 

od wejścia do parku od strony zachodniej znajduje się kilka restauracji: Sun Wah, 

The Bar, McDonalds, King Pizza & Kebab LTD. 

6 

9 (17) Różnorodność przedsiębiorstw i usług na obrzeżach przestrzeni 1 2 – umiarkowana (5-10 punktów). W odległości 200 metrów od wejścia do parku od 

strony zachodniej znajduje się kilka restauracji oraz sklepów z drobnym handlem 

(wina, sklep tematyczny The Star Wars Shop). 

3 

SUMA 18 

Komfort 

10 

(20) 

Miejsca do siedzenia bez płacenia za towary i usługi 2 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. W parku rozmieszczono ławki – 

zarówno w strefach otwartych przy kopcach, jak i w strefach zacienionych, przy 

stawach. Ławki rozmieszczono też wzdłuż ścieżki prowadzącej na najwyższy kopiec 

z punktem widokowym. 

6 

11 

(21) 

Miejsca do siedzenia zapewniane przez pobliskie usługi lub usługi 

w parku 

1 1 – kilka w jednej części parku. Dodatkowe miejsca do siedzenia znajdują się przy 

centrum dla zwiedzających i zapewnia je kawiarnia, która dzierżawi część budynku. 

1 

12 

(22) 

Pozostałe meble i artefakty w przestrzeni 1 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. Wśród artefaktów można 

wymienić: wyposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych, murki gabionowe, 

elementy zagospodarowania punktu widokowego, pomosty przy stawach. 

3 

13 

(23) 

Komfort klimatyczny przestrzeni – cień i schronienie 2 3 – komfortowy w większej części parku (więcej niż dwa zacienione obszary). Park 

podzielony jest na część nasłonecznioną (otwartą), w której znajdują się kopce, 

trawniki, place zabaw i siłownia zewnętrzna, oraz część zacienioną przy stawach. 

6 

14 

(24) 

Elementy wystroju zniechęcające do korzystania z przestrzeni (np. 

elementy zdewastowane, zaniedbana zieleń, zanieczyszczone 

elementy wodne, zaśmiecone przestrzenie) 

1 3 – brak. W trakcie wizji lokalnej nie zinwentaryzowano żadnych elementów 

zdewastowanych. Również na kopcach nie widać ubytków w pokryciu zielenią. Park 

jest czysty, niezaśmiecony.  

3 
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Bezpieczeństwo 

15 

(27) 

Wizualne i fizyczne połączenie i otwartość do przyległych ulic lub 

przestrzeni 

1 3 – bardzo dobre połączenie (połączenie z przyległymi ulicami w przynajmniej 4 

punktach, widoczność przestrzeni poza parkiem). Park jest w 5 miejscach połączony 

z pobliskimi ulicami oraz w dwóch z parkingami. Zamknięcie na otaczającą 

przestrzeń występuje tylko od strony drogi A40. 

3 

16 

(28)  

Stan techniczny i konserwacja właściwa dla danej przestrzeni 1 3 – na wysokim poziomie. 3 

17 

(29) 

Jakość oświetlenia w przestrzeni po zmroku 1 0 – brak oświetlenia 0 

SUMA 6 

Przyjemność  

18 

(34) 

Obecność wyróżniających się elementów architektonicznych lub 

krajobrazowych (obrazowość) 

1 3 – wiele. Cztery kopce, sześć jezior rozdzielonych siatką ścieżek z zielenią 

towarzyszącą, centrum dla zwiedzających. 

3 

19 

(35) 

Poczucie wygrodzenia (izolacja od elementów uciążliwych – 

fizycznie lub wizualnie, jeśli w okolicy brak takich elementów, 

poczucie wygrodzenia określa się jako bardzo dobre) 

1 3 – bardzo dobre poczucie wygrodzenia. Elementem uciążliwym w sąsiedztwie 

parku była droga A40, od której odcięto teren stawiając 4 wysokie kopce. Z 

pozostałych stron obiekt otwiera się na zabudowę mieszkaniową i pola golfowe. 

3 
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20 

(36) 

Różnorodność przestrzeni (różne strefy parkowe wynikające z 

topografii i pokrycia terenu, np. tereny trawiaste i zadrzewione, 

nadwodne, na wzniesieniach oraz różnorodność miejsc do rekreacji, 

np. place zabaw, miejsca do siedzenia, pomosty, boiska) 

1 3 – przestrzenie o zróżnicowanym charakterze (trzy lub więcej stref parkowych, 

różnorodność miejsc do rekreacji). Wśród stref parkowych można wymienić: strefę 

słoneczną i zacienioną, strefę widokową (kopce), strefę stawów, strefę zabaw i 

rekreacji (między kopcami a stawami), strefę naturalną (południowa część parku). 

3 

22 

(38) 

Różnorodność elementów w przestrzeni zapewniających złożoność 

sensoryczną (określenie na ile zmysłów oddziałują elementy w 

parku) 

1 2 – umiarkowana (oddziaływanie na cztery zmysły). Sensoryczność związana jest 

głównie z tkanką roślinną parku. Zieleń zapewnia doznania: wzrokowe (zieleń liści, 

barwy kwiatów), zapachowe (pachnące byliny), dotykowe (swobodny dostęp do 

rabat) i słuchowe (szum liści). 

2 

23 

(39) 

Elementy projektowe stanowiące punkty centralne (np. znajdujące 

się na osiach, skrzyżowaniach, w miejscach charakterystycznych, 

np. na wzniesieniach) 

1 1 – jeden. Na skrzyżowaniu dwóch głównych traktów zlokalizowano okrągły plac z 

siedziskami, do którego przylega centrum dla zwiedzających. 

1 

SUMA 12 

SUMA CAŁKOWITA 63/78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

Tab. F4. Northala Fields - satysfakcja użytkownika 

Opracowanie: autorka  

Podstawa opracowania: Google Reviews: 

Google Reviews, 2021. Northala Fields. Dostępny w: https://goo.gl/maps/opeDqc6Xt6krawdz8 [dostęp: 9 września 2021]. 

Google Reviews, 2021. Northala Fields View Point. Dostępny w: https://goo.gl/maps/Dk61Zg1MMPdZeE7T7 [dostęp: 9 września 2021]. 

 

Oceniany obiekt lub 

element parku 

Liczba 

oceniających 

Pozytywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Negatywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Ocena 

Northala Fields 5053 ▪ Osoba Y: Piękne widoki z wierzchołka wzgórza! W okolicy 

znajdują się również małe jeziorka/stawy, a także plac zabaw 

dla dzieci. Jeśli poczujesz głód, w pobliżu znajduje się 

kawiarnia, w której można kupić kanapki, hot-dogi i lody. Są 

tam również publiczne toalety. (Lovely views from the hill 

top! There is also small lakes/ponds in the area, and a 

playground for kids. If you feel hungry, there is a coffee shop 

nearby and they also sell sandwiches, hotdogs, and ice 

creams. There are also public toilets); 

▪ Osoba Z: Świetny na spacer i dobre widoki. Posiada parking 

i parking poza ulicą. Kilka jezior, miejsce do spożywania 

posiłków i ogromny plac zabaw dla dzieci (Great for a walk 

and good views. Has a carpark and off-street parking. A few 

lakes, refreshments area and a massive kids play area); 

▪ Osoba A’: Piękne miejsce z miłym spokojnym otoczeniem z 

dużą ilością świeżego wiatru na szczytach wzgórz. Otwarte 

stawy z kaczkami i łabędziami. Idealne miejsce dla dzieci i 

rodzin, w tym par. (Lovely place with a nice calm 

environment with lots of fresh wind on the hilltops. Open 

ponds with ducks and swans. Perfect place for kids and 

families including couples). 

▪ Osoba D’: Zbyt tłoczno, brak parkingu, okropne miejsc 

(Overcrowded no parking teribale place); 

▪ Osoba E’: Część, która psuje to wszystko to toaleta. 

Wszędzie jest brudno, podłoga jest mokra, co spowodowało 

zamoczenie moich spodni. To prawie tak, jakby wyszła z 

powodzi ścieków. (The part that ruins it all is the toilet. It is 

dirty all over the place and the floor is wet and caused my 

trousers to get wet. It's almost as if it came out of a sewage 

flood); 

▪ Osoba F’: Pięknie, ale tak dużo śmieci (Lovely but so much 

liter). 

 

4.6 

Northala Fields View 

Point 

10 ▪ Osoba B’: Ładny widok (Nice view). Brak negatywnych komentarzy, jedynie niższe oceny 

(minimalnie 3/5 punktów) 

4.7 

Northala Fields Kids 

Playground 

181 ▪ Osoba C’: Wspaniały plac zabaw, dużo możliwości 

wspinaczki i świetne zjeżdżalnie. (Excellent playground, lots 

of climbing and great slides). 

▪ Osoba G’: Wymaga czyszczenia i konserwacji. (Needs a 

clean and maintenance). 

 

4.6 

ŚREDNIA OCENA                                                                                                                                                                                                                                                                                     4.63 

 

https://goo.gl/maps/opeDqc6Xt6krawdz8
https://goo.gl/maps/Dk61Zg1MMPdZeE7T7
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G. RENAISSANCE PARK 

  
Ryc G1. Widok z lotu ptaka na Renaissance Park, źródło: Hargreaves Associates Ryc G2. Plan Renaissance Park, źródło: Hargreaves Associates 

 

Tab. G1. Renaissance Park – podstawowe informacje 

Opracowanie: autorka 

Lokalizacja Chattanooga, Tennessee, Stany Zjednoczone 
Odległość od centrum miasta 1 km od centrum Chattanooga 

Otoczenie Od strony południowej park przylega do rzeki Tennessee, a od wschodniej sąsiaduje z parkiem Coolbridge. Od strony północnej i zachodniej otacza 

go intensywna miejska zabudowa – mieszkaniowa i usługowa 

Powierzchnia 9 ha 

Poprzednie przeznaczenie terenu Teren zajmowany przez zakład przemysłowy produkujący i wykańczający piece 

Inwestor River City Company for Chattanooga Downtown Redevelopment Corporation (prywatna organizacja non-profit, współpracująca z lokalnymi 

władzami, sektorem prywatnym i filantropijnym w celu wspierania Downtown Chattanooga) 

Czas opracowywania projektu 2003–2005 

Czas realizacji 2006 
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Główny projektant Hargreaves Associates 

Zespół projektowy Architektura krajobrazu: Hargreaves Associates, budownictwo i elektrotechnika: Moffatt & Nichol Engineers, inżynieria środowiska: S&ME, projekt 

oświetlenia: LAM Partners, Inc., projekt architektoniczny pawilonu: Eskew+Dumez+Ripple, Hefferlin+Kronenberg Architects, generalny 

wykonawca: Stein Construction Corporation wykonawca prac z zakresu architektury krajobrazu: Earthscapes 

Koszt inwestycji 8 milionów dolarów 
Nagrody Nagroda gubernatora stanu Tennessee dla miasta Chattanooga za Reinessance Park w kategorii zarządzania środowiskiem – Governor’s 

Environmental Stewardship Award (2007) 
Opis form ziemnych Dwie wielkoskalowe ziemne formy: jedna o kształcie ściętego ostrosłupa, druga o kształcie stożka ułożonego na ściętym ostrosłupie. Obie formy o 

wysokościach około 20 m. 

Rola form ziemnych w projekcie Formy ziemne mają znaczenie dla rekultywacji skażonego terenu. Odkryte w terenie zanieczyszczone gleby, zostały wydobyte, a następnie 

zabezpieczone i zasypane warstwą przywiezionego na teren budowy substratu. Uniknięto w ten sposób wywozu zanieczyszczonego materiału poza 

teren zakładu, a powstałe formy ziemne zabezpieczyły go powyżej poziomu wody 100-letniej, jednocześnie oferując możliwości rekreacji, kreatywnej 

zabawy i oglądania panoramy miasta.  

 

  
Ryc G3. Fragment planu zagospodarowania terenu z formami 

ziemnymi, źródło: Hargreaves Associates 

Ryc G4. Przekrój przez jeden z kopców w Renaissance Park, źródło: Hargreaves Associates 

 

Tab. G2. Renaissance Park – ocena rozwiązania opartego na przyrodzie (Nature-based Solution) 

Opracowanie: autorka 
KRYTERIUM WSKAŹNIK OCEN

A 
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1
 

1.1 Interwencja ma wpływ na następujące wyzwania mające znaczący wpływ na społeczeństwo: 

1.1.1. Rozwój gospodarczy i społeczny 

1.1.2. Degradacja środowiska naturalnego i utrata różnorodności biologicznej 

1.1.3. Bezpieczeństwo wodne 

1 

1.2 Wymienione w punkcie 1.1 wyzwania społeczne zostały odpowiednio rozpoznane, dzięki czemu interwencja pozwoliła na osiągnięcie celów przynoszących wiele 

korzyści społecznych, opisanych w punkcie 1.3. W przypadku wyzwania 1.1.1. brak jest danych dotyczących konkretnych metod jego identyfikacji, wiadomo 

1 
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natomiast, że budowa parku to wynik decyzji prywatnego inwestora, który przed podjęciem decyzji o konkretnym zagospodarowaniu terenu musiał dokonać 

kalkulacji zysków i strat, jak opisano w punktach 4 i 6. Metodę identyfikacji wyzwania 1.1.2. opisano w punkcie 3.1. Wyzwanie 1.1.3. zostało rozpoznane w ramach 

prowadzonych badań stanu środowiska w terenie. Wynikało z nich, że gleby na całym terenie zostały zanieczyszczone związkami takimi jak polichlorowane 

bifenyle, metale ciężkie, cyjanki, lotne i półlotne związki organiczne. Największe zagrożenie stanowiło 9174 m³ (12 000 jardów sześciennych) gleby zmieszanej z 

frytami emaliowanymi. Skażenie powstało w wyniku wypłukiwania zanieczyszczeń z zamkniętych komór w których producent składował odpady i ich przecieku 

do wód gruntowych [Collet & Taylor, 2014]. 

1.3 Efektem interwencji jest osiągnięcie precyzyjnie określonych celów, związanych z wyzwaniami społecznymi opisanymi w punkcie 1.1. Wszystkie cele można 

uznać za SMART (konkretne, wymierne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie). 

1.1.1. Cel: Stworzenie atrakcyjnej dla użytkowników przestrzeni publicznej. Metoda i rezultat: Lokalizacja terenu w centrum dużego miasta oraz otaczająca go 

zabudowa mieszkaniowa i usługowa, stanowiły podstawę do decyzji o zagospodarowaniu terenu jako obszaru rekreacyjnego dla mieszkańców miasta. Park 

zwiększył również atrakcyjność dzielnicy dla potencjalnych inwestorów. Identyfikacja osiągnięcia celu: Otwarcie parku dla publiczności. Ocenę przestrzeni przez 

społeczeństwo można monitorować na portalach internetowych (np. Google Reviews). Przedstawiciele władz miasta Chattanooga szacują, że park przyciąga około 

145 220 odwiedzających rocznie, z których wielu korzysta z usług lokalnych firm [Collet & Taylor, 2014]. 1.1.2 Cel: Podniesienie poziomu bioróżnorodności. 

Metoda i rezultat: Rekultywacja zdegradowanego terenu, szczegółowo opisana w punkcie 3.2. Identyfikacja osiągnięcia celu: City of Chattanooga Water Quality 

Department okresowo identyfikuje rezultaty osiągnięte w ramach wyzwania stosując tzw. protokół szybkiej oceny biologicznej (Rapid Bioassessment Protocol) 

opracowany przez EPA (United States Environmental Protection Agency) – proces szczegółowo opisano w punkcie 3.2. 1.1.3 Cel: Wyeliminowanie ryzyka 

zanieczyszczenia wód gruntowych oraz okolicznych cieków powierzchniowych. Metoda i rezultat: Aby odpowiednio odpowiedzieć na wyzwania związane ze 

skażeniem terenu zespół Hargreaves Associates prowadził zróżnicowane analizy przedprojektowe. Cyfrowa analiza topograficzna terenu została przeprowadzona 

z wykorzystaniem historycznych map terenu niezabudowanego i poprzemysłowego, odwiertów glebowych i analizy wód gruntowych w celu wygenerowania 

trójwymiarowych modeli prawdopodobnego zasięgu zanieczyszczonej gleby [Collet & Taylor, 2014]. Pozwoliło to zespołowi Hargreaves Associates na właściwe 

zwymiarowanie form ziemnych, pod którymi miały zostać zamknięte zanieczyszczone gleby. Podjęto również decyzję o ukształtowaniu części parku jako terenu 

podmokłego (1 akr = 0,4 ha), który odbiera, zatrzymuje i oczyszcza spływy powierzchniowe, jednocześnie zwiększając pojemność magazynowania 100-letniej 

wody o 9,32 akra (3,77 ha). Identyfikacja osiągnięcia celu: City of Chattanooga Water Quality Department okresowo identyfikuje rezultaty osiągnięte w ramach 

wyzwania stosując tzw. protokół szybkiej oceny biologicznej – Rapid Bioassessment Protocol [Barbour et. al., 1999] opracowany na zlecenie EPA (United States 

Environmental Protection Agency) – proces szczegółowo opisano w punkcie 3.2. 

2 

SUMA 4 

 

K
R

Y
T

E
R

IU
M

 2
 

2.1 Park jest przykładem obiektu, w którym interakcje zachodzą we wszystkich trzech sektorach (gospodarka, społeczeństwo, ekosystemy). W przypadku parku 

miejskiego podstawową interakcją jest ta pomiędzy ekosystemami i społeczeństwem. Reinessance Park daje również możliwość interakcji z sektorem 

gospodarczym. Obiekt ożywił lokalny biznes: ankiety wskazują, że użytkownicy przestrzeni często robią zakupy w okolicznych sklepach lub korzystają z pobliskich 

restauracji [Collet & Taylor, 2014]. W samym parku znajduje się pawilon z możliwością wynajmu, generujący corocznie niewielki przychód dla miasta. Od 2006 

roku notuje się wzrost wartości nieruchomości w okolicach parku – szczególnie duży przełom nastapił między 2009 a 2010 rokiem. Badacze twierdzą jednak, że 

nie należy tego przypisywać wyłącznie powstaniu parku, ale też innym czynnikom [Collet & Taylor, 2014]. Park stanowi płaszczyznę dla zaangażowania 

społecznego, zdrowego stylu życia i edukacji ekologicznej poprzez wystawy i sztukę publiczną (w tym wydarzenia historyczne związane z miejscem) [Zeunert, 

2017:89]. Jest popularnym miejscem dla fotografów ślubnych i zaręczynowych, a także wesel i imprez typu Meetup.  

2 

2.2 Kluczową rolę dla parku odgrywają interwencje inżynieryjne, które umożliwiły ukształtowanie nowej topografii. Renessaince Park jest obiektem znaczącym z 

punktu widzenia sektora kultury i nauki. Wiąże się to z zagospodarowaniem teren uwzględniającym formy ziemne, a także element symboliczny – Trail of tears, 

czyli przestrzeń symboliczną. Trail of tears składa się z meandrujące pasma ścieżek upamiętniają dziedzictwo rdzennych Amerykanów i honorują ich wkład w 

rozwój tej społeczności (w 1838 rząd USA wymusił usunięcie plemion Cherokee z Chattanooga do Oklahomy). W całym parku rozmieszczono znaki informacyjne 

o charakterze edukacyjnym, opisujące szczególne cechy parku i historię miejsca. 

2 

2.3 Teren jest częścią parku rzecznego Tennessee (Tennessee Riverpark) o długości 16.1 mil (25.91 km), przez co staje się elementem wspierającym ochronę przyrody 

oraz kontakt człowieka z naturą poza bezpośrednim obszarem interwencji. Bliskość parku wpływa również na wzrost atrakcyjności mieszkań w tej części miasta 

[Collet & Taylor, 2014], a także przyczyniła się do rozwoju lokalnej kultury i nauki (punkt 2.2) oraz bardziej aktywnego trybu życia mieszkańców miasta. Jest to 

więc przykład projektu, którego istnienie uwarunkowane jest wieloma interakcjami zarówno w obrębie samego terenu jak i środowiska wokół niego. Likwidacja 

2 
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parku miałaby negatywny wpływ zarówno na lokalną ekonomię i społeczeństwo oraz bioróżnorodność w i poza miejscem interwencji. Ze względu na te interakcje 

rozwiązanie można uznać za trwałe i zrównoważone. 
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3.1. Poprzednie, przemysłowe przeznaczenie terenu spowodowało znaczną degradację środowiska naturalnego. Przeprowadzone analizy wykazały znaczące skażenie 

terenu oraz ubogi poziom różnorodności biologicznej (szczegóły opisano w punktach 1.2 i 3.2). Na zły stan środowiska miały wpływ również powierzchnie 

nieprzepuszczalne (3,55 ha), skoncentrowane w kilku obszarach w formie rozległych płaszczyzn. Powodowało to brak możliwości zrównoważonego 

gospodarowania spływami opadowymi oraz ograniczonymi warunkami dla rozwoju bioróżnorodności. Dodatkowo, przepływający przez teren strumień, stanowiący 

zlewisko dla 70 ha miejskiego terenu przyczyniał się do znacznego zanieczyszczenia rzeki Tennessee. Ponieważ opisany w punkcie 3.2. projekt zieleni, spowodował 

podniesienie poziomu bioróżnorodności, również w procesie planowania konieczne było posługiwanie się wiedzą naukową. 

2 

3.2. Przeprowadzona rekultywacja zakładała kilka celów przyczyniających się do odbudowy bioróżnorodności. Usługi ekosystemów zostały zwiększone poprzez 

stworzony system mokradeł, który zbiera i oczyszcza wody odpływowe przed wprowadzeniem ich do rzeki Tennessee. Brzegi zlewni ustabilizowano roślinnością, 

a w akwenie umieszczono serię struktur gabionowych obsadzonych rodzimymi roślinami, które rozciągają się w głąb mokradeł i filtrują meandrującą między nimi 

wodę [Czerniak et al., 2009: 206-211]. W części założenia położonej tuż przy rzece utworzono okresowo zalewany las (mokradła). Przepływający przez niego 

strumień, którego brzegi erodowały, ustabilizowano roślinnością i faszyną. Nasadzenia na mokradłach i łąkach oraz zachowane resztki lasu łęgowego poprawiły 

bioróżnorodność na terenie parku [Zeunert, 2017:89]. Wzdłuż brzegu strumienia posadzono rodzime gatunki łęgowe, takie jak: kosaciec olbrzymi (Arundinaria 

gigantean), ostrokrzew indyjski (Chasmanthium latifolium), ostrokrzew zimowy (Ilex verticillata), jałowiec wirginijski (Itea virginica) i kosaciec gładki 

(Polygonatum biflorum) [Collet & Taylor, 2014]. City of Chattanooga Water Quality Department okresowo identyfikuje rezultaty osiagnięte w ramach wyzwań 

związanych z poprawą stanu siedlisk stosując tzw. protokół szybkiej oceny biologicznej – Rapid Bioassessment Protocol [Barbour et. al., 1999] opracowany na 

poziomie krajowym przez EPA (United States Environmental Protection Agency). Oceniane parametry obejmują: struktury na dnie strumienia zapewniające 

środowisko życia fauny (epifaunal substrate), skład procentowy cząstek żwiru, kamieni i głazów (embeddedness), reżim prędkości / głębokości cieku (velocity/depth 

regime), odkładanie się osadów (sediment deposition), stan przepływu w kanale (channel flow status), zmiany w kanale (channel alteration), częstotliwość zakoli 

(frequency of riffles), stabilność brzegów (bank stability), pokrycie brzegów roślinnoscią ochornną (vegetative protective) i szerokość strefy wegetacyjnej łęgów 

(riparian vegetative zone width). W kwestionariuszu można zdobyć maksymalnie 200 punktów. W 2014 stan środowiska został oceniony na 144 punkty – o 62 

punkty więcej w porównaniu do oceny z 2002 roku, sprzed budowy parku. Badacze z The University of Tennessee - Knoxville uznają jednak ocenę za mało 

wiarygodną ze względu na stosowanie niewystarczających narzędzi do analizy [Collet & Taylor, 2014]. 

3 

3.3. Ze względu na specyficzny charakter ekosystemów miejskich, w tym wypadku będący przykładem wykreowania nowego ekosystemu [Eggermont et al., 2015], 

założono, że nie występują niekorzystne skutki dla przyrody wynikające z NbS, gdyż rozwiązanie znacznie poprawiło pierwotny stan środowiska. Opisane w 

punkcie 3.2 wyniki Rapid Bioassessment Protocol z 2014 roku również świadczą o pozytywnym wpływie interwencji na bioróżnorodność. 

1 

3.4. Możliwości zwiększenia integralności w kontekście ekosystemów wynikają z polityki rozwoju hrabstwa, opisanej w dokumencie planistycznym Comprehensive 

Plan Update 2030 [Regional Planning Agency, 2016] dla Chattanooga-Hamilton County. Teren oznaczono na mapie przedstawiającej chronione przed rozwojem 

zasoby wodne i lądowe (Protected Land). Ponieważ przylega on do innego chronionego obszaru - rzeki Tennesee, ma znaczenie dla integralności ekosystemów w 

większej skali. 

2 
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4.1. Inwestorem ponoszącym koszty był River City Company for Chattanooga Downtown Redevelopment Corporation (prywatna organizacja non-profit, 

współpracująca z lokalnymi władzami, sektorem prywatnym i filantropijnym w celu wspierania Downtown Chattanooga). Kapitał organizacji pochodzi nie tylko 

z inwestycji, ale również od lokalnych fundacji i instytucji finansowych [River City Company, n.d.]. Bezpośrednie korzyści finansowe jak opisano w punkcie 4.2 

pozyskał inwestor, natomiast pośrednie inwestorzy prywatni posiadający kapitał na okolicznych działkach. Korzyści niefinansowe zarówno bezpośrednie jak i 

pośrednie pozyskuje społeczeństwo (miejsce rekreacji, edukacja) oraz flora i fauna (stopniowy wzrost poziomu bioróżnorodności, park jako element sieci terenów 

zielonych). 

2 

4.2. Założono, że analizę kosztów początkowych opracowano w formie kosztorysu inwestorskiego, który jest integralną częścią projektów architektoniczno-

krajobrazowych. Dostępne źródła podają, że kalkulowano opłacalność prac ziemnych: rekultywacja 12 000 jardów sześciennych wymywanej gleby zawierającej 

zmieszane fryty na miejscu kosztowała 180 000 USD, czyli o 75% mniej niż szacowany koszt wywiezienia tej samej ilości gleby na właściwe składowisko, który 

2 
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wyniósłby 720 000 USD [Collet & Taylor, 2014]. Wśród przewidywanych długoterminowych korzyści finansowych inwestycji można wymienić znaczną 

oszczędność w systemie nawadniania, gdyż 76% powierzchni parku obsadzone jest roślinami nienawadnianymi, przystosowanymi i rodzimymi (23%) oraz 

zachowanym krajobrazem łęgowym (53%). Zespół badawczy porównał koszt do przypadku bazowego, w którym zastosowano odsetek darni i ozdobnych nasadzeń 

znalezionych w sąsiednim parku do całkowitego obszaru Renaissance Park. Analiza potwierdziła oszczędność wody o 74% [Collet & Taylor, 2014]. Poszczególne 

rozwiązania w parku zostały więc skalkulowane, a niektóre z nich zapewniają długoterminową efektywność kosztową. 

4.3. Inwestor rozważał alternatywne "twarde rozwiązania inżynieryjne" w celu utylizacji zanieczyszczonych gleb, takie jak podziemne ściany odprowadzające wody 

gruntowe i nakładkę asfaltową. Okazało się, że wdrożone "miękkie" podejście było o 25% tańsze niż te alternatywne rozwiązania analizy [Collet & Taylor, 2014], 

ale równie skuteczne i pozwalające na przekształcenie terenu w park publiczny. 

2 

4.4. Współpracując z lokalnymi władzami, sektorem prywatnym i filantropijnym, River City Company for Chattanooga Downtown Redevelopment Corporation opisuje 

się jako firma deweloperska działająca na cele publiczne. Zarząd River City Company reprezentuje całą społeczność, w tym burmistrzów miast i hrabstw, 

przedstawicieli Rady Miasta Chattanooga i Komisji Hrabstwa Hamilton oraz licznych liderów społecznych [River City Company, n.d.]. W związku z tym zakłada 

się, że nie ma podstaw do podważania długoterminowej rentowności inwestycji, jako że decyzję o realizacji podjęli również reprezentanci sektora społecznego, a 

park obecnie zarządzany jest przez instytucje miejskie odpowiedzialne za eksploatacje, utrzymanie i programowanie parków miejskich (Chattanooga's Department 

of Public Works) [Chattanooga.gov, n.d.]. Dodatkowo, rozwiązanie przynosi korzyści ekonomiczne dla inwestorów prywatnych opisane w punkcie 2.1. 

2 
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5.1. Brak informacji na temat brak udziału interesariuszy przed rozpoczęciem interwencji – projektant nie odpowiedział na korespondencję autorki w tej sprawie. 0 

5.2. Brak informacji o dyskryminacji pewnych grup społecznych w procesie zarządzania inwestycją. 1 

5.3. Proces prowadzony głównie przez zespół projektowy oraz inwestora. Wzięły w nim jednak udział również organizacje i agencje: Tennessee Department of 

Environment and Conservation, U.S. Army Corps of Engineers, Tennessee Valley Authority, City of Chattanooga, The Audubon Society (amerykańska organizacja 

ekologiczna non-profit zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk) [Collet & Taylor, 2014]. Obecnie inwestycja zarządzana jest przez właściwe organy miejskie 

(Chattanooga's Department of Public Works) [Chattanooga.gov, n.d.]. Brak jest informacji na temat udziału społeczności w zarządzaniu i utrzymywaniu parku – 

projektant nie odpowiedział na korespondencję autorki w tej sprawie. 

1 

5.4. Procesy decyzyjne związane odnoszą się głównie do społeczeństwa i przyrody. Prawa i interesy tych stron zapisano w przejrzystej i dostępnej dokumentacji w 

postaci dokumentów planistycznych opisanych w punktach 6.3 i 8.2. Brak ogólnodostępnej dokumentacji dotyczącej procedur decyzyjnych bezpośrednio 

dotyczących parku.  

1 

5.5. Omawiany przypadek nie wykracza poza granice jurysdykcji jednego miasta i jednego hrabstwa. Nie ma potrzeby ustanawiania dodatkowych mechanizmów 

umożliwiających wspólne podejmowanie decyzji na obszarach kilku jurysdykcji. 

1 
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6.1. Interwencja jest przykładem dobrego zrównoważenia kosztów i korzyści. Przywrócenie nieużytecznego i zanieczyszczonego terenu poprzemysłowego, zarówno 

dla przyrody jak i mieszkańców, wymagało podjęcia politycznych i ekonomicznych decyzji. W tym wypadku głównym kosztem poniesionym przez inwestora, jest 

wykluczenie terenu w ścisłym centrum miasta z możliwości wprowadzenia na nim zabudowy, a zamiast tego inwestycja w park miejski, na pozór niewydajny 

ekonomicznie. Okazało się jednak, że utworzenie terenu zieleni spowodowało dużo większe zainteresowanie inwestycyjne otaczającym terenem. W trakcie 

planowania i budowy parku, sąsiednia nieruchomość została sprzedana i przekształcona w kompleks mieszkaniowy, w którym wszystkie mieszkania zostały 

sprzedane przed ukończeniem budowy parku, pomimo nieestetycznego charakteru procesu budowlanego [Collet & Taylor, 2014]. Decyzje inwestora przyniosły 

więc korzyści finansowe, a także dodatkowe – dla przyrody i mieszkańców miasta. Korzyści dla przyrody, która pozyskuje siedliska dla swobodnego rozwoju flory 

i fauny również są zbilansowane, poprzez świadczone usługi ekosystemowe (np. wpływ na zdrowie człowieka, jakość powietrza i zmiany klimatu). 

2 

6.2. Ostateczne decyzje projektowe należą do polityków aktualnie zarządzających obszarem. Negatywnym przykładem tej sytuacji są zmiany w administracji miasta 

powodujące zmiany priorytetów i ingerencje w projekt. Collet i Taylor [Collet & Taylor, 2014] podają przykład, że w pierwotnej koncepcji uwzględniono plac 

zabaw i szkółkę roślin. Plac zabaw nigdy nie został zrealizowany, a część terenu, która miała stać się szkółką, została wydzierżawiona sąsiedniemu projektowi 

odbudowy mostu do użytku jako teren postoju i rozładunku. Teren ten nie został później zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem, a mieszkańcy miasta 

utracili wartościowe obiekty w przestrzeni publicznej. Jak wynika z punktu 5.3 wyznaczono interesariuszy do monitorowania projektu i zarządzania obiektem. 

Sposób aranżacji projektu wyklucza natomiast dyskryminacje pewnych grup społecznych, ze względu na uniwersalny charakter zagospodarowania (universal 

design) – ścieżki spacerowe są szerokie, utwardzone i o małym nachyleniu, co odpowiada potrzebom osób w różnych kategoriach wiekowych i o różnych poziomach 

sprawności (fizycznej i psychicznej). 

1 
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6.3. Specyfika parku miejskiego powoduje, że nie jest on obiektem dynamicznie zmieniającym się w czasie. Ryzyko degradacji rozwiązania jest więc niewielkie i 

mogłoby ewentualnie być związane z presją inwestycyjną, przed którą jednak teren chroniony jest kompleksowym planem rozwoju hrabstwa [Regional Planning 

Agency, 2016]. Aktualny plan ustalono do roku 2030, należy więc uznać, że do tego czasu korzyści dla przyrody i mieszkańców miasta zostały zabezpieczone. 

1 
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7.1. Brak ogólnodostępnej strategii służącej do regularnego monitorowania i oceny interwencji. Projektant i zarządca terenu nie odpowiedzieli na korespondencję 

autorki w tej sprawie 

0 

7.2. Park monitorowany jest pod względem stanu środowiska i bioróżnorodności, poprzez Rapid Bioassessment Protocol, jak opisano to w punkcie 3.2 oraz przez 

organy administracji miasta odpowiedzialne za utrzymywanie parku i kontrolę bezpieczeństwa (Chattanooga's Department of Public Works) [Chattanooga.gov, 

n.d.]. 

2 

7.3. Monitorowanie parku dało podstawy do wprowadzenia zmian w terenie. Gęsto porośnięty roślinnością charakter zachowanego lasu łęgowego wzbudził obawy 

administracji miasta dotyczące bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym, wokół ścieżek i miejsc spotkań usunięto część zieleni, aby pozyskać lepszą 

widoczność, a na całym terenie dodano kamery bezpieczeństwa zamontowane na oprawach oświetleniowych [Collet & Taylor, 2014]. Z doniesień prasy wynika 

jednak, że pomimo starań administracji miasta, park nie jest miejscem bezpiecznym – w 2017 dokonano tam dwóch morderstw [News Channel 9 abc, 2017].  

1 
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8.1. Informacje o projekcie i osiągniętych dzięki niemu korzyściach są udostępniane w literaturze oraz w Internecie. W 2007 roku miasto Chattanooga otrzymało za 

Renaissance Park nagrodę gubernatora stanu Tennessee (Governor’s Environmental Stewardship Award) [Chattanooga.com, 2007] w kategorii parków i rekreacji, 

co świadczy o uznaniu tego rozwiązania jako wzorcowego i wspiera szerzenie informacji na jego temat. 

1 

8.2. Rozwiązanie jest zgodne z polityką rozwoju hrabstwa, opisaną w dokumencie planistycznym Comprehensive Plan Update 2030 [Regional Planning Agency, 2016] 

dla Chattanooga-Hamilton County. Teren oznaczono jako obszar chroniony przed zagospodarowaniem. 

1 

8.3. W kontekście krajowym i globalnym projekt w niewielkim stopniu przyczynia się do realizacji celów w zakresie dobrobytu ludzi, zmiany klimatu i różnorodności 

biologicznej. 

1 
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Tab. G3. Renaissance Park – indeks oceny przestrzeni publicznej 

Opracowanie: autorka 

Podstawa oceny: publikacje i Internet 

Skala oceny na podstawie: Mehta V., (2014). 

 

LP 

(LPI) 
KRYTERIUM WAGA PUNKTACJA KRYTERIUM ILOCZYN 

Inkluzywność 

1 (6) Kontrola wejścia na teren 1 3 – brak 3 

2 (8) Godziny otwarcia 1 2 – zamknięcie przez kilka godzin na dobę. Park otwarty codziennie od 6:00 do 

23:00 

2 

3 (9) Naruszenie prywatności zwiedzających przez kamery, ochroniarzy, 

przewodników, woźnych itp. 

1 3 – nie występują żadne czynniki naruszające prywatność  3 

4 (10) Znaki zakazu / nakazu wykluczające pewne aktywności lub 

wprowadzające nakaz pewnych zachowań (wykluczony regulamin 

parku i znaki dotyczące zachowań niebezpiecznych, jak np. 

pływanie w miejscach niestrzeżonych) 

1 3 – brak 3 

SUMA 11 
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Znaczące aktywności 

5 (13) Miejsca gromadzące społeczność (np. trawniki, nabrzeża, miejsca 

do siedzenia, place) 

2 3 – więcej niż dwa. Dwa pagórki, trawniki przy pagórkach, trawnik przy Trail of 

tears, nabrzeże zbiornika retencyjnego 

6 

6 (14) Wybór działań i aktywności (np. spacer, sport, podziwianie 

widoków, zabawa z dziećmi, wędkowanie, jedzenie, piknikowanie, 

siedzenie, leżenie) 

1 3 – wysoki (więcej niż cztery aktywności). Np. spacery, sport (rowery, rolki, 

bieganie), podziwianie widoków, piknikowanie, edukacja 

3 

7 (15) Elastyczność - możliwość dostosowania do różnych funkcji np. teren 

gier, piknikowania, dyskusji, obserwacji, itp. (Procentowy udział 

przestrzeni w formie trawników lub innych przestrzeni otwartych / 

częściowo otwartych o dowolnym sposobie użytkowania. 

Przestrzenie takie jak: gęsto porośnięte roślinnością rabaty, akweny, 

place zabaw, siłownie zewnętrzne – nie są uznawane za elastyczne) 

1 0 – brak elastyczności (poniżej 10%). Sumaryczna powierzchnia przestrzeni 

elastycznej to około 3% (0,28 ha na 9 ha). Na przestrzeń elastyczna składają się: 

trawniki na wypłaszczonym terenie przy formach ziemnych – 0,2 ha, trawniki przy 

Trail of tears – 0,08 ha. Pomiaru dokonano w oparciu o ortofotomapę dostępną przez 

Google Earth. 

 

0 

8 (16) Dostępność punktów gastronomicznych w obrębie lub na obrzeżach 

przestrzeni 

2 3 – kilka punktów z żywnością. Duża ilość punktów z żywnością na obrzeżach parku 

(np. Food Works, Chipotle Mexican Grill, Starbucks Starbucks). W obrębie parku 

nie ma punktów z żywnością. 

6 

9 (17) Różnorodność przedsiębiorstw i usług na obrzeżach przestrzeni 1 3 – wysoka (powyżej 10 punktów). Na obrzeżach znajdują się biurowce, np. One 

North Shore Condominiums z licznymi biznesami (np. siłownia, ubezpieczenia), 

centrum handlowe North Shore, sklep z zabawkami Learning Express Toys, bank, 

sklep ze sprzętem sportowym Rock/Creek North Shore i inne. 

3 
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Komfort 

10 

(20) 

Miejsca do siedzenia bez płacenia za towary i usługi 2 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. Ławki wzdłuż promenady w 

północnej część parku, tarasy z betonowych bloków nad zbiornikiem retencyjnym, 

ławki wzdłuż promenady nad nabrzeżem rzeki Tennessee. 

6 

11 

(21) 

Miejsca do siedzenia zapewniane przez pobliskie usługi lub usługi 

w parku 

1 0 – brak 0 

12 

(22) 

Pozostałe meble i artefakty w przestrzeni 1 3 – kilka w przynajmniej w trzech częściach parku. Pawilon parkowy w części 

północnej parku, gabiony w zbiorniku retencyjnym, elementy Trail of tears (rzeźby, 

instalacje), pomosty. 

3 

13 

(23) 

Komfort klimatyczny przestrzeni - cień i schronienie 2 3 – komfortowy w większej części parku. Południowa część parku jest zadrzewiona. 6 

14 

(24) 

Elementy wystroju zniechęcające do korzystania z przestrzeni (np. 

elementy zdewastowane, zaniedbana zieleń, zanieczyszczone 

elementy wodne, zaśmiecone przestrzenie) 

1 2 – jeden lub dwa. Według opinii na Google Reviews park jest czysty, brak 

komentarzy dotyczących elementów zdewastowanych. Ponieważ pagórek w części 

północnej służy do zjeżdżania zwiedzającym – przede wszystkim dzieciom 

(zjeżdżanie na kartonach), a drugi również często uczęszczany – pojawiają się ubytki 

w trawniku.  

2 
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Bezpieczeństwo 

15 

(27) 

Wizualne i fizyczne połączenie i otwartość do przyległych ulic lub 

przestrzeni 

1 3 – bardzo dobre połączenie (połączenie z przyległymi ulicami w przynajmniej 4 

punktach, widoczność przestrzeni poza parkiem). W części północnej i wschodniej, 

ścieżki parkowe łączą się z parkingami i chodnikami. Wzdłuż południowej granicy 

parku przebiega promenada nadrzeczna, łącząca park z sąsiadującymi terenami 

zieleni. 

3 
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16 

(28)  

Stan techniczny i konserwacja właściwa dla danej przestrzeni 1 1 – od dwóch do pięciu elementów wymagających konserwacji. Jak opisano 

powyżej – stałej konserwacji, ze względu na intensywne użytkowanie wymagają 

pagórki. Według Collet i Taylor, poprawy wymaga również ciągle ogólny stan 

środowiska w parku (bioróżnorodność, zanieczyszczenie wody) [Collet & Taylor, 

2014]. 

1 

17 

(29) 

Jakość oświetlenia w przestrzeni po zmroku 1 1 – wiele części słabo oświetlonych. Latarnie rozmieszczono wzdłuż głównych 

ścieżek. Nie oświetlono wąskich ścieżek przechodzących między obszarami 

zadrzewionymi, co stwarza niebezpieczeństwo. 

1 

SUMA 5 

Przyjemność  

18 

(34) 

Obecność wyróżniających się elementów architektonicznych lub 

krajobrazowych (obrazowość) 

1 3 – wiele. Dwie wielkoskalowe formy ziemne, pawilon parkowy, charakterystyczne 

elementy nad i w zbiorniku retencyjnym, przestrzeń pamięci Trail of tears. 

3 

19 

(35) 

Poczucie wygrodzenia (izolacja od elementów uciążliwych – 

fizycznie lub wizualnie, jeśli w okolicy brak takich elementów, 

poczucie wygrodzenia określa się jako bardzo dobre) 

1 3 – bardzo dobre poczucie wygrodzenia. W najbliższej okolicy parku nie ma 

elementów szczególnie uciążliwych. Od strony północnej i wschodniej park jest 

otwarty na otaczające obszary zabudowane (biurowce, most Chief John Ross 

Bridge). Od strony południowej styka się z rzeką Tennessee. Od strony zachodniej 

– gdzie sąsiaduje z terenem niezabudowanym, odgradza go obszar zadrzewiony  

3 

20 

(36) 

Różnorodność przestrzeni (różne strefy parkowe wynikające z 

topografii i pokrycia terenu, np. tereny trawiaste i zadrzewione, 

nadwodne, na wzniesieniach oraz różnorodność miejsc do rekreacji, 

np. place zabaw, miejsca do siedzenia, pomosty, boiska) 

1 3 – przestrzenie o zróżnicowanym charakterze (trzy lub więcej stref parkowych, 

różnorodność miejsc do rekreacji). Różne strefy parkowe, wynikające z topografii 

terenu (wzniesienia i tereny płaskie). Oprócz dwóch pagórków, w parku jest również 

strefa zagłębiona ze zbiornikiem retencyjnym oraz występuje wyraźny podział na 

otwartą część północną i zadrzewioną część południową. 

3 

22 

(38) 

Różnorodność elementów w przestrzeni zapewniających złożoność 

sensoryczną (określenie na ile zmysłów oddziałują elementy w 

parku) 

1 2 – umiarkowana (oddziaływanie na cztery zmysły). Sensoryczność związana jest 

głównie z tkanką roślinną parku. Zieleń zapewnia doznania: wzrokowe (zieleń liści, 

barwy kwiatów), zapachowe (pachnące byliny), dotykowe (swobodny dostęp do 

rabat) i słuchowe (szum liści). 

2 

23 

(39) 

Elementy projektowe stanowiące punkty centralne (np. znajdujące 

się na osiach, skrzyżowaniach, w miejscach charakterystycznych, 

np. na wzniesieniach) 

1 2 – dwa. Utworzono oś – rzeka Tennessee – zbiornik retencyjny, za pomocą 

połączenia ścieżką, z dwóch stron zakończoną nadwieszonymi pomostami (widoki 

na wodę). Również prosta ścieżka ograniczającą park od strony wschodniej kończy 

się instalacją w formie bramy i pomostem nadwieszonym nad rzeką. 

2 
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Tab. G4. Renaissance Park – satysfakcja użytkownika 

Opracowanie: autor.  

Podstawa opracowania: Google Reviews: 

Google Reviews, 2021. Renaissance Park. Dostępny w: https://goo.gl/maps/5SiAkcfvRxnupHLR9 [dostęp: 9 września 2021]. 

Oceniany obiekt lub 

element parku 

Liczba 

oceniających 

Pozytywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Negatywne wyznaczniki przestrzeni wskazane przez 

użytkowników 

Ocena 

Renaissance Park 610 ▪ Osoba H’: Przyjemny park na relaks, spacer z psem lub dobry 

trening. Niedaleko są dobre miejsca z jedzeniem. Parking 

bezproblemowy. I po prostu miły park, aby spędzić kilka 

godzin (Nice park to relax walk the dog or get a good work 

out. Good food places nearby Parking easy. And just a nice 

park to spend a few hours); 

▪ Osoba I’: Ładne trasy spacerowe, a dzieci mogą cieszyć się 

zjeżdżaniem na arkuszach blachy falistej (z pagórka: 

przyp.autor) (Nice walking trails and kids can enjoy sliding 

with corrugated sheets). 

▪ Osoba J’: Niewiele jest tam do zaoferowania dla dzieci. Ale 

okolica jest spokojna (Not much to do for kids there. Nice 

peaceful area though); 

▪ Osoba K’: Podoba mi się, że toalety to schronisko dla 

bezdomnych (Love how the restrooms are a homeless 

shelter); 

▪ Osoba L’: Nie ma bezpłatnego parkingu (No free parking).  

4.7 
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