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Ignacy Drexler na początku 
XX w. pisał o zielonym pierścieniu 
wokół miasta2. Poruszone przez 
niego zasadnicze problemy nic nie 
straciły na swej aktualności: 

„Idea opasywania całych miast, 
lub poszczególnych dzielnic szero-
kiemi pierścieniami zieleni powstała 
niezbyt dawno, jako upragniony 
środek przeciw bezkresnemu, nieryt-
micznemu rozrostowi miast. Miałyby 
to być jednolite przynajmniej kilkaset 
metrów szerokie pasma błoń i lasów, 
w którychby znalazły pomieszczenie 
parki, pola wyścigowe, ślizgawki itp. 
urządzenia. Koszt nabycia gruntu 
sięga zwykle bardzo wysokich kwot, 
o ile miasto już z dawna w jego po-
siadanie nie weszło. To też najczę-
ściej o trudności finansowe rozbijają 
się odnośne projekta. Stosunkowo 
najłatwiej mogą posiąść tego rodza-
ju plantacje miasta ufortyfikowane, 
a więc otoczone rejonami zakazu 
budowy. Grunta w obrębie rejonów 
mają jedynie wartość rolną i łatwiej 
mogą być przez miasto z wolnej ręki 
nabyte lub wywłaszczone na cele 
ogółu.

Stworzenie pierścienia ogro-
dów, na wieki zabezpieczonych od 
zabudowania, daje ogółowi miesz-
kańców wygodne spacery, ujmuje 
zabudowane części w piękną ramę 
zieleni i stawia dość poważną tamę 
postępującemu wraz z rozwojem 
miasta pogorszeniu się powietrza. 
Miasta, którym mała zasobność 
pieniężna nie daje stworzenia tak 
wielkiego dzieła, powinny szcze-
gólnie troskliwie dbać o porządne 

utrzymanie dróg polnych i ścieżek 
podmiejskich, a wedle rozumnego 
planu tworzyć nowe, aby mieszkań-
com zapewnić wytchnienie wśród 
lasów i łąk na świeżem powietrzu, 
szczególnie podczas nieodzownych 
niedzielnych wycieczek w lecie.”

Historyczne funkcje 
green beltów

Od czasów antycznych spo-
łeczeństwa zamieszkujące miasta 
zachowywały wokół tereny otwarte 
przeznaczone dla różnych funkcji 
m.in. rolniczych (strefa żywicielska), 
pasterskich, reprezentacyjnych, 
rekreacyjnych i miejsce ćwiczeń 
wojskowych. Obszary te służyły też 
jako bariera przeciwko rozprzestrze-
niającym się epidemiom oraz celom 
obronnym. W sztuce ogrodowej, 
w ciągu historycznego rozwoju były 
to m.in. pratum commune, prato, 
angielskie commons, ogrody miłości, 
bulwary, aleje, promenady, a wresz-
cie różnego rodzaju parki i ogrody 
(często specjalistyczne), nowocze-
sne tereny rekreacyjne urządzone 
lub nie, a chronione ze względu na 
wartość wizualną, estetyczną3 lub 
ekologiczną4. 

Terminu greenbelt użył ar-
chitekt i planista Raymond Unwin 
projektujący wraz z Barrym Par-
kerem miasto-ogród Letchworth 
(1903). To pojęcie zdefiniowane, 
często posiadające zapis prawny, 
funkcjonuje w Europie, stosowane 
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też w St. Zjednoczonych, choć tam 
używane jest bardziej swobodnie, np. 
zamiennie do terenów otwartych czy 
greenway’ów5.

XIX wiek – utopia 
i praktyka

XIX-wieczni reformatorzy wie-
rzyli, że parki mogą stać się antido-
tum na zło urbanizacji. Zakładanie 
parków, tworzenie zielonych stref 
czy systemów parków to odpowiedź 
na rosnące potrzeby rozwijających 
się miast wywołana przez uprzemy-
słowienie, masową, nieplanowaną 
ekspansję urbanistyczną, szybko 
rozprzestrzeniającą się zabudowę 
zajmującą tereny otwarte oraz gwał-
towny wzrost liczby ludności6.

Od I połowy XIX w. układ pier-
ścieniowy zieleni stał się charaktery-
styczny dla wielu miast europejskich, 
w których burzono średniowieczne 
mury obronne i zakładano miejskie 
plantacje, promenady, głównie tere-
ny spacerowe, reprezentacyjne, np. 
Wiedeń, Kraków. Ale pojawiły się 
też niezależne koncepcje tworzenia 
zielonych pasów wokół miast, np. 
w 1829 r. John C. Loudon propo-
nował dla Londynu serię zielonych 
pierścieni (każdy o szerokości ok. pół 
mili), rozdzielających strefy zabudo-
wy miejskiej7. Realizacje idei miasta 
związanego z zielenią miały miejsce 
w koloniach brytyjskich – Adelaide 
(1837, Australia) i Christchurch 
(1850, Nowa Zelandia).

 

W I połowie XIX w. w Anglii 
powstały pierwsze organizacje sta-
wiające sobie za cel rozwój parków 
publicznych i ochronę istniejących. 
W 1833 r. Wybrany Komitet do 
Publicznych Przechadzek i Miejsc 
Ćwiczeń (Select Committee on 
Public Walk and Places of Exercise 
– SCPW) prezentuje w Parlamencie 
raport, który dokonywał przeglądu 
dostępności do otwartych terenów 
w głównych miastach i miasteczkach 
Anglii oraz wykazywał korzyści – fi-
zyczne, społeczne i polityczne – wy-
nikające z ich istnienia. W raporcie 
omówiono także problemy wynikłe 
z ok. 50-letniej urbanizacji i poleca-
no tworzenie przestrzeni otwartych 
(open spaces) oraz rezerwy terenów 
dla rekreacji8. Określenie „tereny 
otwarte” jest ważne, gdyż przedmio-
tem rozważań były nie tylko parki, 
ale również błonia (commons), ogro-
dy botaniczne, ścieżki spacerowe, 
cmentarze, tereny sportów i ogrody 
towarzyszące instytucjom. Zwolen-
nicy parków uważali, że mogą one 
dostarczyć mieszkańcom miast świe-
żego powietrza i miejsca dla ćwiczeń 
fizycznych, a tym samym poprawić 
zdrowie ludności. W 1865 r. w Anglii 
utworzono Commons Preservation 
Society (CPS), później Metropolitan 
Public Gardens Association, a w 
Londynie Corporation of the City 
of London. Pierwsze stowarzysze-
nie zajmowało się ochroną błoń 
i otwartych przestrzeni w pobliżu 
dużych miast. Commons tradycyjne 
miejsca wypoczynku, rozrywek, re-
kreacji, targów, spotkań wyborczych 

były ogradzane, zabudowywane, 
a użytkownicy tych przestrzeni nie 
otrzymywali w zamian żadnej re-
kompensaty. Organizacja CPS przez 
lata pracowała nad ochroną krajo-
brazu terenów podmiejskich i błoń, 
czym zwróciła uwagę publiczną na 
potrzebę ochrony terenów otwartych 
przeznaczonych do rekreacji. Wpływ 
na rozwój ówczesnych urządzonych 
terenów zieleni miały także: udo-
skonalenie komunikacji miejskiej, 
zmniejszenie ilości godzin pracy, 
wprowadzenie nowych dni wolnych 
od pracy oraz cały szereg aktów 
prawnych to umożliwiających9, np. 
Ustawa o terenach rekreacyjnych 
(1859), czy Ustawa o terenach otwar-
tych (1881). 

Odrębne zagadnienie to pro-
gram funkcjonalny ówczesnych 
parków publicznych. Współzawod-
nictwo jakie wywiązało się pomiędzy 
parkami w Manchester i Salford10 
w Anglii wykazywało wyraźne od-
rębności w projektowaniu parków 
publicznych i prywatnych, wynikało 
to także z rodzajów oferowanych 
przez parki publiczne rozrywek. Par-
ki te musiały przyjąć dużą liczbę od-
wiedzających i w tym samym czasie 
osiągnąć zarówno poczucie intym-
ności jak i wrażenie rozległości prze-
strzeni oraz kontaktu z naturą, ważna 
była też różnorodność krajobrazów. 
Standardem stało się wyposażanie ich 
w urządzenia socjalne, tereny spor-
tów i zabaw, istotny był odpowiedni 
zasięg urządzeń, a wszystko często 
w oparciu o niewielki budżet. Autor 
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projektów Joshua Major, proponował 
otwarte trawiaste tereny przeznaczo-
ne do uprawiania sportów, na których 
mogła się zebrać duża liczba ludzi, 
inni w tym czasie mogli spokojnie 
spacerować w ogrodach kwiato-
wych. Na obrzeżach przewidział 
miejsca do rekreacji czynnej (gry: 
palant, rzucanie pierścieniem, kręgle, 
miejsce ćwiczeń gimnastycznych, 
tereny łucznicze oraz huśtawki). 
Wnętrza parkowe dostarczające 
wrażenia prywatności, uformowano 
przez wydzielenie ich od siebie przez 
drzewa i krzewy11.

W Stanach Zjednoczonych 
modelem dla parków publicznych 
stał się Central Park, kontrastujący 
z monotonią otaczającej go siatki 

ulic, zaprojektowany przez Olmsteda 
i Vaux’a, którzy realizowali zasadę 
tworzenia wsi w mieście (rus in urbe). 
W 1870 r. Olmsted wydał broszurę 
Public Parks and the Enlargement 
Towns, w której stwierdzał, że parki 
powinny stać się szkieletem, wokół 
którego rozwinie się struktura mia-
sta. Prace Olmsteda pozostawały 
pod dużym wpływem systemu zie-
leni miejskiej Paryża i angielskich 
parków krajobrazowych (m.in. park 
publiczny Birkenhead Park, J. Pa-
xton, 1842). Olmsted dostrzegał 
konieczność istnienia w miastach 
miejsc szeroko pojętej rekreacji 
dostępnej dla wszystkich. Według 
niego zawodowym posłannictwem 
architekta krajobrazu, jak nazwał 
swoją profesję, jest kształtowanie 

miast amerykańskich przez projek-
towanie publicznych parków i syste-
mów parków. Uważał, że rekreacja 
w naturalnym środowisku może 
uspokajać. Projektowane przez niego 
parki to miejsca piękne, harmonijnie 
skomponowane, tworzył pastoralne 
krajobrazy o rozległych, sfalowa-
nych łąkach, ramowane drzewami, 
tak by widać było naturalne piękno 
odmian. Stosował zasady separacji 
poszczególnych wnętrz. Projektował 
ścieżki i drogi o miękkich szerokich 
łukach, łagodnie opadające i lekko 
skręcające, czasami wprowadzał 
dwupoziomowe układy stosując ma-
lownicze mosty, oddzielając trakty 
dla pieszych od ruchu kołowego. 
Taki rodzaj projektów wpisał się na 
stałe do tradycji amerykańskiej.

W ostatniej ćwierci XIX w. 
w Stanach Zjednoczonych założono 
wiele parków miejskich i tam po-
wstała idea łączenia ich w system. 
Pierwszym takim przypadkiem było 
Buffalo, najsłynniejszym – Boston 
– gdzie Olmsted zaproponował 
w latach 1880-1887 system parków 
– Szmaragdowy Naszyjnik (Emerald 
Necklace), o którym powiedział że to 
„wspaniały parkway, malowniczego 
rodzaju (...) sięgający od serca miasta 
do wiejskiej scenerii przedmieść”12. 
W 1893 r. na skutek działań Charlesa 
Eliota utworzono Komisję Parków 
Metropolitalnych13. W tym okresie 
w wielu miastach zrealizowano 
„systemy parków metropolitalnych” 
(m.in. Minneapolis, Chicago, Wa-
szyngton) oraz słynne parkways14, 

Nowy Jork, Central Park – rus in urbe

New York, Central Park – rus in urbe

Nowy Jork, Central Park – Harlem Meer

New York, Central Park – Harlem Meer
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które jako pierwszy wprowadził 
F.L. Olmsted (zastosował wydzielone 
dla różnych użytkowników pasma ru-
chu). Uczynił z tego typu rozwiązań 
jeden z podstawowych elementów 
strukturalnych nowych miast ame-
rykańskich (m.in. Brooklyn, Buffalo 
i Boston).

Najsłynniejszą ideę miasta 
otoczonego zielonym pierścieniem 
stworzył Ebenezer Howard. Za-
inspirowany przez doświadcze-
nia amerykańskie (systemy parków 
metropolitalnych) i australijskie 
(miasto Adelaide), widząc złe skutki 
spekulacji ziemią w Stanach Zjed-
noczonych, zaczął się interesować 
problematyką rozwoju miast. Kon-
cepcję miasta przedstawił w 1898 r. 
w publikacji Tomorrow: A Peaceful 
Path to Real Reform, którą wydano 
powtórnie w 1902 r. pt. Garden Cities 
of Tomorrow. W przeciwieństwie do 
poprzedników, Howard odnosi się 
ogólnie do społeczeństwa, a nie tylko 
do jednego środowiska – robotników. 
Sposób jego podejścia do zakładania 
miasta jest bardziej socjologiczny 
i ekonomiczny niż planistyczny. Jego 
tezy opierają się na przekonaniu, 
że ludzie muszą zatrzymać proces 
niekontrolowanego rozwoju już i tak 
przepełnionych miast. Przedstawił 
ideę miasta-ogrodu na kilku prostych 
schematach i zaznaczył, że to tylko 
diagramy i powinny być modyfiko-
wane w zależności od lokalizacji 
miasta. Diagramy pokazywały oparty 
na planie koła miasto-ogród o po-
wierzchni ok. 406 ha. Otaczające je 

tereny rolnicze (country belt), o po-
wierzchni 2030 ha, tworzyły zielony 
pas dookoła, stanowiący zaplecze 
żywnościowe oraz zapewniający ła-
twy dostęp do terenów podmiejskich 
i krajobrazu wiejskiego dla miesz-
kańców miasta. Wśród zalet tej kon-
cepcji, łączącej cechy miasta i wsi, 
Howard wymienia m.in.: piękno 
natury, łatwo dostępne pola i parki, 
niskie ceny wynajmu, wysokie płace, 
niskie ceny, przepływ kapitału, czyste 
powietrze i woda, wesołe jasne domy 
i ogrody, brak slumsów, wolność 
i współpraca.

Wspó³czesne 
zielone strefy

Współczesny green belt zapro-
ponowany został w planie Londynu 
(1943-44) L.Patricka. Abercrombiego 
i powtórzony później w wielu mia-
stach angielskich. Miał on na celu 
przeciwdziałanie konurbacji jak to 
określił Patrick Geddes (1915), czyli 
nieplanowemu, niekontrolowanemu 
rozwojowi miast. Projektowanie gre-
en beltów jest mocno zakorzenione 
w urbanistyce angielskiej. Zielona 
strefa zdefiniowana została przez 
angielskie Ministry of Housing and 
Local Government (Ministerstwo 
Mieszkalnictwa i Samorządu) jako 
„obszar terenu nieopodal lub czasami 
otaczający miasto, który jest utrzy-
many jako teren otwarty poprzez 
stały i restrykcyjny zakaz zabudowy. 
Forma, którą tereny te przyjmują uza-
leżniona jest od celu jakiemu mają 

służyć” (1962). Z czasem idea ta 
zaczęła zmieniać swoją zasadniczą 
koncepcję i stała się jednym z instru-
mentów polityki regionalnej – pier-
wotnie projektowana jako element 
kontroli urbanistycznej ekspansji, ale 
później zaczęła zmierzać także do 
zachowania oraz ochrony wartości 
krajobrazowych i rekreacyjnych15. 

Współcześnie termin green 
belt jest swobodnie stosowany do 
różnych rodzajów przestrzeni otwar-
tych. Zielone strefy zatwierdzone 
przez Structure Plan (Plan Struktury) 
pokrywają w Anglii ok. 1 800 000 
ha, co stanowi 14% jej terenów w 15 
oddzielnych zielonych strefach i róż-
nią się między sobą rozmiarami, np. 
„zielony pierścień” wokół Londynu 
ma powierzchnię 480 000 ha, a strefa 
wokół Burton-on-Trent tylko 800 ha. 
Według Planning Policy Guidance 
(Note 2, 198816) zielone strefy służą:
 ograniczeniom wynikającym 

z niekontrolowanego rozwoju 
miasta, 

 ochronie krajobrazu otwartego 
poprzez zapobieganie wszelkim 
ingerencjom, 

 ochronie sąsiadujących ze sobą 
miast przed łączeniem się,

 zachowaniu odrębności historycz-
nych układów urbanistycznych,

 wspieraniu w procesach odnowy. 
Ponadto: 

 tereny te mają zapewnić mieszkań-
com miast obszary rekreacyjne,

 stwarzają we wnętrzu miast do-
bre warunki życia dla mieszkań-
ców17,
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 służą też wyznaczeniu optymal-
nej wielkości miasta, 

 ustalają wizualną granicę rozwo-
ju urbanistycznego oraz granicę 
pomiędzy miastem i wsią.

W Stanach Zjednoczonych 
pojęcie greenbelt stosuje się także 
do terenów otwartych oraz bywa 
używane zamiennie z greenway. 
Greenway – „zieloną drogę” – uznać 
można za szczególny rodzaj pod-
miejskich terenów parkowych. Cza-
sami planiści i liderzy społeczni 
nie używają terminu greenway, ale 
adaptują pojęcie greenbelt. Zaś na 
wschodzie częściej stosuje się termin 
parkway18. Idea greenway’u to natu-
ralny zielony korytarz, układ linearny 
terenów zielonych, który podnosi 
jakość środowiska i stanowi miejsce 
rekreacji. Charles A.Little wyodręb-
nia pięć kategorii „zielonych dróg” 
(greenways):
 „zielone drogi” wzdłuż miejskich 

brzegów rzeki, zwykle realizo-
wane jako część (lub zamiast) 
programu rozwoju zaniedbanych 
miejskich nadbrzeży,

 rekreacyjne „zielone korytarze” 
obejmujące ścieżki i trakty róż-
nego rodzaju, często na dość 
długim dystansie, bazujące na 
naturalnych korytarzach, takich 
jak np. kanały, opuszczone linie 
kolejowe (a jest ich więcej niż 
nam się z pozoru wydaje) i inne 
publiczne drogi,

 ekologicznie ważne, naturalne, 
przyrodnicze korytarze, zwykle 

wzdłuż rzek i potoków oraz cza-
sami na grzbietach, niezbędne 
dla migracji zwierząt, wymiany 
gatunków, jako miejsca studiów 
przyrodniczych i tras turystycz-
nych,

 trasy widokowe i historyczne, 
zwykle wzdłuż dróg lub auto-
strad (czasami traktów wodnych), 
na tych bardziej reprezentacyj-
nych prowadzone są wysiłki, aby 
zapewnić dostęp dla pieszych 
wzdłuż drogi, a przynajmniej 
miejsc gdzie można wysiąść z sa-
mochodu,

 rozległe systemy lub sieci green-
wayów, zwykle bazują na ukształ-
towaniu terenu takim jak doliny 
czy grzbiety, ale czasami jest to 
prosta sposobność połączenia 
różnego rodzaju terenów otwar-
tych i greenwayów dla stworzenia 
alternatywnej miejskiej lub regio-
nalnej zielonej infrastruktury19.

 
Utworzono Genesee Valley Ste-

ering Committee, skupiający obywa-
teli, liderów biznesu i przedstawicieli 
samorządu w celu wykreowania Ge-
nesee Valley Greenway. Jest to jeden 
spośród ok. 1000 tego rodzaju traktów 
przecinających Stany Zjednoczone, 
a wykreowanych wzdłuż starych kana-
łów, opuszczonych trakcji kolejowych, 
zaniedbanych nadbrzeży. Łączy się 
on z Seaway Trail, Erie Canal Trail 
i Fingers Lakes Trail, tworząc regio-
nalny szlak przeznaczony do pieszych 
wędrówek i wycieczek rowerowych. 
realizujących następujące cele:

 ochrona cech charakterystycznych 
kanału i podniesienie znaczenia tere-
nów zieleni wzdłuż rzeki Genesee,

 rozwój traktu rekreacyjnego wzdłuż 
kanału i opuszczonych tras kolejo-
wych,

 nasilenie wysiłków i poparcia dla 
rekreacyjnego użytkowania rzeki 
Genesee,

 połączenie przyrodniczych, kulturo-
wych i historycznych atrakcji doliny 
rzeki Genesee,

 promocja regionalnej tożsamości 
i turystyki,

 promocja międzyregionalnej współ-
pracy. 

Aktualnie zrealizowano fragment 
tego szlaku, cały czas poszukuje się 
wolontariuszy, aby całe przedsięwzięcie 
stało się rzeczywistością.

Stworzenie zielonego pierście-
nia łatwe było do pewnego momentu, 
dla miast, które posiadały określony 
spoisty układ urbanistyczny. Współ-
cześnie, szczególnie w przypadku 
miast większych o dużym rozpro-
szeniu, to nie zielony pierścień, ale 
raczej strefy czy pasy tworzą system. 
Często rusztem staje się układ wodny, 
rzadziej komunikacyjny. Przykładem 
tego mogą być dwa tak różne miasta 
jak np. Kraków20 czy Adelaide. Oba 
miasta nie w pełni zrealizowały 
kolejne zielone pierścienie. Tylko 
pierwszy zielony kołnierz zacho-
wały w postaci czytelnej, a rozwój 
urbanistyczny stanął na przeszkodzie 
tworzenia kolejnych. Często więc 
w celu utrzymania ciągłości zielo-
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nych stref nieuchronne staje się wyj-
ście pośrednie w postaci zakładania 
greenwayów.

Adelaide Park Lands. Stolica 
Południowej Australii – Adelaide – stała 
się jednym z wzorców dla miasta-ogro-
du Howarda. Zaprojektowana została 
w 1837 r. przez pułkownika Williama 
Lighta21. Plan miasta to dwa zespoły 
wyznaczone siatką szerokich ulic i ota-
czający je układ terenów parkowych 
– Park Lands. Rzeka Torrens podzieliła 
miasto na dwie części: północną rezy-
dencjonalną i południową związaną 
z biznesem. Howard w swej książce 
(1902) zamieszcza plan Adelaide i opi-
suje, że gdy miasto otoczone zielonym 
kołnierzem rozbudowało się i brak 
było już miejsca, wtedy niejako „prze-
skoczyło” tereny parkowe i powstała 
druga osada. Do takiego rozwiązania 
– miast satelitarnych – zmierzał Howard 
w mieście-ogrodzie22. Howard mylił się, 
projekt Adelaide od początku zakładał 
układ dwóch zespołów rozdzielonych 
rzeką Torrens.

Tereny parkowe Adelajdy sta-
nowiły stały przedmiot troski władz 
miasta. W 1861 r. rada miejska wydała 
akt prawny, wg którego tereny par-
kowe wokół miasta przeznaczone są 
na cele publicznej rekreacji, rozrywki 
i poprawy warunków zdrowotnych, 
a część terenów rezerwuje na ćwicze-
nia wojskowe. Wymaga też od miasta 
ogrodzenia, splantowania, zdrenowania 
terenu oraz wybudowania ścieżek i dróg 
dla powozów. Ok. 1880 r. zarząd miej-
ski ponownie zajął się Park Land’em. 
Zadania podjął się John Ednie Brown, 

który rozważył teren uwzględniając: 
sytuację, gleby, lokalną specyfiką, 
roślinność oraz możliwości zastoso-
wania odpowiednich gatunków, tak by 
osiągnąć optymalny efekt. Przedstawił 
raport opatrzony 25 diagramami i pla-
nami, który stał się punktem wyjścia do 
systematycznych obsadzeń, urządzania 
krajobrazu. Raport powstał w oparciu 
o najnowsze osiągnięcia na polu ogrod-
nictwa krajobrazowego. Brown wy-
korzystał doświadczenia z podróży do 
Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz 
angielskie rozważania nad kierunkiem 
picturesque. Projekt cechowało prze-
myślane rozplanowanie widoków, two-
rzenie naturalnych krawędzi, obrzeża 
kształtowane były w sposób swobodny, 
płynnie prowadzone ścieżki. Modelował 
krajobrazy w stylu naturalistycznym, 
za wzorce mając krajobrazy Lorraine 
i Poussina. Kierunek gardenesque, 
którego zasady sformułował Loudon, 
u Browna przejawiał się w bogatym 
stosowaniu roślin egzotycznych, tak 
aby pokazać ich cechy indywidualne, 
choć nie rezygnował z prezentowania 
rodzimego stepu. Zwracał uwagę na 
odpowiedni dobór gatunków i kolorów 
(ulistnienie, kontrast, wysokość, szyb-
kość wzrostu,cienistość i swiatłolub-
ność), w tutejsze półjałowe środowisko 
wprowadzał nowe gatunki. Usunięto 
wprowadzone wcześniej regularnie 
sadzone eukaliptusy. Sadzono drzewa 
w grupach i pojedynczo, m.in. różne 
odmiany sosen, cyprysy, dęby i wiązy. 
Tereny parkowe Adelajdy obejmują 
dziś rozmaite obszary spełniające różne 
funkcje. Są tereny rekreacyjne, sportowe 
wzdłuż rzeki Torrens, ogrody specjali-

styczne z rozbudowaną funkcją dydak-
tyczną, takie jak: ogród zoologiczny, 
botaniczny, park botaniczny, ogród ja-
poński, tereny wyścigów konnych, pola 
golfowe, tereny spacerowe, cmentarze 
publiczne i żołnierskie, są też miejscem 
lokalizacji wielu pomników. Adelaide 
Park Lands można zaliczyć do ważnej 
grupy rozwiązań planistycznych, które 
zastosowane zostały w praktyce. Tereny 
te wraz ze skwerami wewnątrz miasta są 
formą systemu przestrzeni otwartych, 
tworzą wyrazisty obraz środowiska, 
a przez mieszkańców uznawane są 
za tereny unikalne, naturalne aktywa 
miasta23. Aktualnie funkcjonuje doku-
ment – Strategia Zarządzania Terenami 
Parkowymi Adelajdy., wg którego Park 
Lands należy chronić, z uwagi na zinte-
growany system przestrzeni otwartych, 
zrównoważone środowisko, różnorodne 
krajobrazy.

W 1917 r. Nowozelandczyk Char-
les Reade24, działacz ruchu miast-ogro-
dów, proponował stworzenie w Adelaj-
dzie kolejnego zielonego kołnierza, aby 
ograniczyć rozproszenie i nadmierny 
wzrost miasta. Plan ten jednak nie został 
zrealizowany. W 1962 r. sformułowano 
plan rozwoju terenów metropolitalnych 
miasta (Report on the Metropolitan 
Area of Adelaide). Powstała wówczas 
koncepcja polegająca na stworzeniu 
zielonego pasma – Hills Face Zone 
– tak by wykorzystać naturalny walor 
metropolii leżącej pomiędzy oceanem 
a terenami górzystymi. Plan zreali-
zowano, a w 1987 r. Hills Face Zone 
została scharakteryzowana jako tereny 
gdzie charakter miejsca jest chroniony, 
wzbogacany i utrwalany poprzez: 
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 stworzenie naturalnej osłony i skon-
trastowanie z obszarem zurbanizo-
wanym Adelajdy leżącej na terenie 
płaskim, 

 ochrona i rozwój rodzimej roślinno-
ści i fauny w pobliżu Adelajdy,

 stworzenie miejsca do rekreacji 
biernej w naturalnym krajobrazie,

 stworzenie strefy buforowej pomię-
dzy dzielnicami metropolitalnymi 
i naturalnej przeszkody przed eks-
pansją terenów miejskich na zachod-
nie zbocza Mount Lofty Rangers25.

Parki podmiejskie
Jednym z głównych elementów 

zielonych stref są parki podmiejskie 

najczęściej o przeznaczeniu rekre-
acyjnym nastawione na wypoczynek 
weekendowy i okresowy, modelową 
jest sytuacja jeśli funkcjonują w zin-
tegrowanym systemie zielonym mia-
sta oraz w powiązaniu regionalnym. 
Współcześnie parki pełnią ważną 
rolę jako miejsca kreujące przestrze-
nie społeczne. Stają się miejscem 
rekreacji, wydarzeń kulturalnych, 
występów artystycznych, programów 
środowiskowych, zajęć pozaszkol-
nych, ćwiczeń fizycznych, pikników 
familijnych. Parki podmiejskie dodat-
kowo posiadają program poszerzony 
o funkcje rekreacyjne, często w ich 
obszar włączane są rezerwaty przy-
rody, mogą też stanowić przedłuże-

nie innych elementów naturalnych 
chronionych statusem np. parku 
narodowego, krajobrazowego.

Na temat pozyskiwania terenów 
i możliwości zakładania parków 
funkcjonują dwie opinie pierwsza 
mówiąca, że są to tereny na peryfe-
riach miast łatwiejsze do pozyskania 
i tańsze, stwarzające mniej proble-
mów przy zagospodarowaniu. Istnie-
je też opinia przeciwna, że czasami 
tereny takie są trudne do pozyskania 
ponieważ koszt gruntu jest wysoki, 
co spowodowane jest faktem, że są to 
np. potencjalne tereny mieszkaniowe 
czy przemysłowe26.

Najbardziej pożądane dla za-
łożenia parku są: tereny pagórko-
wate, malownicze, z widokami, 
z rzeką, strumieniem lub jeziorem 
oraz z istniejącą roślinnością – tere-
nami leśnymi, drzewami, polanami. 
Współcześnie w miastach pojawia 
się też wiele realizacji odzyskujących 
dla miasta tereny pozornie stracone, 
zniszczone przez przemysł czy eks-
ploatację, nieużytki.

Użytkowanie parków podmiej-
skich uzależnione jest od szeregu 
czynników, z których najważniejsze 
to: lokalizacja w stosunku do tere-
nów miejskich, dostępność, jakość 
miejsca oraz istniejące wyposażenie. 
Największy popyt na te tereny istnieje 
w okresy weekendowe oraz podczas 
innych dłuższych przerw świątecz-
nych i wakacyjnych.

Odrębna grupa parków to 
obiekty niegdyś zaprojektowane 

Adelaide, Australia – punkt widokowy Lights 
Vision z pomnikiem płk. Williama Light’a. 
Z tego miejsca widać tereny zieleni wzdłuż 
rzeki Torens

Adelaide, Australia – Lights Vision viewing 
point with a monument of  col. William 
Light. Green area along Torens River can be 
seen from this point

Adelaide – tereny zieleni wzdłuż rzeki 
Torens, w głębi Adelaide University

Adelaide – green areas along Torens River, 
in the background Adelaide University
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jako podmiejskie np. dawne parki 
i ogrody rezydencjonalne (dworskie 
i pałacowe) i teraz muszą przystoso-
wać się do nowej funkcji. Modelem 
dla ich zagospodarowania mogą 
stać się obiekty należące do angiel-
skiego National Trustu27, założonej 
w 1895 r. organizacji użyteczności 
publicznej, która ma na celu pro-
mowanie i opiekę nad szczególnie 
pięknymi miejscami naturalnego 
krajobrazu, zabytkowymi parkami 
i ogrodami oraz obiektami architek-
tonicznymi. Ma trzy podstawowe 
kierunki działania: konserwację, 
edukację i rekreację. Główną siłą 
i zabezpieczeniem National Trustu 
jest niezbywalność należących doń 
terenów. Przejęcie w opiekę tere-
nu lub budynku jest dobrowolne 
i wtedy organizacja przejmuje na 
siebie utrzymanie i opiekę obiektu. 
Jednym z kierunków działania jest 
rekreacja dlatego w obiektach Na-
tional Trustu stworzone są warunki 
do wypoczynku i rekreacji (tereny 
piknikowe, place zabaw dla dzieci) 
– co powoduje, że powstaje pewien 
model wypoczynku o charakterze 
edukacyjnym.

Podmiejskie parki rekreacyjne 
mogą się różnić zarówno wiel-
kością, jak i charakterem. W par-
kach o charakterze rekreacyjnym 
i przeznaczonym do okresowego 
spędzania wolnego czasu ważne są 
wszelkiego rodzaju rozrywki, urzą-
dzenia takie jak np.: tereny kąpielowe 
– kryte i otwarte, akweny wodne do 
pływania na jachtach czy łódkach, 
trasy konne, publiczne pola golfowe. 
Parki o charakterze sportowym czę-
sto użytkowane są przez kluby, ale 
zwykle wyposażone są w dodatkowe 
urządzenia do uprawiania różnego 
rodzaju sportów i dostosowane do 
możliwości wypoczynku rodzinnego. 
Trzecia grupa parków to parki natu-
ralne, który wykorzystują warunki 
naturalne miejsca, takie jak np. tereny 
leśne, bagniste, pastwiska, wydmy, 
potoki, rzeki. Przykładem takiego 

zagospodarowania może być duża 
grupa parków stanowych.

W Stanach Zjednoczonych za 
prezydentury Franklina Delano Roose-
velta (1933-45), w okresie Wielkiego 
Kryzysu, realizowano program New 
Deal28. Powstał wówczas m.in. Civilian 
Conservation Corps (1933-42), jeden 
z wcześniejszych programów New Deal 
ustanowiony dla pomocy bezrobotnym. 
W ramach projektu sadzono drzewa, 
budowano zabezpieczenia przeciwpo-
wodziowe, objęto opieką leśne drogi 
i trakty. Kolejnym przedsięwzięciem 
był Work Progress Administration 
później Work Projects Administration 
(1935-43) program dla bezrobotnych, 
który w czasie istnienia dał pracę pra-
wie 8,5 mln. ludzi (w 1934 w Stanach 
Zjednoczonch było 11 mln. bezrobot-
nych), a rząd federalny zapłacił za tę 
pracę 11 bilionów dolarów. Powstało 
wówczas 1 046 000 km dróg, 125 000 
publicznych budynków, 75 000 mostów, 
8 000 parków i 800 lotnisk. Okres ten 
określano też mianem Ery Prac Publicz-
nych. W czasie kryzysu i po kryzysie 
sposobność projektowania narodowych 
i stanowych parków, miast, parkwayów 
oraz nowych miejskich systemów zie-
leni, terenów rekreacyjnych poszerzyła 
możliwości architektury krajobrazu, 

Stony Brook State Park, w zasięgu Wielkiego 
Rochester – jeden z dwu naturalnych 

basenów

Stony Brook State Park, in the range of Great 
Rochester – one of the two natural basins

Stony Brook State Park – park cieszy 
się wielką popularnością, przyciągając 
w weekendy liczne rzesze odwiedzających

Stony Brook State Park – a highly popular 
park which draws a multitude of visitors at 
weekends
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a do wielu wykonywanych prac anga-
żowano architektów krajobrazu.

W ramach programu New Deal 
powstało wówczas wiele parków re-
gionalnych, podmiejskich, np. mający 
starsze tradycje Stony Brook State 
Park. Park o pow. ok. 145 ha, posiada 
125 miejsc campingowych. Na przepły-
wającym przez park potoku założono 
dwa naturalne, strzeżone baseny, przy 
których urządzono dwie przebieralnie. 
Przygotowano atrakcyjne trasy wyciecz-
kowe w lasach i wąwozie; tereny pikni-
kowe ze stołami, paleniskami i grillami; 
gorące prysznice; toalety, miejsca 
postojowe, miejsca dla przyczep, altany 
piknikowe, korty tenisowe, place zabaw 
dla dzieci; trasy przyrodnicze; płatne 
telefony. Wyposażenie dostosowane jest 
do obowiązującej w większości parków 
zasady „Carry In – Carry Out”, która 
polega na tym, że zabierasz ze sobą 
wszystko to co przyniosłeś. Wstęp do 
parku płatny jest 6 $ od samochodu.

Badania ankietowe 
u¿ytkowania parków

Należy rozważyć jakie czynniki 
decydują o popularności danego 
parku i czy jest wykorzystany w ciągu 
całego roku, bez względu na sezon. 
Kryteria udanego parku mogą być 
różne dla różnych odbiorców, mogą 
się także zmieniać wraz ze zmianą 
struktury społecznej. Dlatego ważne, 
a niedoceniane, jest ankietowanie 
użytkowników danego terenu zieleni 
(np. parku podmiejskiego), badania 
zarówno wstępne, poprzedzające 

powstanie parku, oraz ankiety w trak-
cie użytkowania obiektu. Mogą one 
pozwolić na określenie np.: z jaką 
częstotliwością park jest użytkowany 
i przez jakie grupy wiekowe, jakie 
elementy są w nim najlepsze, czy 
w parku są potrzebne nowe inwesty-
cje. Wykonując badania w różnych 
okresach można porównać ważniej-
sze tendencje w różnym czasie. 

Badania publicznych przestrze-
ni generalnie wykazują, że użytkuje 
je 60% mężczyzn, a 40% kobiet. 
Można też przeprowadzić inne po-
równanie, jeżeli do parku przychodzi 
więcej kobiet oznacza to, że pojawia 
się także więcej dzieci. Jeżeli kobiety 
rzadziej odwiedzają jakieś miejsce 
świadczy to o tym, że miejsce nie 
jest bezpieczne. Obecność kobiet 
i dzieci staje się w ten sposób swo-
istym wskaźnikiem bezpieczeństwa 
danego miejsca. W Stanach Zjed-
noczonych w pracach na rzecz da-
nego parku, dużą rolę w odgrywają 
wolontariusze, którzy organizują 
akcje odnowy obiektów, programy 
środowiskowe. Wolontariusze często 
także są pozyskiwani drogą badań 
ankietowych. Wg badań Central Park 
ma 14 milionów użytkowników rocz-
nie. Badania tam przeprowadzono 
na liczbie 1400-1600 wizytujących 
i 35% badanych odwiedzających 
Central Park w 1995 r. deklarowało 
chęć pracy na zasadzie wolonta-
riuszy oraz podawało swoje imię, 
nazwisko, numer telefonu29.

Pogramy funkcjonalne 
obiektów, zasady 
u¿ytkowania

Zbudowanie dobrego programu 
to często klucz do sukcesu. W Wiel-
kiej Brytanii przyjmuje się następu-
jące parametry dla poszczególnych 
parków30:
 Regionalne parki i tereny otwarte 

także tereny otwarte wielko-
miejskie i w obszarze Zielonych 
Pierścieni (Green Beltów). Prze-
widywana powierzchnia parków 
ok. 400 ha, odległość od miejsca 
zamieszkania 3,2-8 km. Przezna-
czone do wypoczynku tygodnio-
wego i okresowych przyjazdów 
samochodem lub transportem 
publicznym. Są to obszary i ko-
rytarze (ciągi, pasma) naturalnych 
wrzosowisk, łąk, pastwisk, lasów 
i urządzonych parków – zawiera-
jące również tereny niedostępne 
publicznie – jednak uzupeł-
niające pod względem ekolo-
gicznym i wizualnym. Głównie 
przeznaczone dla wypoczynku 
i nie intensywnej rekreacji czyn-
nej, z parkingami usytuowanymi 
w kluczowych węzłach.

 Parki metropolitalne. Tereny 
o pow. 60 ha i odległości 3,2 km 
lub więcej, gdy park jest wyraźnie 
większy. Przeznaczone do wypo-
czynku tygodniowego i okreso-
wych przyjazdów samochodem 
lub transportem publicznym. Są to 
naturalne łąki, pastwiska, lasy itp. 
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lub urządzone parki umożliwiają-
ce rekreację tak bierną, jak i czyn-
ną. Mogą zawierać boiska do gier 
– pod warunkiem utrzymania min. 
40 ha dla głównej funkcji. Urzą-
dzenia parkingowe pokrywają 
potrzeby wszystkich użytkowni-
ków. Teren o takim charakterze 
to Park Jagielloński proponowany 
w Krakowie w Pychowicach, 
który łączy się z pasmami zieleni 
miejskiej tworzącymi system „Par-
ków Rzecznych” wzdłuż koryta 
Wisły i kanału krakowskiego31. 

 Parki dzielnicowe. Tereny o pow. 
20 ha – 1,2 km. Przeznaczone 
do wypoczynku tygodniowego 
i okresowych wizyt – pieszo, 
rowerem, samochodem i trans-
portem publicznym na krótkie 
dystanse. Usytuowane w cieka-
wym krajobrazie z różnorodnymi 
elementami naturalnymi – co daje 
szeroki wachlarz możliwości 
rekreacji – w tym otwarte urzą-
dzenia sportowe, place do gier, 
zabaw dla dzieci w różnych gru-
pach wiekowych. Ograniczona 
ilość miejsc postojowych.

Park Jagielloński w Krakowie32. 
Projektowany park o pow. ok. 200 ha 
położony jest w rejonie Zespołu Juraj-
skich Parków Krajobrazowych, oddalo-
ny o ponad 4 km od centrum Krakowa. 
Teren pozostaje od 1992 w znacznej 
części pod zarządem Fundacji Miejski 
Park i Ogród Zoologiczny w Krako-
wie. Jest to cenna enklawa krajobrazu 
naturalnego w urbanistycznej tkance 
Krakowa. Mieści w swoich granicach 

m.in. niezwykłe formy przyrody nie-
ożywionej, rzadkie zbiorowiska roślinne 
oraz tereny występowania zagrożonych 
wyginięciem gatunków ptaków, które 
w opracowywanej koncepcji objęte 
będą ochroną rezerwatową. Projekt 
Parku Jagiellońskiego opiera się na 
koncepcji łączenia rekreacji z populary-
zacją nauki i selektywnym programem 
o charakterze komercyjnym. W skład 
parku mają wchodzić: ogród botaniczny, 
ogród dydaktyczny, rezerwat przyro-
dy, otwarte tereny rekreacyjne, tereny 
klubów. 

Na obszarze o najbardziej zróż-
nicowanej fizjografii, wyznaczona zo-
stała lokalizacja ogrodu botanicznego, 
stwarzająca możliwość wykorzystania 
różnorodnych naturalnych siedlisk, dla 
realizacji części jego programu. Ponadto 
zakłada się powiązanie funkcji ogrodu 
botanicznego ze ścieżkami dydaktycz-
nymi (m.in. botanicznymi, ornitolo-
gicznymi) i ogrodami dydaktycznymi. 
W sąsiedztwie ogrodu botanicznego 
przewidywane są tereny dla wystaw 
ogrodniczych. Rozległość oraz poło-
żenie – w paśmie otaczających miasto 
terenów otwartych – wymaga prze-
prowadzenia przez wnętrze Parku Ja-
giellońskiego lokalnego parkwayu (dla 
ograniczonego ruchu samochodowego), 
a także szlaków turystyki pieszej, ro-
werowej i konnej. Trasy spacerowe, 
trasy turystyki kwalifikowanej, ścieżki 
zdrowia, a także szlaki dla amatorów 
(np. dawnych fortyfikacji), o różnym 
charakterze i stopniu trudności, stwa-
rzają bogatą ofertę dla rozmaitych grup 
użytkowników. Rozległe widoki (Wa-
wel, panorama Starego Miasta, Kopiec 

Kościuszki, Bielany, Tyniec, Beskidy, 
Tatry) zaakcentowane są lokalizacją 
punktów widokowych i belwederów. 
W rejonach bram wprowadzających 
w obszar Parku Jagiellońskiego umiesz-
czono parkingi i przystanki komunikacji 
zbiorczej. Miejsca odległe od przystan-
ków komunikacji zbiorowej, związane 
z węzłami szlaków pieszych i polanami 
piknikowymi, wyposażono w niezbędne 
urządzenia (deszczochrony, wypoży-
czalnie sprzętu, bufety). W najbardziej 
wysuniętej na zachód części zespołu, 
przewiduje się zgrupowanie funkcji 
komercyjnych (pole golfowe, klub 
jeździecki, klub wędkarski). Nieliczne 
istniejące na terenie parku zagrody 
i budynki podmiejskie, mogą być ada-
ptowane dla potrzeb agroturystyki. 

Odrębne zagadnienie to stwo-
rzenie dobrego systemu informacji 
dla użytkowników parku. Np. w Sta-
nach Zjednoczonych większość 
miast, okręgów czy rejonów ma 
opracowane strony internetowe, na 
których przedstawione są poszcze-
gólne parki, najczęściej wg schema-
tu: krótka charakterystyka, sposób 
dojazdu, lokalizacja głównych wejść, 
opłaty za korzystanie oraz wyposaże-
nie, godziny otwarcia, udogodnienia 
(miejsca do pikników, place zabaw 
dla dzieci, toalety, altany), urządze-
nia sportowe, ważniejsze wydarzenia 
np. zlot miłośników latawców, czy 
festiwal teatrów nieprofesjonalnych. 
Zwykle w parku, czy regionalnym 
ośrodku turystycznym otrzymać moż-
na plan z informacjami zamieszczo-
nymi powyżej oraz dodatkowymi np. 
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jeżeli w parku są pola campingowe, 
motele czy wypożyczalnia sprzętu 
sportowego, schrony piknikowe to 
podane są numery telefonów, gdzie 
można dokonać rezerwacji.

Na rozległych terenach rekre-
acyjnych, parkowych niezbędne jest 
dobre oznakowanie.

Kilka rodzajów oznaczeń służy 
kilku celom. Są to :
 Plany parku – zwykle znajdują 

się przy wejściach do parku 
i w innych ważnych punktach. 
Zwykle pojawia się na planie 
napis „jesteś tu”. Pokazane są 
na nich granice parku i odległo-
ści pomiędzy poszczególnymi 
elementami, miejsca ciekawe, 
urządzenia, podstawowe infor-
macje, telefony, czasami historia. 
Plany pomocne są w znalezieniu 
odpowiednich kierunków, ale ich 
celem jest także zainteresowanie 
odwiedzającego, aby przyszedł 
tu powtórnie. Pokazują również 
powiązania zewnętrzne parku, 
najbliższe przystanki. Czasami 
pojawiają się też powiększone 
fragmenty poszczególnych części 
parku.

 Tablice informacyjne – dzięki 
którym odwiedzający park czy 
teren rekreacyjny mogą się zorien-
tować o ważniejszych wydarze-
niach, które będą miały miejsce, 
np. turnieje, zawody, spektakle 
teatralne, ale także o pracach re-
nowacyjnych, konserwacyjnych, 
zasadach korzystania z parku 

i poszczególnych obiektów oraz 
zasadach wolontariatu.

 Znaki edukacyjne – ukazują-
ce różnorodne atrakcje, punk-
ty szczególne, szlaki, takie jak 
ścieżki rekreacyjne i spacerowe, 
trasy sportowe oraz interesujące 
elementy środowiska naturalnego 
(np. drzewa, kwiaty, formacje 
skalne), czy kulturowego (np. 
fortyfikacji) czy inne angażujące 
zwiedzających (np. punkty wido-
kowe, panoramy).

 Oznaczenie kierunków – znaki 
kierunkowe na słupach w miej-
scach węzłowych, często z od-
ległościami do innych punktów, 
ważne w rozległych terenach 
otwartych, służą informacji o ak-
tualnym położeniu, dają poczucie 
bezpieczeństwa.

F.L. Olmsted tworząc w 1880 r. 
układ terenów parkowych Rochester 
(stan Nowy Jork) skoncentrował się na 
ochronie wartości naturalnych krajobra-
zu. Prace nad projektem kontynuowane 
były później przez jego biuro, aż do ok. 
1910 r. Obecnie zasadniczy kościec 
to właśnie ten olmstedowski układ 
uzupełniony później o kolejne parki, 
zieleńce, tereny rekreacyjne. Głównym 
elementem systemu są tereny zielone 
wzdłuż rzeki Genesee, a w szczegól-
ności dwa duże parki – Genesee Valley 
Park, Seneca Park – charakteryzujące 
się wspaniałymi widokami oraz trzeci 
Highland Park w centrum. Parki posia-
dały wydzielone tereny przeznaczone 
do wypoczynku czynnego i biernego, 

stanowiły w momencie powstawania 
teren podmiejski, a nawet obecnie 
swoim charakterem i częściowo trudną 
dostępnością. Wszystkie trzy parki 
zachowane do dzisiaj doskonale służą 
miastu Rochester, odpowiednio wypo-
sażone, dostosowane do współczesnych 
warunków. 

Poniżej dla przykładu podano 
charakterystykę Genesee Valley Park 
wg opisów na stronie internetowej33.

Genesee Valley Park.
Informacja: (716)256-4950
Ulubione miejsce dla grających 

w golfa i uprawiających narciarstwo 
biegowe 800 akrowy park (ok. 200 
ha), jest jednym ze starszych w Syste-
mie Parków Okręgu Monroe. Pomysł 
na Genesee Valley Park narodził się 
w pierwszym roku działania Rochester 
Park Commission. W trakcie pierwot-
nego etapu projektowania powstały 
dwa parki określane mianem Północny 
i Południowy. Południowy później 
nazwany został Genesee Valley Park 
czym uwzględniono fakt, że tereny 
te stanowią dziedzictwo Indian oraz 
z uwagi na przepływającą tędy rzekę 
Genesee. Wykorzystano znajdujące się 
tu naturalne, falujące, pastoralne tereny 
łąk, które podkreślił swoim projektem 
800 ha parku Frederick Law Olmsted. 

Dostęp do parku.
Genesee Valley Park zlokalizo-

wany jest na wschodnim brzegu rzeki 
Genesee w obrębie miasta Rochester. 
Wejścia do parku zlokalizowane są od 
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Elmwood Avenue, Wilson Boulevard, 
East River Road oraz Crittenden Road.

Godziny otwarcia, opłaty wej-
ściowe, rezerwacja i zezwolenie na 
użytkowanie obiektów. 

Park otwarty jest od godz. 6.00 do 
godz. 23. Nie ma opłat za wejście. Wy-
magana jest zgoda na korzystanie z al-
tan i pawilonów parkowych (shelters). 
W sprawie rezerwacji należy dzwonić 
pod numer telefonu (716)256-4951 
i uzgodnić termin.

Wyposażenie parku, atrakcje i za-
kres działań.

Genesee Valley Park oferuje 
tereny do gry w piłkę nożna i krykieta, 
siedem boisk do softballu*, spacerowe 
trasy wycieczkowe, trasy rowerowe, 
place zabaw dla dzieci, trasy do narciar-
stwa biegowego i 8 altan piknikowych. 
Szczególnym miejscem jest 18 dziurowe 
pole golfowe, z klubowym budynkiem, 
sklepem specjalistycznym i koncesjono-
wanym miejscem sprzedaży żywności. 
W parku zapewniony jest dostęp do 
rzeki Genesee, Nowojorskiego Stano-
wego Kanału dla Barek (New York State 
Barge Canal) oraz Czerwonego Potoku 
(Red Creek) gdzie można pływać łódka-
mi i kajakami oraz wędkować. W parku 
jest także interesująca kolekcja drzew. 

* Boiska do gry w softball są do-
stępne w każdej chwili, pierwszeństwo 
mają zawodnicy ligowi.

Altany i schrony piknikowe. 
Altany można wynająć w go-

dzinach 10.00–22.45. Najwcześniej 
opiekun parku może udostępnić altanę 
o godz. 10.00. Strażnik parku może 
przeprowadzić inspekcję i sprawdzić 

czy zajmujący altanę posiadają na to 
zgodę. Informację o wynajęciu można 
znaleźć w Genesee Valley Park, a druk 
o rezerwacji altany34 można wydruko-
wać z tej strony internetowej. 

Przepisy obowiązujące w parku.
W Genesee Valley Park obowią-

zuje zasada Carry In-Carry Out, która 
oznacza, że każdy powinien zabrać ze 
sobą swoje śmieci i pozbyć się ich poza 
parkiem. Wyroby szklane (szkło) nie są 
dozwolone w parku. Piwo dozwolone 
jest wówczas gdy zgoda na rezerwację 
altany piknikowej jest ostemplowana. 
Pracownicy parku mogą zawiadomić 
władze jeżeli prawo określające zasady 
spożywania alkoholu zostanie złamane. 
Gra w podkowy jest zabroniona.

Ważnym elementem parków 
szczególnie tych naturalnych, roz-
ległych są elementy wyróżniające 
się w krajobrazie, formy krajobrazu 
odczytywane jako znaki czy punk-
ty orientacyjne, obiekty osobliwe. 
Wpływają one nie tylko na wizeru-
nek parku, ale pełnią rolę znaków 

orientacyjnych. Np. Park w Webster, 
na obrzeżu Wielkiego Rochester po-
siada kilka takich elementów charak-
terystycznych: różniące się kolorami 
place zabaw, drewniany most, schron 
piknikowy na wzgórzu.

Webster Park35

Atrakcje / cechy charakterystycz-
ne36:

 miejsca campingowe 
 altany piknikowe Lodges 
 trasy turystyczne, wycieczkowe
 miejsca piknikowe 
 korty tenisowe 
 tereny do gry w soccer 
 tereny do gry w baseball
 trasy do narciarstwa biegowego 

Godziny otwarcia: przez cały rok 
od 6.00 do 23.00 

Powierzchnia / dostęp: 
pow. 550 akrów (ok. 140 ha) 

wzdłuż brzegu Jeziora Ontario, 
od zachodu od Drogi 250 w We-

bster, od strony Lake Road lub Holt 
Road 

Obiekty podobne:
Ellison Park

Webster Park – w pełni wykorzystano naturalne walory miejsca 

Webster Park – natural advantages of the place were made use of fully
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Tendencje 
w projektowaniu

W przeważającej części par-
ków podmiejskich dominuje model 
naturalny. W pierwszej kolejności 
wykorzystanie warunków miejsca, 
które to wielokrotnie determinują 
funkcję. Popularny jest także styl 
krajobrazowy mający za wzór XVIII-
-wieczne parki angielskie czy pasto-
ralne krajobrazy wykreowane przez 
Olmsteda. Pomimo wyraziście sfor-
mułowanych w modernizmie zasad, 
że współczesny architekt krajobrazu 
musi z góry odrzucić neoklasyczne 
dziedzictwo i naturalistyczny krajo-
braz, które nie są odpowiednie do 
aktualnej społecznej i estetycznej 
sytuacji, parki podmiejskie stały się 

ostoją naturalnych krajobrazów. 
Interesującym wydaje się tendencja 
tworzenia w parkach centrów eko-
logicznych, tak jak, np. w otwartym 
przez Jacquesa Cousteau w 19991 
r. parku Universidade Livre do Meio 
Ambiente w Kurytybie (Brazylia).

W Europie za jednego z pre-
kursorów naturalizmu uznać moż-
na Erwina Bartha37 niemieckiego 

projektanta ogrodów, autora wielu 
parków publicznych i otwartych 
terenów zieleni, który propagował 
zastosowanie ekologicznych i fito-
socjologicznych zasad do projekto-
wania ogrodów. Wcześniej w Anglii 
propagatorem dzikich ogrodów był 
William Robinson. W Holandii po-
mysły, nauczyciela i biologa Jacques 
P. Thijsse świadomego zmian jakie 
powodowały rozwijające się miasta 
oraz towarzyszący im przemysł, 
przyczyniły się do powstawania 
tzw. heem parks – parków z dziko 
rosnącymi roślinami w układach 
geometrycznych i swobodnych. 
Zasady w nich przyjęte nakazywały 
m.in. kontrolowaną opiekę i chro-
nienie niechcianych roślin w ich 
charakterystycznych siedliskach38. 
Stosowanie na dużą skalę rodzimych 
gatunków w naturalnym siedlisku 
określano mianem regionalizmu ro-
ślinnego. Współcześnie w związku 
z tym kierunkiem pozostają twórcy 
tzw. environmental art czy land art. 
Jednym z ważnych nurtów stał się de-
terminizm fizjograficzny, a wybitnym 
praktykiem nowoczesnego planowa-
nia ekologicznego był Ian McHarg. 
Jego metoda polega na ustanowieniu 

Emscher Park, Gelsenkirchen, Northernpark 
– ogród różany

Emscher Park, Gelsenkirchen, Nothernpark 
– a rose graden

Cospuden – Zwenkau – jeden z ogrodów 
wodnych w rekreacyjnym parku 

krajobrazowym

Cospuden – Zwenkau – one of the water 
gardens in a leisure landscape park
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priorytetów rozwoju bazując na pro-
cesach naturalnych. W 1962 r. wraz 
z Wallace’m, Roberts’em i Todd’em 
założył firmę, gdzie rozwinął meto-
dę „warstwowych analiz” (overlay 
analysis), polegającą na badaniach 
geograficznych, klimatycznych i bo-
tanicznych w studiach i projektach 
krajobrazowych.

Czasami współczesnym parkom 
stawiany jest zarzut zbytniej stan-
daryzacji. Garrett Eckbo w 1962 r. 
powiedział: „Amerykańskie projekto-
wanie parków jest zbyt ograniczone, 
konwencjonalne, stereotypowe, po-
wielające i w formie w porównaniu 
do innych obszarów projektowych”39. 
Bez wątpienia standaryzacja ograni-
cza koszty i jest bardziej ekonomicz-
na, ale jest też monotonna. 

Obecnie ważne są też działania 
związane z globalną polityką zrów-
noważonego rozwoju, której istot-
nym elementem jest przekształcanie 
terenów o zniszczonym środowisku, 
zdegradowanych, przemysłowych 
i przywracanie ich miastom jako 
cenne obszary kulturowe, ale także 
jako tereny zielone, rekreacyjne. Tak 
dzieje się np. w Niemczech gdzie 
powstało kilka spektakularnych re-
alizacji. Jedną z nich jest Emscher 
Park, gdzie na ok. 800 ha, od 1988 r. 
realizowane jest szereg zadań mają-
cych na celu kulturalną, ekologiczną, 
społeczną i ekonomiczną przebudo-
wę Zagłębia Ruhry40. Zadania zwią-
zane z krajobrazem jakie postawiono 
w ramach IBA dla Emscher Park to: 
poprawa systemu ekologicznego 

rzeki Ems oraz odbudowa krajobrazu 
poprzez stworzenie nowego rodzaju 
parku krajobrazowego; stworzenie 
atrakcyjnego terenu rekreacyjnego 
wzdłuż kanału Rhein-Herne (46 km); 
przebudowa zabytków przemysło-
wych na ośrodki kultury; a co za tym 
idzie stworzono nowe parkowe formy 
terenów przemysłowo-ekonomicz-
nych, nowe formy mieszkaniowe 
w starych osiedlach robotniczych, 
podjęto nowe propozycje dla ini-
cjatyw socjalnych, kulturalnych 
i sportowych. Wykreowano tam 
– Szlak Przyrody Przemysłowej, 
Szlak Kultury Przemysłowej, Szlak 
Wyróżników Przemysłowych i Szlak 
Architektury.

Publiczne tereny 
zieleni

Kształtowanie krajobrazu strefy 
podmiejskiej to z kilku powodów 
trudne zadanie. Teren ten łatwiej niż 
centrum podlega przekształceniom, 
rozproszeniu, ulega szybszej mniej 
restrykcyjnej zabudowie, czasami nie 
w pełni kontrolowanemu, ekspan-
sywnemu zainwestowaniu. Z reguły 
dostępność do terenów zielonych 
jest łatwiejsza niż w centrum, stąd 
jeśli nie ma odpowiednich zapisów 
prawnych traktowane są częstokroć 
jako potencjalne tereny pod przyszłe 
inwestycje mieszkaniowe, komer-

Kurytyba, Brazylia – ośrodek edukacji 
ekologicznej w Universidade Livre do Meio 

Ambiente

Kurytyba, Brazil – ecological education 
centre in Universidade Livere do Meio 

Ambiente

Kurytyba. Brazylia – Opera de Arame 
(Opera Druciana) zlokalizowana w dawnym 

kamieniołomie 

Kurytyba, Brazil  Opera de Arame (Durician 
Opera) situated in a former quarry
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cyjne czy przemysłowe. O kształcie 
i formie terenów zieleni, terenów 
rekreacyjnych decydują lokalne 
władze. Stworzenie odpowiednich 
zapisów prawnych, czy zatwier-
dzenie programów nie zawsze daje 
podstawę do realizacji. W wielu 
wypadkach kluczem do sukcesu staje 
się uregulowanie spraw własnościo-
wych, wykup ziemi i zabezpieczanie 
jej jako terenów miejskich. Dla wize-
runku całej zielonej strefy, ale także 
dla szeregu ekonomicznych korzyści 
są tworzone programy przywrócenia 
do publicznego użytku tereny zanie-
dbane, opuszczone i nieużytki.

Po powstaniu parków znaczenia 
nabiera kompetentne i ekonomiczne 
zarządzanie publiczną własnością. 
Dla użytkowników parków ważne 
jest zróżnicowanie funkcji, stwo-
rzenie szerokich możliwości wypo-
czynku dla całej rodziny, łączenie 
rekreacji z innymi funkcjami i mak-
symalne wykorzystanie warunków 
naturalnych. Łatwa dostępność, ko-
munikacyjne powiązanie z miastem 
oraz przestrzeniami otaczającymi, 
często decydują o popularności.

W niniejszym artykule przedsta-
wiono wybiórczo i w sposób niepeł-
ny wybrane zagadnienia związane 
z rozwojem i funkcjonowaniem par-
ków podmiejskich. Dziś można już 
wyraźnie powiedzieć, że parki to nie 
antidotum, ale integralna część życia 
w mieście. Pozostaje mieć nadzieję, 
że dzisiaj w wieku kiedy pierwszo-
planowy stał się zrównoważony roz-

wój, trudności o jakich kiedyś pisał 
Drexler zostaną pokonane.

Zdjęcia wykonała autorka.

Photographs by the author.
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