
 

Sylwia Kulczyk 
 

Waloryzacja przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem systemu „Green 
Map” 

 

Wstęp 
 

Wraz z rozwojem stosunkowo nowej gałęzi nauki, jaką jest ekologia krajobrazu, widoczny 

staje się wzrost zainteresowania ekologią miasta (Zimny 2005). Badania stanu zachowania, sposobu 

funkcjonowania i struktury krajobrazu terenów miejskich wymaga od zajmujących się tymi 

zagadnieniami operowania na pograniczu wielu dziedzin nauki: ekologii, architektury krajobrazu, 

urbanistyki, socjologii. Wobec utrzymującego się trendu wzrostu ludności miejskiej znaczenie 

wykorzystania badań prowadzonych przez ekologów krajobrazu dla organizowania przestrzeni 

miejskiej ma znaczenie dla coraz większej liczby mieszkańców Ziemi. Dyskusja nad stosunkiem 

przestrzeni przyrodniczej do miejskiej jest de facto próbą odpowiedzi na pytanie „ile natury w 

mieście?” (Leitmann 1999). 

Jednocześnie powszechnie obserwuje się wzrost zainteresowania mieszkańców miast 

środowiskiem, w którym mieszkają i możliwościami poprawy jego stanu. Jest to po części efektem 

szerokiej popularyzacji zasad zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie, przyjaznego środowisku 

trybu życia. Z drugiej strony większości ludzi obcowanie z naturą sprawia po prostu przyjemność. 

Właściwe wydaje się połączenie dwóch celów – wpisanie środowiska miejskiego w system 

przyrodniczy regionu przy jednoczesnym stworzeniu harmonijnej przestrzeni zaspokajającej potrzeby 

estetyczne i rekreacyjne mieszkańców miasta.  

 
System „Green Map” 

 
Próbą odpowiedzi na zarysowane wyżej potrzeby jest Green Map System – organizacja 

stymulująca powstawanie map przedstawiających bogactwo przyrodnicze i elementy związane z 

realizacją zasad zrównoważonego rozwoju. Prace Green Map System koordynowane są przez Wendy 

Brawer – współtwórczynię pierwszej Zielonej Mapy, wydanej w Nowym Jorku w 1995. Internet 

pozwolił upowszechnić pomysł na całym świecie. Obecnie w ponad 40 krajach świata realizowanych 

jest około 300 projektów tego typu (www.greenmap.org).  

  Twórcami map są osoby z różnym wykształceniem i co za tym idzie, o różnym podejściu do badanej 

problematyki. Są wśród nich urbaniści, geografowie, organizacje turystyczne, planiści, ale też 

uczniowie, studenci i wolontariusze. Gotowe mapy są wydawane w wersji papierowej, a jednocześnie 

publikowane w sieci, często jako mapy interaktywne. Wraz z rozwojem systemu nastąpiła 

dywersyfikacja kartowanych obiektów. Swoje zielone mapy mają miasta różnych rozmiarów, ale też 

pojedyncze dzielnice i tereny pozamiejskie. Taka różnorodność wykonawców i kartowanych 

projektów prowadzi do dużych różnic między poszczególnymi mapami. Niektóre z nich mają temat 

przewodni (np. wody, ogrody), inne są mapami ogólnymi. Rozmiary kartowanego obiektu i sylwetka 

potencjalnego odbiorcy wymuszają stosowanie różnych skal i rozwiązań graficznych. Wspólna 

pozostaje jednak filozofia, której służą realizowane projekty. Do najważniejszych celów Zielonych 

Map należą:  

- pomoc w poznawaniu i tworzeniu lokalnego bogactwa eko – kulturowego 

- promocja proekologicznego modelu życia 

- przyspieszenie działań prowadzących do zrównoważenia rozwoju świata 

- czerpanie nauki z różnorodności i piękna natury (GreenMap Atlas) 

Koordynatorzy Green Map System dostarczają zespołom opracowującym poszczególne mapy 

materiały edukacyjne, atlasy zrealizowanych już map i materiały promocyjne. Zgłoszony projekt 

zostaje przyłączony do strony www.greenmap.org, gdzie regularnie zamieszczane są aktualne 

informacje o postępach w pracy. Każdy z nowych współpracowników systemu otrzymuje też 

stosowany w systemie zestaw sygnatur wraz z ich szczegółowym opisem. Warto jednak podkreślić, że  



 Waloryzacja przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem systemu „Green Map” 53 

system Zielonej Mapy nie jest narzędziem zamkniętym. Dopuszczalne, a nawet wskazane, jest 

zgłaszanie nowych rozwiązań. 

Podstawowy zestaw sygnatur Zielonej Mapy obejmuje 180 znaków, podzielonych na 11 

głównych grup. 3 z nich (37 wydzieleń) odnoszą się do przyrody rozumianej jako tereny zielone i 

wodne. Pozostałe grupy sygnatur charakteryzują proekologiczne aspekty związane z handlem i 

usługami, kulturą i architekturą, energetyką, infrastrukturą, transportem, zanieczyszczeniami 

środowiska, edukacją i informacją (www.greenmap.org). 

Green Map system jest z powodzeniem wykorzystywany jako narzędzie dydaktyczne na 

różnych poziomach edukacji. Istnieją oddzielne mapy przygotowane przez dzieci, grupy szkolne mogą 

też odkrywać środowisko miejskie dzięki mapom przygotowanym przez specjalistów. Dobre rezultaty 

może dawać współpraca na różnych poziomach, np. w Hiroszimie dzieci szkolne współpracowały ze 

studentami urbanistyki (GreenMap Atlas).  

 

Realizacja projektu Green Map w Warszawie – eksperyment dydaktyczny 

 
Stworzenie Zielonej Mapy Centrum Warszawy zaproponowano studentom pierwszego roku 

studiów magisterskich na kierunku gospodarka przestrzenna. Zadanie było realizowane jako element 

ćwiczeń z przedmiotu „Planowanie regionalne a rozwój zrównoważony”. Studenci pracowali w 

dwuosobowych zespołach. Każda z grup miała do skartowania teren ok.1,7 km
2
 Na podstawie 

rozpoznania terenowego nanoszono na zdjęcie satelitarne wydrukowane w skali ok. 1:5000 

standardowe sygnatury Green Map. Materiał pomocniczy stanowiła mapa topograficzna w skali 1:10 

000. Obiekty nanoszone na mapę opisywane były w jednym z dwóch rodzajów raptularzy. Dla 

wszystkich obiektów zbierano dokładne dane teleadresowe, informację o godzinach otwarcia, 

sposobie dojazdu. Bardziej szczegółowy opis towarzyszył terenom zielonym, w przypadku których 

oddawano informację o powierzchni, położeniu w stosunku do form rzeźby, sąsiedztwie, rodzaju 

granicy a także podstawowe dane o charakterze zieleni, obecności zwierząt i sposobie 

zagospodarowania parku (tab. 2) Studenci mogli korzystać ze wszystkich standardowych ikon Green 

Map, a w razie konieczności proponować własne wydzielenia. 

W wyniku przeprowadzonego kartowania na obszarze około 30 km² zidentyfikowano 475 

obiektów zasługujących na skartowanie w ramach Zielonej Mapy. Uzyskane rezultaty były jednak 

dość zaskakujące. 54% spośród skartowanych obiektów stanowiły obiekty z grupy „handel i usługi”, 

jednocześnie pominięto szereg znaczących i powszechnie znanych obiektów przyrodniczych. 

Przeprowadzone ćwiczenia dowiodły, że nawet osoby pochodzące lub przynajmniej od kilku lat 

zamieszkujące Warszawę, których wykształcenie wydaje się sprzyjać zrozumieniu idei rozwoju 

zrównoważonego i pokrewnych im treści przyrodniczych, mają kłopoty ze zrozumieniem i 

interpretacją otaczającej je przestrzeni miejskiej. Co alarmujące, mogą je mieć nadal, kiedy już zaczną 

pracę jako specjaliści od planowania przestrzennego. Wydaje się to dowodzić potrzeby realizacji 

Zielonej Mapy jako materiału ukazującego bogactwo przyrodnicze przestrzeni miejskiej.  

 

Jakkolwiek uzyskana w wyniku ćwiczeń mapa nie może być uznana za materiał 

satysfakcjonujący, sama praca dała podstawy do dyskusji na temat ekologii miasta i możliwości 

wdrażania idei rozwoju zrównoważonego. Okazało się, że przyszli specjaliści od planowania 

przestrzennego postrzegają te problemy dość schematycznie – głównymi poruszanymi problemami 

były alternatywne środki transportu i ubóstwo trawników w parkach. Najchętniej poruszane 

zagadnienia związane były z komfortem życia w mieście. Wydaje się, że wiele osób postrzega 

zrównoważony rozwój wyłącznie w kategoriach podniesienia komfortu, pomijając całkowicie 

przypadki, w których postępowanie zgodne z wymaganiami środowiska wcale komfortowym nie jest.  

 

Omawiając praktyczne problemy związane z kartowaniem, studenci podkreślali, że nie radzili 

sobie z dużą ilością proponowanych sygnatur i mieli kłopoty z przypisaniem kartowanym obiektom 

konkretnych atrybutów. Warto zaznaczyć, że sygnaturom Zielonej Mapy towarzyszą kilkuzadaniowe 

wyjaśnienia, ale najwyraźniej okazały się one niewystarczające. Studenci sugerowali, że osiągnęliby 

lepsze efekty, gdyby otrzymali nie legendę „międzynarodową” – uśrednioną dla całego globu, ale 

wyraźnie skrojoną do warunków warszawskich. Trudno im było zaakceptować, że wiele obiektów 

wymienianych w legendzie nie występuje w Warszawie.  
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Realizacja projektu Green Map w Warszawie – propozycja zmian w metodyce 
 

W efekcie pracy ze studentami wyraźnie zarysowały się dwie możliwości kontynuowania 

projektu: 

- jako warsztaty dla różnych grup (dzieci szkolne, studenci różnych specjalności), z 

wykorzystaniem ogólnej legendy, gdzie liczą się nie wyniki same w sobie, ale pole do 

dyskusji, jakie otwierają, 

- opracowanie mapy ze zmodyfikowaną legendą, uwypuklającą jedynie niektóre aspekty 

zrównoważonego rozwoju z szerokiego ich spektrum proponowanego przez Green Map, 

Nie rezygnując z aktywności dydaktycznej, postanowiono dalej realizować główny cel 

projektu, a mianowicie wykorzystać spostrzeżenia z ćwiczeń studenckich i zmierzać do stworzenia 

Zielonej Mapy w autorskiej formie.  

Założono, że głównym celem ma być zapoznanie odbiorców z bogactwem przyrodniczym 

miasta i ułatwienie im korzystania zeń. Mimo, że istnieje szereg szczegółowych, fachowych 

opracowań dotyczących przyrody stolicy, brak jest opracowania, które byłoby zrozumiałe i łatwe w 

odbiorze dla szerokiego kręgu zainteresowanych; zarówno fachowców zarządzających przestrzenią 

miejską, jak też mieszkańców i turystów. Tę lukę wypełnić ma powstająca mapa. Zrezygnowano z 

przedstawienia na mapie zagadnień związanych z handlem i usługami, kulturą i architekturą. Nie 

kartowano także zanieczyszczeń środowiska i obiektów wywierających na nie negatywny wpływ, 

ponieważ mapa ma oddziaływać przede wszystkim przez pozytywny obraz. 

W proponowanej legendzie liczbę poruszanych zagadnień ograniczono do 6 grup sygnatur. 

Pełną listę wydzieleń przedstawia tabela 2. 3 z nich: kultura, informacja, infrastruktura i transport 

pełnią zadanie pomocnicze w stosunku do pozostałych grup sygnatur, które ściśle wiążą się z 

przyrodniczym bogactwem miasta. Legenda zawiera 58 wydzieleń, z czego 39 odnosi się do przyrody.  

Zasadniczą zmianą w stosunku do oryginalnej legendy Green Map System jest zastosowanie 

sygnatur powierzchniowych. Uznano, że sygnatury punktowe są nie tylko trudniej czytelne, ale też nie 

pozwalają na szybką identyfikację rozmiarów, i co za tym idzie, potencjalnego znaczenia obiektu 

przyrodniczego. Większość proponowanych sygnatur odnosi się do miejskich terenów zielonych. 

Wydzielenia są bardzo uproszczone w stosunku do istniejących map roślinności i użytkowania terenu 

stolicy (Chojnacki, BZMW), ale jednocześnie rozbudowane w stosunku do pierwotnej propozycji. 

Sygnatury odzwierciedlają przede wszystkim fizjonomię terenów. Cechy fizjonomiczne mają 

bezpośrednie dla potencjalnego użytkownika – decydują o wyborze miejsca do spaceru czy 

wypoczynku, ale też wpływają na sposób funkcjonowania danej powierzchni (Szumacher 2004). 

Zdecydowano, że wydzieleniom dotyczącym parków i lasów będą towarzyszyć dodatkowe 

piktogramy zawierające informacje ułatwiające aktywne korzystanie z terenów zielonych. W 

proponowanej legendzie uściślono znaczenie niektórych sygnatur GMS, odnosząc je do środowiska 

miejskiego Warszawy. Stąd sygnatura „obiekt ekologiczny” została przypisana głazom narzutowym, a 

„źródło wody pitnej” ujęciom wód oligoceńskich. 

Projekt realizowany jest na płaszczyźnie GIS z wykorzystaniem programu ArcGIS. Pozwala 

to na przypisanie poszczególnym punktom, liniom i płatom, dodatkowych charakterystyk. Mogą to 

być dane ilościowe, jak powierzchnia czy długość obiektu, i jakościowe, n.p. informacja o składzie 

gatunkowym fauny, jak też informacje teleadresowe.  

Planowane jest dwutorowe udostępnienie powstałej mapy: jako tradycyjnego materiału 

kartograficznego i jako interaktywnej mapy dostępnej w sieci.  

 
Podsumowanie 

 
Proponowana legenda Zielonej Mapy nie jest tworem zamkniętym. W przyszłości planowane 

jest rozszerzenie jej o kolejne grupy zagadnień. Jako dopełnienie powstającego, optymistycznego 

obrazu, wskazane byłoby dodanie informacji o zagrożeniach i zanieczyszczeniach środowiska 

przyrodniczego. W miarę potrzeby można też uzupełniać o nowe wydzielenia istniejące już grupy 

tematyczne. Realizację projektu rozpoczęto od centrum miasta, ale planuje się, że Zielona Mapa 

obejmie swym zasięgiem całą stolicę. Główną zaletą przedstawionego ujęcia mapy jest popularne 

ujęcie wielu zagadnień składających się na przyrodniczy portret miasta. Gotowa już mapa mogłaby 

stać się podmiotem dalszych badań nad percepcją przyrodniczej przestrzeni miejskiej. Wskazane 



 Waloryzacja przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem systemu „Green Map” 55 

byłoby, aby na tym etapie pracy do zespołu dołączył socjolog. 

 

Załączniki: 
 
Tabela . 1 Raptularz do kartowania terenów zieleni miejskiej. Opracowanie S. Kulczyk, I. Szumacher 

Table 1.Mapping city green areas – the formural (by S. Kulczyk, I. Szumacher) 

 
Raptularz – tereny zieleni 

 

Imię, nazwisko, data: 

Arkusz nr: 

Numer obiektu:  

 
Nazwa własna obiektu:  

Rodzaj: park, ogród, skwer, aleja, ogród działkowy, ogród przy posesji, las, łąka, nieużytek 

Powierzchnia: 

Położenie: dolina, skarpa, wysoczyzna 

Sąsiedztwo: zabudowa niska zwarta (N, S, W, E), wysoka zwarta (N, S, W, E), niska luźna (N, S, W, E), niska 

zwarta (N, S, W, E), inny obiekt zieleni (N, S, W, E) 

Granica: szpaler drzew/ krzewów, ulica duża/mała, płot niski/wysoki, inne: 

(z każdej strony, N, S, W, E) 

Jakimi środkami komunikacji miejskiej można dojechać: tramwaj, autobus, metro 

Podaj numer i stację: 

Czy do parku prowadzi ścieżka rowerowa: tak / nie 

 
Charakterystyka:  TAK NIE Uwagi (np. ile, jakie, w jakim stanie, dla roślin i zwierząt podać 

gatunki 

Zieleń urządzona    

Zieleń o charakterze naturalnym     

Drzewa    

Trawniki     

Krzewy    

Klomby    

Pomniki przyrody    

Awifauna wodna    

Awifauna leśna    

Budki, domki, karmniki dla ptaków    

Aleje spacerowe asfaltowe    

Aleje spacerowe gruntowe    

Ławki    

Boisko, kort tenisowy itp.    

Można piknikować    

Urządzone miejsce piknikowe    

Kąpielisko    

Można spacerować z psem bez smyczy    

Zakaz spacerowania z psem w ogóle     

Placyki do wyprowadzania psów    

Można jeździć na rowerze, rolkach (wyznaczone 

ścieżki) 

   

Plac zabaw dla dzieci    

Stawy, kanały    

Wypożyczalnia sprzętu sportowego (rowery, kajaki, 
łódki, narty, łyżwy itp.) 

   

Kawiarnia     

Inne obiekty na terenie parku lub w sąsiedztwie np. 

muzeum, pomniki, zabytki, dom kultury, przedszkole 

   

Punkty widokowe    

Koncerty, imprezy masowe    

WC    

Czy z geometrycznego środka parku słychać hałas 

ulicy: jak głośno? 
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Tabela .2 Zielona Mapa Warszawy – legenda. Opracowanie S. Kulczyk, I. Szumacher. 

Table 1.Green map of Warsow –the legend (by S. Kulczyk, I. Szumacher) 

 

NATURA: ZIELEŃ 

Lasy iglaste  

Lasy liściaste 
 

Lasy mieszane 
 

Parki o przewadze 
trawników  

Parki o przewadze 

zadrzewień 

Sygnaturom powinna towarzyszyć bliższa charakterystyka roślinności i 

informacja o możliwościach korzystania z terenu (dodatkowe sygnatury: 

plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu sportowego, zarośla – brak ścieżek, psy 

tylko na smyczy lub zakaz wstępu dla zwierząt)  

 

 

Parki cmentarne Sygnaturze powinna towarzyszyć charakterystyka roślinności parku 
 

Parki historyczne Zabytkowe założenia parkowe 
 

Ogrody botaniczne W opisie podać, czy w ogrodzie przeważają gatunki rodzime, czy obce 
 

Teren rekreacyjny na 

wolnym powietrzu 

Sygnaturze powinna towarzyszyć charakterystyka roślinności i opis 

istniejącej infrastruktury   

Pola uprawne Sygnaturze powinna towarzyszyć określenie rodzaju upraw i stosowanych 

metod agrotechnicznych  

Łąki i pastwiska Sygnaturze powinna towarzyszyć bliższa charakterystyka zbiorowiska 

roślinnego, dokładniejsza informacja o sposobie wykorzystania terenu (jak 

często się kosi, jakie zwierzęta się pasą?) 

 

Sady i plantacje Należy wskazać rodzaj upraw, warto zaznaczyć możność kupienia upraw na 

miejscu   

Ogródki działkowe Należy opisać status prawny ogródków i perspektywy dalszego istnienia 

ogródków oraz określić stopień zadrzewienia terenu  

Zieleń niedostępna, 

cenna przyrodniczo 

Sygnatura powinna być uzupełniona o charakterystykę roślinności, trzeba 

też podać informację, czy i skąd zieleń jest widoczna  

Park narodowy 
 

Granice obszaru chronionego; sygnaturze powinna towarzyszyć zwięzła 

informacja o parku i ograniczeniach wynikających z faktu jego istnienia  

 

 

Park krajobrazowy Granice obszaru chronionego; sygnaturze powinien towarzyszyć krótki opis 

parku i informacja o wynikających z jego istnienia ograniczeniach 
 

Otulina Granice otuliny; sygnaturze powinna towarzyszyć informacja o 

ograniczeniach wynikających z faktu istnienia otuliny 
 

Rezerwat Granice obszaru chronionego; trzeba wyjaśnić, co podlega ochronie i jakie 

wiążą się z tym ograniczenia 
 

Zacienione bulwary Zaprojektowano je aby uprzyjemnić spacery i jazdę na rowerze w gorące 

dni. 
 

Drzewo – pomnik 

przyrody 

Stare, potężne drzewa – przede wszystkim oficjalne pomniki przyrody, ale 

również nie chronione, a wyjątkowe obiekty 

r 
 

Kompozycje kwiatowe Starannie zadbane klomby, również wolno stojące kompozycje z 

Geofity Miejsca, gdzie wiosenne kwiaty kwitną szczególnie pięknie ¨ 

Zbieractwo / 

wędkarstwo 

Miejsca, gdzie można zbierać jagody, grzyby i inne dary natury Miejsca 

wędkarskie, gdzie złowione ryby można bezpiecznie jeść (w przeciwnym 

razie trzeba opisać ograniczenia) 

S 
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NATURA: LĄD I WODA 

Jeziora, stawy, baseny, 

sadzawki 

Naturalne i sztuczne zbiorniki wodne o rozmiarach pozwalających na ich 

powierzchniowe przedstawienie w skali mapy 

 

 

 

Bagna i podmokłości Mogą znajdować się na oficjalnej liście obszarów chronionych. Są ważnym 

siedliskiem i mają duże znaczenie dla oczyszczania wód.  

Rzeki Większe rzeki, o szerokości kartowalnej w skali mapy 
 

Małe cieki Małe rzeki i kanały, o szerokości wymuszającej ich liniową prezentację w 

skali mapy 
 

Ujęcia wody 

oligoceńskiej 

Zdroje, z których mieszkańcy mogą czerpać wodę do picia 1 

Fontanny Wodotryski, sztuczne wodospady i inne stworzone przez człowieka obiekty, 

których zasadniczym składnikiem jest płynąca woda 

u 

Głazy narzutowe Pozostałości po zlodowaceniu; niektóre mają status pomnika przyrody. 

Mogły zostać przemieszczone przez człowieka 

U 
 

 

Sztuczne góry Wzniesienia powstałe w wyniku działalności człowieka – w opisie 

zaznaczyć wiek formy 

° 

Otwarte przestrzenie Otwarte, naturalne przestrzenie w obrębie terenów zurbanizowanych albo w 

krajobrazie podmiejskim. 

K 
 

Zabawa na śniegu Spędzisz tu radosne chwile budując bałwana lub jeżdżąc na sankach, 

nieinwazyjnie w stosunku do środowiska 

¡ 
 

Wspaniałe widoki Najpiękniejsze panoramy. Mogą byś położone na poziomie ulice, albo na 

ogólnie dostępnych dachach lub wieżach 

¥ 

Miejsca do patrzenia w 

gwiazdy 

Punkty zaciemnione, gdzie bez przeszkód można obserwować niebo. Można 

uwzględnić obserwatoria astronomiczne 

y 

NATURA: ZWIERZĘTA 

Ptaki i miejsca 

obserwacji ptaków  
 

Siedliska ptaków Ich wskazanie ma uczulić odwiedzających na dbałość o te 

miejsca. Jakie gatunki można zaobserwować? 

 

R 

Cenne siedliska ptactwa Cenne, unikatowe naturalne siedliska. Również potencjalne miejsca do 

przywrócenia naturalnych siedlisk, także wodnych 

† 

Środowisko 

przybrzeżne 

Miejsca wzdłuż brzegu wód, również sąsiadujące z brzegiem, gdzie można 

spotkać zwierzęta 

T 

Podmokłe siedliska Tereny podmokłe, gdzie licznie wstępują np. żaby ß 

Owady 
 

Obszar występowania owadów – w opisie podać gatunki i okres, kiedy 

występują 

¬ 

Azyl dla zwierząt Miejsca, gdzie można zostawić znalezione ranne zwierzę · 

ZOO Oprócz ZOO można zaznaczyć parki dzikiej przyrody, gdzie zwierzęta żyją 

w swoim naturalnym środowisku 

q 

Ptaki wodne Stawy, oczka wodne, jeziorka, gdzie gromadzą się kaczki, gęsi i inne wodne 

gatunki ptaków. Zaznaczyć, czy można ptactwo karmić i czy jest to miejsce 

chronione 

s 

Szlak przelotu ptaków Miejsca obserwacji przelotu ptaków np. w dolinie Wisły ® 

Wybieg dla psów Wyznaczone miejsca dla psów do biegania i zabawy, bez smyczy, często na 

terenie parku 

œ 

TRANSPORT 

Ścieżki rowerowe Oficjalnie wydzielone ścieżki rowerowe, odseparowane od ruchu 

samochodowego 
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Najlepsze spacery Trasy spacerowe mogą być stworzone bądź rekomendowane przez zespół 

Zielonej Mapy , nie powinny ingerować w obszary szczególnie wrażliwe. 

Ikona może być wykorzystana do zaprojektowania ścieżki do biegania w 

terenie naturalnym 

 

Omnibusy Trasa, którą kursuje tramwaj ciągnięty przez konie 
 

Dorożki Miejsca, gdzie można wynająć konną dorożkę albo też popatrzeć na konie Q 

Przystanie Miejsce postoju obiektów pływających napędzanych siłą mięśni ludzkich 

lub wiatrem: łódek, kanadyjek, kajaków, żaglówek 

 

X 
 

Promy Systemy transportu wodnego dla pasażerów i ładunków m 
 

Bezpieczny parking dla 
rowerów 

Parking strzeżony albo rekomendowany, dobrze oświetlony teren ze 

stojakami na rowery 

- 

Dostępne dla 

niepełnosprawnych 

Rampy, trasy i inne urządzenia ułatwiające poruszanie się na wózkach. 

Sygnatura ta ma zachęcić osoby niepełnosprawne do odwiedzania ścieżek 

przyrodniczych i parków 

` 
 

 

INFORMACJA 

Ścieżki dydaktyczne Oznakowane szlaki zaopatrzone w tablice z informacjami przyrodniczymi  
 

Centrum informacji 

ekologicznej (Eko-Info) 

Miejsca, gdzie dostępne są informacje dotyczące ekologii i 

zrównoważonego rozwoju 

F 
 

Centrum informacji o 

środowisku 

Punkt informacji przyrodniczej o danym miejscu, np. przy szkole, parku n 
 

Ośrodki naukowe Ośrodki naukowe prowadzące badania nad środowiskiem ˆ 
 

Punkty monitoringu 

środowiska 

Tablice pokazujące aktualne dane o zanieczyszczeniu środowiska i wód ´ 

 

KULTURA I ARCHITEKTURA 

 
Zielone osiedla 
 

Zespoły budynków w największym stopniu realizujące założenia 

zrównoważonego rozwoju 

 

 

Eko- budynki Budynki wzniesione z wykorzystaniem przyjaznych środowisku metod i 

technologii  

b 
 

Muzea Muzea prezentujące dziedzictwo środowiska przyrodniczego : 

INFRASTRUKTURA 

Recykling 
 

Miejsca, gdzie można wyrzucać materiały, które mogą być przetworzone 

lub ponownie napełnione, również punkty skupu surowców wtórnych 

 

 

J 
 

 
 

Valorisation of urban space using Green Map System 
 

Summary 
 

Together with growing number of urban residents, natural elements that exist within urban 

space start to be the main link to the nature for more and more people. 

Green Map System is a tool that can be used for describing the natural urban space. Its aims 

are promotion of sustainability and citizen participation in developing of local environment. The first 

Green Map was created and published in New York in 1995. Nowadays about 300 projects are 

realised in more then 40 countries all over the world.  
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In winter 2005 the Department of Geoecology, University of Warsaw, have started to work on 

the first polish Green Map, mapping Warsaw. The main goal of the prepared map is to show the 

richness of urban nature and to facilitate people to get contact with it. The Green Map should be 

understandable  

and friendly for different users, as well the planners and other urban specialists as tourists and local 

people. During the first months of the project realisation the didactic advantages of the Green Map 

have been proved. Green Map System can be succesfully used during spatial planning or sustainability 

courses.  

The mapping process started with the typical Green Map System legend that consists of point 

signatures, It has been stated that inspite of the legend complexity it doesn’t allow to show properly all 

wanted elements. The modified set of signatures have been proposed, consisting of spatial, point and 

linear signatures.  
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