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WPŁYW UWARUNKOWAŃ FIZJOGRAFICZNYCH
I HISTORYCZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE SYSTEMU
PRZYRODNICZEGO MIASTA NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA
THE IMPACT OF PHYSIOGRAPHIC AND HISTORICAL CONDITIONS
ON THE SHAPING OF NATURE SYSTEMS WITHIN CITIES –
SZCZECIN (POLAND) CASE STUDY
Streszczenie
Artykuł przedstawia proces kształtowania systemu zieleni miejskiej Szczecina oraz jego strukturalno-funkcjonalny
obraz w mieście współczesnym. Na podstawie analizy historycznych planów prześledzono rozwój systemu zieleni
w kontekście rozwoju przestrzennego miasta. Uwzględniono etap miasta-twierdzy oraz skok rozwojowy miasta na
przełomie XIX-XX w. oraz po II wojnie światowej. Kształtowanie systemu zieleni powiązano z uwarunkowaniami
fizjograficznymi miasta, jego leśnym otoczeniem oraz funkcjonowaniem w jego obrębie rozległej doliny rzecznej i licznych zbiorników wodnych. Analizę współczesnego systemu zieleni oparto na podziale funkcjonalnym różnych form
zieleni, analizie ich strefowej struktury oraz powiązaniu z systemem przyrodniczym Szczecina i strefy podmiejskiej.
Abstract
The development of the greenery system of a city is always closely related to the physiographic conditions of the site. The diversity of urban ecosystems related to the city’s historical development trends overlaps with conditions related to its location and
natural background. This work presents the process of shaping the urban greenery system of Szczecin (NW Poland) and its
structural and functional image in the setting of a contemporary city. In this city surrounded by extensive forest complexes and
located in the estuary of a great river, the dependence of the shape of the greenery system on the conditions of the surrounding
landscapes is particularly evident. The development of the greenery system in the context of the spatial development of the city
was examined on the basis of an analysis of historical and contemporary cartography, with particular emphasis on the post-fortress stage and the developmental jump of the city at the turn of the 19th and 20th centuries, as well as nationality changes
after the Second World War. The analysis of the modern greenery system is based on the functional division of various forms
of greenery, the analysis of their structure according to the “belt and wedge” system and their connection with surrounding
natural environment systems.
Słowa kluczowe: system zieleni miejskiej, ekologia miast, jakość życia, zagospodarowanie przestrzenne
Key words: urban greenery system, ecology of cities, quality of life, spatial development
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WSTĘP
Obszary miast są jednym z najbardziej przekształconych typów krajobrazu kulturowego, które w sposób ciągły i dynamiczny ulegają przemianom pod
wpływem działalności człowieka (Hestmark, 2000;
Dyderski i in., 2017). Tereny zieleni miejskiej są nieodłącznym, integralnym składnikiem krajobrazów
miejskich. Uwarunkowania fizjograficzne natomiast,
mają podstawowe znaczenie w rozwoju miasta i ich
systemu przyrodniczego (Włodarczyk, 2007; Beatley,
2000; Jim, 1989). Współczesne miasta i ich mieszkańcy powszechnie odczuwają niedosyt terenów
zielonych, co może być uwarunkowane ich historycznym ukształtowaniem, ciągłym dogęszczaniem
zabudowy, presją zabudowy deweloperskiej o niskiej zawartości terenów zielonych oraz silną presją
komunikacyjną i infrastrukturalną, bezpośrednio
związaną z postępującym konsumpcjonizmem(Jim,
2013; Chojecka, 2014; Virtudes, 2016). Te ostatnie
czynniki niewątpliwie wpływają na zmniejszanie
się powierzchni biologicznie czynnych w miastach
(EEA, 2016).
W toku rozwoju przestrzennego miast następowało kształtowanie swoistego systemu przyrodniczego
aglomeracji miejskiej, którego istotnymi elementami
są: układy przyrodnicze w otoczeniu miasta (łąki,
lasy i inne niezabudowane tereny o zbliżonym do
naturalnego systemie samoregulacji przyrodniczej)
oraz zorganizowane lub spontaniczne formy zieleni
miejskiej, powiązane wzajemnymi oddziaływaniami i tworzących system w znaczeniu przestrzennym
i funkcjonalnym. Używane często pojęcia systemu
przyrodniczego miasta i systemu zieleni miejskiej,
mają wiec charakter uzupełniający się. Pod pojęciem systemu przyrodniczego miasta rozumiany
jest powiązany układ przyrodniczy elementów
biotycznych i abiotycznych (ekosystem miejski) na
obszarze miasta, natomiast system zieleni miejskiej
oznacza raczej intencjonalnie stworzony układ zorganizowanych form zieleni (Cook, 2002). System
zieleni miejskiej stanowi strukturę uporządkowaną
w pewien układ organizacyjny, zazwyczaj co najmniej nawiązujący do kompozycji urbanistycznej
miasta (Bożętka, 2008). Obiekty zieleni łączone są
w system w celu zwiększenia ich efektywności, odporności na zagrożenia oraz ze względów organizacyjnych czy kompozycyjnych (Siewniak, Mitkowska,
1998; Jim, 1989; Muller-Perband, 1979).
System zieleni jest kluczowym elementem wielu
koncepcji urbanistycznych, z których najbardziej
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INTRODUCTION
Urban areas are one of the most transformed types
of landscape, subject to constant dynamic change
under the influence of human activity (Hestmark,
2000; Dyderski et al., 2017). Urban green spaces are
an inseparable and integral component of urban
landscapes. Due to the physiographic conditions
of urban development and the role they play in their
natural system, they are one of the fundamental
components of the city’s organism (Włodarczyk,
2007; Beatley, 2000; Jim, 1989). Contemporary cities
and their inhabitants commonly feel the insufficiency of green areas, which may be due to their historical shape, the constant development of buildings,
the pressure of buildings developed with a small
number of green areas and strong communication
and infrastructure pressures directly related to
growing consumerism (Jim, 2013; Chojecka, 2014;
Virtudes, 2016). The latter factors undoubtedly contribute to the reduction of biologically active areas
in cities (EEA, 2016)
In the course of the spatial development of cities,
a specific natural system of urban agglomerations
is shaped, the essential elements of which are: natural systems in the city’s surroundings (meadows,
forests and other undeveloped areas with close to
natural self-regulation) and organized or spontaneous forms of urban greenery, forming a system
in a spatial and functional sense. Often used terms:
“the city’s natural system” and “the urban greenery
system”, are therefore complementary. The concept
of the city’s natural system is related to natural system of biotic and abiotic elements (urban ecosystem), while the urban greenery system is rather an
intentionally created system of organized forms of
greenery (Cook, 2002). The urban greenery system
is an organized structure in a certain organizational
system, usually at least referring to the urban composition of the city (Bożętka, 2008). Green areas are
combined into a system in order to increase their
effectiveness, resistance to threats and for organizational or compositional reasons (Siewniak, Mitkowska, 1998; Jim, 1989; Muller-Perband, 1979).
The urban greenery system is a key element of
many urban concepts, the most spectacular of which
gives it compositional priority (e.g., the concept of
garden cities, developed by Howard, or various spatial models of green arrangements). A very good
example of the implementation of the garden city
concept are, for example, modernist Berlin housing
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spektakularne przyznają mu kompozycyjny priorytet (np. koncepcja miast ogrodów, rozwijana przez
Howarda czy różne modele przestrzenne układów
zieleni). Bardzo dobrym przykładem realizacji
koncepcji miasta-ogrodu, są np. modernistyczne
berlińskie osiedla mieszkaniowe włączone do listy
obiektów UNESCO, a szczególnie „Gartenstadt
Falkenberg”, zrealizowany w latach 1913-1916 wg
projektu Tauta, podążającego za ideami E. Howarda.
J. Banaszak, B. Izdebska (1994) z kolei podkreśla,
że idealny system tworzy zieleń rozproszona w zabudowie. Idee te podkreślają znaczenie zieleni towarzyszącej (rozproszonej), która stanowi element
zagospodarowania poszczególnych osiedli i działek mieszkalnych, wspomagając w wielu funkcjach
tereny zieleni urządzonej. Zieleń obszaru miasta
łączy się z terenami przyrodniczymi otaczającymi
miasto, tworząc przenikający tkankę miejską system
przyrodniczy.
Zieleń miejska jest niezwykle ważnym elementem
rozwoju zrównoważonego współczesnych miast.
Pełni funkcje: ekologiczne, techniczne i zdrowotne, z których najważniejsze to poprawa warunków
aerosanitarnych, obniżenie temperatury w ramach
„miejskiej wyspy ciepła”, infiltracja wód opadowych
i tłumienie hałasu (Czerwieniec, Lewińska, 2000).
Obecność takich terenów wpływa korzystnie na
estetykę danego miejsca. Zieleń miejska pełni także funkcje społeczną i gospodarczą, w tym: rekreacyjną, wypoczynkową, turystyczną (Łukaszewicz,
Łukaszewicz, 2009). Zgodnie z ideą zielonych miast
otwarte tereny zielone muszą być połączone we
wspólnym systemie zieleni miejskiej, który zapewni mieszkańcom podstawowe funkcje, tj. zdrowotną,
ekologiczną, społeczną i ekonomiczną (Wycichowska, 2012).
A. Burlińska (2013) definiuje system przyrodniczy miasta jako „celowo wyodrębnioną cześć miasta
pełniącą nadrzędne funkcje przyrodnicze – klimatyczną, hydrologiczną i biologiczną oraz podporządkowane im funkcje pozaprzyrodnicze – mieszkaniową, wypoczynkową i estetyczną”.
Zieleń miejska to nie tyle poszczególne obszary
zieleni, obiekty przyrodnicze, szpalery czy grupy
drzew, rozproszone w strukturze zabudowy, lecz
spójny i ciągły system, współdziałający z ekosystemami wokół miasta i w jego granicach. Funkcjonalne włączanie nowych obszarów zieleni w ramy
istniejącego systemu przyrodniczego jest więc bardzo istotnym zadaniem projektowym. W myśl teorii płatów, matryc i korytarzy różne typy terenów

estates included in the list of UNESCO sites, especially „Gartenstadt Falkenberg”, built in 1913-1916
according to a design by Taut, following the ideas
of E. Howard. J. Banaszak, B. Izdebska (1994), in
turn, emphasize that the ideal system is created by
greenery scattered between the buildings. These
ideas emphasize the importance of accompanying
(dispersed) greenery, which is an element of the development of individual housing estates and plots
of land, supporting arranged green areas in many
functions. The green area of the city is combined
with the natural areas surrounding the city, creating
a natural system that permeates the urban fabric.
Urban greenery is an extremely important element of the sustainable development of modern
cities. It performs ecological, technical and healthbased functions, the most important of which are
the improvement of aerosanitary conditions, lowering the temperature as part of the „urban heat
island”, infiltration of rainwater and noise suppression (Czerwaniec, Lewińska, 2000). The presence of
such areas has a positive effect on the aesthetics of
a given place. Urban greenery also has social and
economic functions, including recreational, leisure
and tourist (Łukaszewicz, Łukaszewicz, 2009). According to the idea of green

cities, open green areas
must be connected in a common system of urban
greenery, which will provide residents with basic
functions, i.e., health, ecological, social and economic (Wycichowska, 2012).
A. Burlińska (2013) defines the city’s natural system as „a deliberately separated part of the city with
superior natural functions – climatic, hydrological
and biological, as well as non-natural functions
subordinated to them – residential, leisure and
aesthetic”.
Urban greenery, or more broadly the cultural
landscape of the city, consists of having fewer individual green areas, natural objects, rows or groups
of trees dispersed between the building structures,
but a coherent and continuous system that interacts
with the ecosystems around the city and within its
borders. The functional incorporation of new green
areas into the existing natural system is therefore
a very important design task. According to the theory of patches, matrices and corridors, various types
of green areas constitute the base (refuge) elements
of this system and connectors (corridors) between
them. Providing connectivity supports ecological
processes such as stabilized water flow in the landscape, movement of organisms, pollination and
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zieleni stanowią elementy bazowe (ostojowe) tego
systemu i łączniki (korytarze) pomiędzy nimi. Zapewnienie łączności wspiera procesy ekologiczne,
takie jak: ustabilizowany przepływ wody w krajobrazie, przemieszczanie się organizmów, zapylanie i rozsiewanie roślin, oddziaływania mikroklimatyczne. Według Lendholta (1975) „zieleń jest
pojęciem zbiorczym, najróżnorodniej dobranych
i ukształtowanych składników szaty roślinnej, podporządkowanej ogromnemu kształtowi miasta lub
krajobrazu miejskiego”.
Miasta rozwijają się w określonym kontekście
zastanych i kształtowanych uwarunkowań przyrodniczych. W wielu przypadkach rozwój systemu
zieleni miał charakter długofalowego, zorganizowanego działania w ramach zaplanowanego rozwoju (Bożętka, 2008; Beatley, 2000; Groffman et al.,
2016). Procesy planowania doprowadzały do utworzenia stref zieleni o intencjonalnej, przemyślanej
strukturze. Teoretyczne modele systemów zieleni
przybierają często formę: pierścieni, pasów lub
klinów (Cieszewska, 2019). Wyjątkowe znaczenie
tak środowiskowe jak i kulturowe mają w systemie
historyczne założenia parkowe tworzące zrąb systemu zieleni, zwłaszcza w dzielnicach śródmiejskich
cechujących się zwykle strukturą odziedziczoną po
stuleciach rozwoju organizmu miejskiego. Głównym problemem dzisiejszych miast jest brak spójności w sensie fizycznym, czasowym, kulturowym
i społecznym. A zatem istotną wartością miasta jest
ciągłość jego tożsamości, wzmacniająca ciągłość
i spójność przestrzenną, której istotnym elementem są wpisane w miejski pejzaż i historię parki.
Rewitalizacja przyrodnicza w miastach nie tyle
więc jest osobnym działaniem, ale całościowym
kształtowaniem zrównoważonego krajobrazu miejskiego w długotrwałym procesie łączenia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (Przesmycka, 2005).
Tereny zieleni powstawały również w sposób
spontaniczny, najczęściej wtórnie, na obszarach które traciły lub zmieniały swoją funkcję (np. wskutek
zaprzestania wykorzystywania i sukcesji roślinności lub celowej rewitalizacji w kierunku przyrodniczym). W takich miejscach roślinność ma charakter
dynamiczny, przejściowy, bardziej nieuporządkowany (Bishop, 1999).
W współczesnym projektowaniu terenów miejskich silniej zaznacza się trend wykorzystywania
uwarunkowań fizjograficznych i specyfiki krajobrazów otoczenia miasta miasta (Szulczewska,
Kaliszuk, 2005). W ten sposób system przyrodniczy
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dispersal of plants, and microclimatic interactions.
According to Lendholt (1975), „greenery is a collective concept of the most diversely selected and
shaped components of vegetation, subordinated to
the enormous shape of a city or urban landscape”.
Cities develop in the specific context of the existing and shaped natural conditions. In many cases,
the development of a green system is a long-term,
organized activity as part of a planned development
(Bożętka, 2008; Beatley, 2000; Groffman et al., 2016).
Planning processes have led to the creation of green
zones with an intentional, well-thought-out structure. Theoretical models of greenery systems often
take the form of rings, stripes or wedges (Cieszewska, 2019). Of exceptional environmental and cultural
significance in such a system are the historical park
layouts that form the core of the green system, especially in downtown districts, usually characterized
by a structure inherited from centuries of urban
development. The main problem of cities today is
the lack of cohesion in physical, temporal, cultural and social terms. Therefore, an important value
of the city is the continuity of its identity, which
strengthens continuity and spatial coherence, an
important element of which is parks inscribed in
the city’s landscape and history. Natural revitalization in cities is not so much a separate activity, but
a comprehensive shaping of a sustainable urban
landscape in a long-term process of combining the
past, present and future (Przesmycka, 2005).
Green areas are also created spontaneously, most
often secondarily, in areas that have lost or changed
their function (e.g., as a result of no longer being
used and the succession of vegetation or deliberate
revitalization towards nature). In such places, the
vegetation is dynamic, transient, and more disorderly (Bishop, 1999).
In the contemporary design of urban areas, the
trend of using the physiographic conditions and the
specificity of the landscapes of the city’s surroundings seems to be more pronounced (Szulczewska,
Kaliszuk, 2005). In this way, the natural system can
also be understood as a planning idea, the aim of
which is to distinguish or create spatially related
areas in the city structure, the main role of which
is environmental. This system can act as an operational tool in the management of natural areas
within cities.
The shaping of the natural system in many cities
can take on a very individual character, an example of which is Szczecin, located in north-western
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można też rozumieć jako ideę planistyczną, której
celem jest wyodrębnienie lub tworzenie w strukturze miasta obszarów powiązanych przestrzennie,
których główną rolą jest funkcja środowiskotwórcza.
System ten może pełnić rolę narzędzia operacyjnego
w zarządzaniu obszarami przyrodniczymi miast.
Kształtowanie systemu przyrodniczego może
w wielu miastach przyjmować bardzo indywidualny charakter, czego przykładem jest położony
w północno-zachodniej Polsce Szczecin. Duży
udział terenów zielonych w tkance miejskiej oraz
naturalne otoczenie aglomeracji stanowi jego wyróżnik (Czekiel-Świtalska, 2010). W pracy przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze funkcjonowania ekosystemu miejskiego oraz splot uwarunkowań
historycznych związanych z historią miasta oraz
jego rozwojem przestrzennym, który ukształtował
jego współczesny system zieleni. Przeanalizowano
jego działanie w ujęciu przestrzennym i funkcjonalnym, ukazując jak wyraźne i ważne znaczenie
ma kontekst położenia, otoczenia i drogi rozwoju
miasta na kształt, wydolność i odporność jego systemu przyrodniczego. Nadrzędnym celem pracy
poza ukazaniem struktury systemu przyrodniczego Szczecina oraz sposobu w jaki się kształtowała,
było zwrócenie uwagi na znaczenie wyżej wymienionych czynników w zrównoważonym rozwoju
współczesnych miast.

MATERIAŁ I METODY
Strukturę terenów zieleni Szczecina przedstawiono wykorzystując dostępne cyfrowe bazy danych,
zwłaszcza dane krajowej bazy obiektów topograficznych BDOT10k, dane Openstreetmap oraz
pakiet danych Urban Atlas udostępniany przez
European Environment Agency. W analizach obszarów leśnych w obrębie miasta oraz jego otoczeniu wykorzystywano dane Lasów Państwowych
udostępnione w Banku Danych o Lasach. Rozwój
przestrzenny miasta prześledzono na podstawie
danych literaturowych oraz serii planów miasta
i map archiwalnych przedstawiających miasto
w okresie XIX i XX w. Aktualny zasięg terenów zielonych oraz ocenę nasycenia zielenią rozproszoną
w zabudowie miejskiej wykonano na podstawie
zdjęć satelitarnych Landsat 8. Wykorzystano zdjęcia ze szczytu sezonu wegetacyjnego (lipiec-sierpień 2018), na podstawie których wyliczono indeks
wegetacyjny NDVI (Normalised Differentiated

Poland. A large share of green areas in the urban
tissue and the natural surroundings of the agglomeration are its distinguishing features (CzekielŚwitalska, 2010). This paper presents the natural
conditions for the functioning of the urban ecosystem and the combination of historical conditions
related to the history of the city and its spatial development, which have shaped its contemporary
green system. Its operation was analyzed in spatial
and functional terms, showing how clear and important the context of the city’s location, surroundings and development paths have been on the shape,
efficiency and resilience of its natural system. The
overriding goal of the work, apart from showing
the structure of Szczecin’s natural system and the
way it has been shaped, is to draw attention to the
importance of these factors in the sustainable development of modern cities.

MATERIALS AND METHODS
The structure of Szczecin’s green areas has been
presented using the available digital databases, in
particular data from the national database of topographic objects BDOT10k, Openstreetmap data and
the Urban Atlas data package provided by the European Environment Agency. In the analysis of forest
areas within the city and its surroundings, data from
the State Forests provided by the Forest Data Bank
were used. The spatial development of the city was
traced on the basis of literature data and a series of
city plans and archival maps showing the city in
the nineteenth and twentieth centuries. Assessment
of the current extent of formal greenery areas and
saturation of the urbanised areas with vegetation
scattered, were carried out on the basis of Landsat 8 satellite images. Photos from the peak of the
growing season were used (July-August, 2018), for
NDVI (Normalized Differentiated Vegetation Index)
calculation. In order to assess the importance of the
role of dispersed greenery in the natural system of
Szczecin, the map of NDVI values in the city area
at the peak of the growing season was reclassified
in this way in order to distinguish areas with vegetation covering more than 80% of the pixel area. On
the basis of calibration with the use of orthophotos
and field visions, the range of NDVI values above
0.53 for the analyzed images was determined for
these conditions. On the basis of the obtained map,
the share of such areas in the vicinity of individual
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Vegetation Index). W celu oceny znaczenia roli
zieleni rozproszonej w systemie przyrodniczym
Szczecina, mapę wartości NDVI na obszarze miasta
w szczycie sezonu wegetacyjnego zreklasyfikowano w ten sposób, aby wydzielić tereny charakteryzujące się pokryciem roślinnością powyżej 80%
powierzchni piksela. Na podstawie kalibracji z wykorzystaniem ortofotomap oraz wizji terenowych
określono dla tych warunków przedział wartości
NDVI powyżej 0.53 dla analizowanych zobrazowań.
Na podstawie uzyskanej mapy oceniono udział takich terenów w powierzchni poszczególnych osiedli
administracyjnych i zestawiono z udziałem zorganizowanych terenów zielonych.

WYNIKI
Uwarunkowania fizjograficzne systemu
zieleni Szczecina

Większość europejskich miast zaczęła się intensywnie rozrastać w epoce rewolucji przemysłowej,
w II połowie XIX w. Wraz z rozwojem handlu i przemysłu, intensywnym napływem ludności, rozbudową dzielnic mieszkaniowych nastąpiła ekspansja
terytorialna miast (Jaros 2011, Akincza, Knercer
– Grygo, 2012). Wraz z rozrostem tkanki miejskiej
następował rozwój terenów zieleni miejskiej, które
miały charakter zarówno form zorganizowanych
(parków, skwerów, alei, zieleni towarzyszącej
zabudowie, cmentarzy, itd.) jak i obszarów będących pozostałością terenów naturalnych, które przetrwały ekspansję miasta (Cook, 2002).
Szczecin jest miastem, w którym przyrodnicze
uwarunkowania położenia oraz skomplikowana historia wywarły znaczny wpływ na ukształtowanie
systemu terenów zieleni. Aglomeracja szczecińska
liczy 374 000 (2017) mieszkańców i zajmuje siódme
miejsce w Polsce pod względem liczby ludności, ale
jest rozległa obszarowo (zajmuje trzecie miejsce
w kraju pod względem wielkości powierzchni).
Miasto położone jest na brzegu estuarium dużej
rzeki (Odry) i otoczone rozległymi obszarami zalesionymi, wnikającymi w obszar zabudowany. Dolina Odry o szerokości 2-3 km spowodowała wytworzenie się od początków XX w. dwóch ośrodków
miastotwórczych po obu jej brzegach.
Podzielona na dwa ramiona rzeka płynie przez
obszar bagien i lasów mokradłowych, o niskiej
wartości gospodarczej, ale fundamentalnym znaczeniu dla systemu przyrodniczego. Lewobrzeżna,
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administrative settlements was assessed and compiled along with the information from organized
greenery areas.

RESULTS
Physiographic conditions of Szczecin’s
greenery system

Most European cities began to grow extensively in
the second half of the nineteenth century during
the era of the industrial revolution. Along with
the development of trade and industry embedded
within the city structure, intensive population inflow and the expansion of residential districts, including the territorial expansion of cities, took place
(Jaros, 2011; Akincza, Knercer-Grygo, 2012). Along
with the growth of urban structures, urban green
spaces were also developed, both in organised form
(parks, squares, avenues, greenery, cemeteries, etc.)
and in the form of natural areas which survived the
expansion of these cities, mostly due to unfavourable building conditions (Cook, 2002).
Szczecin is a city located in north-western Poland,
where the natural conditions of its location, along
with its complicated history, have had a significant
impact on the shaping of the greenery system. The
Szczecin agglomeration has 374,000 inhabitants
and ranks seventh in Poland in terms of population. However, it is extensive in terms of its area
(third place in the country). The city is located on
the banks of the estuary of a large river (Oder) and
is surrounded by large woodland areas located on
postglacial morainic terrain, which penetrate the
built-up areas (fig. 1). At the beginning of the 20th
century, the 2-3 km wide valley of the Oder River
caused the formation of two city centres which are
situated on either side of its banks.
Divided into two branches, the river flows
through an area of swamps and wetlands of low
economic value but fundamental to the natural
system. The left bank, the main part of the city, is
located in a basin in the upland area surrounded
by the forested moraine Warszewskie Hills, which
constitute the edge of the vast forest complex of the
Wkrzańska Forest. The right bank is surrounded
by the moraine Bukowe Hills, covered with trees
of the Bukowa Primeval Forest in the north connecting with the pine monocultures of the Goleniów Forest. The forest complexes therefore form
an almost continuous ring around the city. Their
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główna część miasta, położona jest w niecce na ob- outskirts, located within the city limits, have the
szarze wysoczyznowym, otoczonym zalesionymi status of urban forests (so-called forest parks) and
morenowymi Wzgórzami Warszewskimi, które cover about 9% of the city’s area. Urban green areas
stanowią obrzeże rozległego kompleksu leśnego merge with forests and gradually change their charPuszczy Wkrzańskiej. Prawobrzeże z kolei otacza- acter from park greenery to semi-natural complexes
ją morenowe Wzgórza Bukowe, porośnięte lasami of managed forests. The status of urban forests is
Puszczy Bukowej, od północy łączącymi się z mo- also enjoyed by the poorly developed Odra islands,
notonnymi monokulturami sosnowymi Puszczy Go- covered with wet deciduous stands. Międzyodrze
leniowskiej. Kompleksy leśne tworzą więc niemal creates a forest-water wedge that divides the city,
ciągły pierścień wokół miasta. Ich obrzeża, położone which is inaccessible and not very attractive for inw granicach miasta, mają status lasów miejskich vestment (and therefore permanent as a green area).
(tzw. parki leśne) i zajmują około 9% powierzchni miasta. Miejskie tereny zielone łączą
się z lasami i stopniowo
zmieniają swój charakter z zieleni parkowej
na seminaturalne kompleksy lasów gospodarczych. Status lasów
miejskich mają również
słabo zagospodarowane
wyspy odrzańskie, porośnięte podmokłymi
drzewostanami liściastymi. Międzyodrze
tworzy przedzielający
miasto niedostępny
i mało atrakcyjny inwestycyjnie (a w związku
z tym trwały jako ob- Ryc. 1. Uwarunkowania fizjograficzne położenia Szczecina. Źródło: opracowanie własne na
szar zielony) klin leśno podstawie modelu dted2
-wodny.
Fig. 1. Physiographic conditions of Szczecin’s location. Source: own study based on the dted2 model

Kształtowanie się systemu zieleni w toku
rozwoju przestrzennego miasta

Ewolucja systemu przyrodniczego jest ściśle powiązana z rozwojem przestrzennym miasta. Miasto powstałe jako osada grodowa ludności słowiańskiej, szybko zostało zdominowane przez wpływy
kulturowe i gospodarcze osadnictwa niemieckiego.
Przez kilkaset lat było stolicą niezależnego księstwa, przeszło kilkudziesięcioletni epizod podległości szwedzkiej w czasie wojny trzydziestoletniej
a następnie dostało się pod panowanie pruskie. Po
II wojnie światowej, w znacznym stopniu zniszczone, znalazło się w granicach Polski. Ta skomplikowana historia pozostała nie bez wpływu
na rozwój przestrzenny, który aż do 70. lat XIX

The shaping of the greenery system during
the spatial development of the city

The evolution of the greenery system in Szczecin is
closely related to the city’s spatial development. The
city was established as a settlement on the basis of
its Slavic element and quickly became dominated
by the cultural and economic influences of the German settlement. For several hundred years it was the
capital of an independent duchy; then, after several
years of subservience to Sweden, during the Thirty
Years’ War, it came under Prussian rule. After World
War II, during which it was largely destroyed, it
found itself within the borders of Poland. This complicated story certainly affected its spatial development, which until the 1870s was dominated by the
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military and defensive
activities of the city. The
city centre, stifled by the
walls of the fortress, did
not develop spatially
during the period between the fifteenth and
the mid-nineteenth
century. The only form
of expansion was the
densification of buildings; hence, virtually
no forms of greenery
existed within the city
walls. The closure of the
fortifications within the
fortress also stopped
the city’s economic development up until the
second half of the 19th
century.
The fortification ring
was additionally surrounded by a zone up
to 2 km wide, excluded
from the possibility of
Ryc. 2. Kompleksy leśne w otoczeniu Szczecina. Źródło: opracowanie własne na podstawie
permanent developBDOT10k
ment. This was to be an
Fig. 2. Forest complexes in the vicinity of Szczecin. Source: own study based on the BDOT10 k model
open area dominated
by arable crops, passtulecia zdominowany był wojskową i obronną tures and recreational facilities. Therefore, it can
funkcją miasta. Śródmieście miasta, zduszone mu- be treated as the beginning of the greenery system
rami twierdzy, nie rozwijało się przestrzennie od XV surrounding the city. In this „temporary” zone,
aż do połowy XIX w. Jedyną formą rozbudowy było known as Velthausen Gardens, the first organized
dogęszczanie zabudowy, stąd też w obrębie murów forms of urban greenery were built in the 18th cenmiejskich praktycznie nie było żadnych form ziele- tury. They were established on the eastern side of
ni. Zamknięcie w przestrzeni obwarowań twierdzy the outer fort of Prussia in the form of a baroque,
zatrzymało również rozwój gospodarczy miasta aż quarter complex with numerous fruit trees, exotdo II połowy XIX w.
ic species, vines and a profitable vegetable garden.
Pierścień fortyfikacji otaczała dodatkowo strefa Another area of urban greenery was a mulberry
o szerokości do 2 km, wyłączona z możliwości trwa- plantation over the settlement of Górny Wik, esłej zabudowy. Miały to być tereny otwarte, na któ- tablished in 1745 and after 1814 transformed into
rych dominowały uprawy rolne, pastwiska i pierw- a nursery of ornamental trees. During this period,
sze założenia o funkcji rekreacyjnej. Można więc the Masonic Lodge Gardens were also in operation,
traktować je jako zaczątek systemu zieleni okalają- established in the northern foreground of the forcego miasto. W tej „tymczasowej” strefie powstały tress and considered by the inhabitants to be the
w XVIII w. m. in. Ogrody Velthausena, pierwsze most attractive recreational area (Kozińska, 2012;
zorganizowane formy miejskiej zieleni. Założono Czejarek, 2014). In the vicinity of the fortifications,
je po wschodniej stronie zewnętrznego fortu one could also distinguish elements of the greenery
Prusy w formie barokowego, kwaterowego założenia of the fortress: wooded roads, embankments, recz licznymi drzewkami owocowymi, gatunkami reationally developed moats, masking screens, etc.
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egzotycznymi, winoroślami i dochodowym
ogrodem warzywnym. Innym miejskim zieleńcem
była plantacja morw nad osadą Górny Wik założona
w 1745. a po 1814 przekształcona w szkółkę drzew
ozdobnych. W tym okresie działały też Ogrody
Loży Masońskiej, założone na północnym przedpolu twierdzy i uważane przez mieszkańców za najatrakcyjniejszy teren rekreacyjny (Kozińska, 2012;
Czejarek, 2014). W otoczeniu fortyfikacji można
było wyróżnić także elementy zieleni fortecznej: zadrzewione drogi, wały, zagospodarowane rekreacyjnie fosy, ekrany maskujące itp. Założenia te miały
charakter starannie zaprojektowany zarówno zgodnie ze sztuką ogrodową jak i wojenną. Na przykład
wiosną 1810 w granicach fortu Prusy zasadzono
1457 drzew. Po 1814 obsadzono drzewami część
stoków obwałowań twierdzy. Wiśniami obsadzono drogę z Fortu Prusy do Nowego Wiku i dalej na
Pomorzany i Przecław (Kozińska, 2012).
Od początku XIX w. na terenie miasta zaczęły
pojawiać się organizacje społeczne mające na celu
zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni, których
tak bardzo brakowało mieszkańcom zduszonego
twierdzą miasta. Ich staraniem m. in. zajęto się odtworzeniem wyciętej w 1806 roku czterorzędowej
alei lipowej z Bramy Portowej do Fortu Prusy i wysadzanej czerwonymi kasztanowcami alei ciągnącej
się od tej bramy, wzdłuż drogi do Nowego Wiku.
Pierwszym kompleksowym przedsięwzięciem
urbanistycznym, w którym uwzględniono zakładanie terenów zieleni były przenosiny podmiejskiej osady Turzyn, realizowane w I połowie XIX w.
z uwagi na potrzeby rozbudowy twierdzy. Przy tej
okazji w jej sąsiedztwie na 3 ha, zarezerwowanych
przy translokacji, powstały Ogrody Sacka. Trakt do
nowego Turzyna od Bramy Królewskiej obsadzono
alejami. Powstały aleja brzozowa (Birkenalee) i jesionowa (Eschenallee). Na nowym Turzynie powstał
też ogród prowincjonalny przy szkole (o powierzchni 0.5 ha) oraz plantacja morw (Kozińska, 2012)
Przełomowym wydarzeniem dla rozwoju przestrzennego miasta oraz rozwoju systemu zieleni
była likwidacja umocnień miejskich, zapoczątkowana w latach 70. XIX w. Uwolnienie zabudowy
w relatywnie krótkim czasie doprowadziło do zwielokrotnienia powierzchni miasta. Proces urbanizacyjny
był starannie przygotowany i poprzedzony pracami
projektowymi z wykorzystaniem najnowocześniejszych ówcześnie koncepcji urbanistycznych. W nowotworzonej przestrzeni miejskiej szczególny nacisk
kładziono na zakładanie nowych terenów zieleni.

These areas were carefully designed in accordance
with the art of gardening and military ideas. For example, in the spring of 1810, 1457 trees were planted
within Fort Prussia. After 1814, trees were planted
on some of the slopes of the embankments around
the fortress. Cherry trees were planted on the road
from Fort Prusy to Nowy Wik and further to Pomorzany and Przecław (Kozińska, 2012).
From the beginning of the 19th century, social
organizations began to appear in the city aimed at
establishing and maintaining green areas, which
the inhabitants of the fortified city so lacked. Their
efforts included the 1806 reconstruction of a fourrow linden avenue from Brama Portowa to Fort
Prussia and an alley lined with red chestnut trees
stretching from the same gate along the road to
Nowy Wik. The first comprehensive urban project
involving the establishment of green areas was the
relocation of the suburban settlement of Turzyn, carried out in the first half of the 19th century due to
the need to expand the fortress. On this occasion, the
Sacka Gardens were created in its vicinity on 3 hectares reserved for the translocation. The route to the
new Turzyn from the Royal Gate is lined with alleys.
Birch (Birkenalee) and ash (Eschenallee) avenues
were also established there. A provincial garden at
the school (0.5 ha) and a mulberry plantation were
also established in the new Turzyn (Kozińska, 2012)
A breakthrough event for the spatial development
of the city and the development of the green system
was the liquidation of the city fortifications, initiated in the 1870s. The released buildings multiplied
the area of the city in a relatively short time. The
urbanization process was carefully prepared and
preceded by design works using the most modern
urban concepts of the time. In the newly created
urban space, special emphasis was placed on establishing new green areas. At that time, the creation
of numerous park forms, tree-lined avenues and
residential districts saturated with greenery (both
private and one covering the common spaces of the
estates) were taken into account.
The dissolution of the fortress in Szczecin did not
lead to the creation of a green belt after the former
fortifications, which can be observed in many European cities (including nearby Stargard). It happened
because the city gave up the purchase of the entire
former fortress, contenting itself with purchasing
the most attractive plots of land on which it was
decided to place representative municipal buildings.
The park, which still exists today, was also located
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Powstało wówczas
wiele parków, zadrzewionych alei
oraz willowych
dzielnic mieszkaniowych wysyconych
zielenią (zarówno
prywatną jak i tą
pokrywającą przestrzenie wspólne
tworzonych osiedli).
Kasacja twierdzy w Szczecinie
nie doprowadziła
do powstania pasa
zieleni po dawnych
umocnieniach, co
można obserwować w wielu europejskich miastach
(m.in. w pobliskim
Ryc. 3. System terenów zielonych śródmieścia Szczecina: 1 – zielony klin Puszczy Wkrzańskiej, 2 – Jasne
Stargardzie). Stało
Błonia i Park Kasprowicza (ryc. 4), 3 – otoczenie Wałów Chrobrego (ryc. 5), 4 – Cmentarz Centralny
się tak, ponieważ
(ryc. 6), 5 – zielony klina nadodrzański. Źródło: opracowanie własne na podstawie BDOT10k
miasto zrezygnowaFig. 3. The system of green spaces of downtown Szczecin: 1 – green wedge of the Wkrzańska Wilderness,
ło z wykupu całości
2 – Jasne Błonia and Kasprowicz Park, 3 – surroundings of the Chrobry Embankments, 4 – The Central Cemetery,
terenów pofortecz5 – green Oder wedge. Source: own study based on the BDOT10k model
nych, zadowalając
się nabyciem najbardziej atrakcyjnych działek, na których zdecydowa- in the former fortress. After the war it was called
no się umieścić reprezentacyjne budowle miejskie. Żeromski Park, with an area of 24ha (City Hall in
Na terenie pofortecznym zlokalizowano też istnie- Szczecin, 2016). It mainly occupied the area of the
jący do dzisiajpark, po wojnie nazwyany Parkiem moat system and the two former cemeteries in the
Żeromskiego o powierzchni 24 ha (UM Szczecin, foreground. Around 1870, Brodowski Park was es2016). Zajął on przede wszystkim obszar systemu tablished in the area of the former cemetery in the
fos oraz istniejące na ich przedpolu dwa dawne
northern part of the city.
cmentarze. Około 1870 r. na terenie dawnego cmenAt the turn of the nineteenth and twentieth centarza, w północnej części miasta, powstał również turies, in a short time, numerous large parks were
Park Brodowski.
created in the area of the
 developing city, constitutNa przełomie XIX i XX w., w krótkim odstępie
ing the key elements of the modern urban greenczasu, utworzono na obszarze rozwijającego się mia- ery system. The priority investment (47 ha) took
sta liczne duże parki stanowiące kluczowe elementy form of the Quistorp Park, created with the explicit
współczesnego systemu zieleni miejskiej. Priory- help and at the request of the wealthy industrialtetową inwestycją było założenie parku Quistorpa, ist whose surname he was named after (name was
z wyraźną pomocą i na życzenie bogatego przemy- changed after war to Kasprowicz Park). A naturalsłowca, którego nazwiskiem został nazwany, dzi- istic, landscape park layout, established in around
siejszego parku Kasprowicza o powierzchni 47 ha. 1900, connected the new administrative centre of
Naturalistyczne, krajobrazowe założenie parkowe
the city with the Arkona Forest and the Wkrzańska
powstałe ok.1900 r. połączyło nowe administracyj- Forest, created a vast green wedge that functions
ne centrum miasta z leśnymi obszarami Lasu Ar- to this day. In the 1920s, the foundation of a new
końskiego i Puszczy Wkrzańskiej tworząc kluczo- complex of City Hall buildings (named after war
wy, funkcjonujący do dzisiaj klin zieleni. W latach as Jasne Błonia), with their rows of plane trees and
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20. XX w. założenie na zapleczu nowego kompleksu
budynków Ratusza tzw. Jasnych Błoni, z ich szpalerami platanów i rozległymi trawnikami, uzupełniło
ten klin zieleni liczący ponad 7 km i będący najczęściej dziś odwiedzanym miejscem spacerowym dla
mieszkańców i turystów (Kozińska, 2015).
Około 1900 roku powstały też: Ogród Botaniczny w podmokłej Dolinie Niemierzyńskiej, park
Słowackiego (dawny park fundacji Arndta) oraz
liczne drobne zieleńce w Śródmieściu (częściowo
na terenie dawnych cmentarzy). Zrealizowano
również charakterystyczne nasadzenia szpalerów
drzew wzdłuż szerokich śródmiejskich alei, które
wprowadziły nieco zieleni do kwartałów zabudowy kamienicznej. W latach 20. XX w. powstał 170hektarowy Cmentarz Centralny, zaprojektowany
przez znanego architekta W. Meyer – Schwartaua
jako imponujące założenie parkowe (ryc. 5).
Wymienione obszary, często urządzane i fundowane przez osoby prywatne lub fundacje społeczne
stanowią kluczowe elementy systemu zieleni współczesnego miasta. Większość założonych w tym okresie parków przetrwało w niezłym stanie II wojnę
światową. O ile miasto ucierpiało znacznie wskutek
alianckich nalotów dywanowych, parki nie zostały
objęte strefami zniszczeń. W okresie powojennym
system zieleni został uzupełniony kilkoma parkami
urządzonymi na terenie dawnych cmentarzy (parki: Kownasa, Pomorzański, Klęskowo, Żydowce).
W ostatnich dziesięcioleciach mimo rozwoju przestrzennego miasta zwarte obszary zieleni projektuje
się stosunkowo rzadko. Zrealizowane inwestycje
(park Przygodna, park gen. Maczka, teren zieleni
przy jeziorku Słoneczne, park Lipy, park Warszewo - Podbórz) to raczej różne formy porządkowania
obszarów zaniedbanych lub zieleni spontanicznej.
Dużą rolę pełnią w nich elementy infrastruktury
rekreacyjnej, place zabaw i architektura ogrodowa,
natomiast nasycenie zielenią jest znacząco mniejsze.

Struktura systemu zieleni współczesnego
Szczecina

Śledząc rozwój terenów zielonych miasta nie sposób nie zauważyć wpływu uwarunkowań fizjograficznych (rzeźba terenu, zwarte kompleksy
leśne otaczające miasto, szeroka dolina rzeczna
dzieląca go na dwie części, wyspy rzeczne pokryte
lasami) na ich strukturę. Jednocześnie w odważnym projekcie urbanistycznym, jaki zrealizowano
po kasacji twierdzy nie dostrzega się szczególnej
uwagi poświęcanej terenom zielonym. Obszarów

extensive lawns, completed this wedge of greenery,
which is over 7 km long and is the most frequently
visited walking place for residents and tourists today (Kozińska, 2015).
Around 1900, the following buildings were also
created: The Botanical Garden in the marshy Niemierzyńska Valley, Słowacki Park (former Arndt
Foundation park) and numerous small green areas in Śródmieście (partly in the area of former
cemeteries). The characteristic planting of rows
of trees along wide downtown avenues was also
implemented, which introduced some greenery to
the quarters of stone buildings. In the 1920s, the
170-hectare Central Cemetery was built, designed
by the famous architect W. Meyer – Schwartau as
an impressive park layout (fig. 5).
The above-mentioned areas, often arranged and
funded by private persons or community foundations, form the key elements of the green system
of the modern city. Most of the parks established
during this period survived the Second World War
in good condition. While the city suffered significantly from Allied carpet raids, the parks were not
included in the destruction zones. In the post-war
period, the greenery system was supplemented with
several parks arranged in former cemeteries (parks:
Kownasa, Pomorzański, Klęskowo, Żydowce).
In recent decades, despite the spatial development
of the city, compact green areas are designed relatively rarely. The completed investments (Przygodna Park, Gen. Maczek Park, Green Area at Słoneczne Lake, Lipy Park, Warszewo-Podbórz Park) are
rather different forms of organizing neglected areas
or spontaneous green areas. The elements of recreational infrastructure, playgrounds and garden
architecture play an important role in them, while
the level of saturation with greenery is significantly
lower.

The structure of the greenery system of
contemporary Szczecin

When following the development of green areas
in the city, it is impossible not to notice the impact of physiographic conditions (the topography,
the dense forest complexes surrounding the city,
the wide river valley dividing it into two parts,
the river islands covered with forests) on their
structure. At the same time, in the bold urban
design that was carried out after the dissolution
of the fortress, no particular attention was paid
to green areas. The post-fortress areas were not
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pofortecznych nie zagospodarowano w kierunku parkowym, jak powszechnie działo się w innych miastach, np. w pobliskim Poznaniu, gdzie
projekt Stübbena kontynuowany przez Czarneckiego i Wodziczkę, przekształcił dawną pruską
pierścieniową twierdzę fortową w pierścieniowy
układ terenów zieleni (Raszeja, Gałecka-Drozda,
2015). Podobny kierunek obrało wiele dawnych
miast – twierdz (Toruń, Magdeburg, Królewiec).
Być może w przypadku Szczecina bogactwo i obfitość terenów naturalnych wokół miasta, zachęciło
urbanistów do skorzystania z tych uwarunkowań.
Widać to wyraźnie w przebiegu granic tzw. Wielkiego Szczecina, powstałych w wyniku poszerzenia
granic miasta w 1936 r. i fakcie włączenia do jego
obszaru znacznych terenów leśnych, które z założenia przeznaczono dla roli rekreacyjnej. Dowodzi
tego również rozwój infrastruktury rekreacyjnej
i połączeń komunikacji miejskiej z lasami miejskimi,
jaki nastąpił w pierwszych dziesięcioleciach XX w.
Oparcie granic na obszarach leśnych wprowadziło
również aktualną do dzisiaj granicę rozwoju zabudowy i ekspansji miasta. Wyraźny urbanistyczny
zamysł widać natomiast w rozwoju zielonego klina
Puszcza Wkrzańska – Park Leśny Głębokie – Park
Kasprowicza – Jasne Błonia, który poprzez reprezentacyjne tereny zieleni wprowadza mieszkańca
w coraz bardziej naturalne obszary leśne. Klin ten
wykorzystuje system dolin strumieni i zabagnionych obniżeń, naturalnie predysponowany do takiego wykorzystania. Jednocześnie klin ten dobrze
przewietrza centrum miasta i wprowadza do niego
natlenione i chłodniejsze masy powietrza. System
zieleni ukształtowany w początkach XX w. przetrwał do dziś i stanowi podstawę współczesnego
systemu przyrodniczego miasta.
Przemyślane założenia zieleni wraz z otaczającym miasto pierścieniem kompleksów leśnych
sprawia, że Szczecin wyróżnia się na tle kraju
i często uważany jest za miasto zieleni (Muller-Perband, 1979; Godzina, 2015; Pilarczyk, 2009; Stachak
i in., 2000). Zostało to podkreślone także w Strategii Rozwoju Miasta, gdzie stwierdzono, że walory
przyrodnicze Szczecina (woda, zieleń, przestrzeń)
należą do najcenniejszych potencjałów endogenicznych miasta i stały się podstawą „Wizji Miasta 2050
– Floating Garden”, zapewniając mieszkańcom i turystom wysoką jakość życia (SRM Szczecin, 2011).
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developed in a park-like direction, as was common in
other cities, e.g. in nearby Poznań, where Stübben’s
project, continued by Czarnecki and Wodziczka,
transformed the former Prussian ring fortress into
a ring-shaped arrangement of green areas (Raszeja, Gałecka-Drozda, 2015). The old towns of many
fortresses (Toruń, Magdeburg, Królewiec) took
a similar direction. Perhaps, in the case of Szczecin, the richness and abundance of natural areas
around the city encouraged urban planners to take
advantage of these conditions. This is clearly visible
in the boundaries of the so-called Greater Szczecin,
created as a result of the expansion of the city limits
in 1936, and in the significant forest areas, which
were intended for recreational purposes. This is also
evidenced by the development of recreational infrastructure and connections of public transport with
urban forests, which took place in the first decades
of the twentieth century. Basing the borders of the
city within forest areas also introduced a limit on
the development of buildings and city expansion,
which is still valid today. On the other hand, a clear
urban concept can be seen in the development of the
green wedge, Puszcza Wkrzańska – Głębokie Forest
Park – Kasprowicza Park – Jasne Błonia, which introduces the inhabitants to more and more natural
forest areas through representative green areas. This
wedge uses a system of stream valleys and marshy
depressions, naturally predisposed to such use. At
the same time, this wedge ventilates the city centre
well and introduces oxygenated and cooler air into
it. The green system developed at the beginning of
the 20th century has survived to this day and forms
the basis of the modern natural system of the city.
Well-thought-out greenery with a ring of forest
complexes surrounding the city makes Szczecin
stand out from the rest of the country and it is often considered a green city as a result (Muller-Perband, 1979, 2015; Hour, Pilarczyk, 2009; Stachak
et al., 2000). This was also emphasized in the City
Development Strategy, where it was stated that the
natural values of
 Szczecin (water, greenery, space)
are among the most valuable endogenous potentials
of the city and have become the basis of the “Vision
of the City 2050 – Floating Garden”, providing residents and tourists with a high quality of life (SRM
Szczecin, 2011).

The impact of physiographic and historical…

Lasy miejskie – obszary bazowe i ostoje
bioróżnorodności

Lasy Miejskie Szczecina włączone są w ogólny system gospodarczy Lasów Państwowych i zarządzane przez szereg leśnictw, znajdujących się z uwagi
na rozległość obszaru w kompetencji aż trzech nadleśnictw (Gryfino, Kliniska oraz Trzebież). Zajmują
2780 ha i składają się z 13 jednostek administracyjnych, nazwanych uroczyskami. Niewielkie fragmenty (około 10% powierzchni) występują również
w różnych częściach miasta poza uroczyskami.
Historia powstania Lasów Miejskich sięga
XIX w. i związana jest z przejmowaniem przez miasto
na własność kolejnych gruntów i położonych w ich
obrębie kompleksów leśnych. Przejęcia te odbywały
się najczęściej w drodze wykupu od właścicieli
prywatnych bądź też darowizn czynionych przez
właścicieli lasów na rzecz miasta. Po drugiej wojnie
światowej przejęcia gruntów odbywały się również
w drodze upaństwowienia i przekazywania tych
terenów pod zarząd miasta. W ciągu całej historii
Lasów Miejskich Szczecina gospodarka leśna
w nich prowadzona uwzględniała odmienną
hierarchię funkcji. Pomimo że są to zwykłe lasy
gospodarcze szczególnie uwzględnia się w nich
potrzeby rekreacyjne mieszkańców miasta oraz rolę
jaką pełnią w systemie przyrodniczym aglomeracji.
Na terenie Lasów Miejskich dominują zdecydowanie siedliska lasowe zajmując łącznie ponad 76%
powierzchni leśnej przy czym najczęściej spotykane
jest siedlisko lasu mieszanego świeżego (ponad 41%
pow.). Zajmujące nieco ponad 23% powierzchni
siedliska borowe najczęściej występują w leśnictwie Dąbie. Stosunkowo dużą powierzchnie zajmują obecnie olsy położone wzdłuż cieków oraz
w licznych podmokłych obniżeniach. Siedliska lasowe to przede wszystkim różne siedliska buczyn,
porastające bardzo zróżnicowane pod względem
rzeźby powierzchnie morenowych wzniesień wokół miasta. Zwłaszcza siedliska buczyn są cenne
dla podmiejskiej rekreacji, stanowiąc dobrą bazę
do wytyczania szlaków turystycznych pieszych
i rowerowych, ścieżek zdrowia, polan rekreacyjnych. Posiadają również wysokie wartości kulturowe, np. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina
Siedmiu Młynów, jako przykład dawnego wykorzystywania energii wody dla potrzeb młynarstwa.

Urban forests – green belt around the city, base
areas and centres of biodiversity

The City Forests of Szczecin are included in the
general economic system of the State Forests and
managed by three forest districts (Gryfino, Kliniska
and Trzebież) due to the vastness of the area. They
cover 2,780ha and consist of 13 administrative units
known as wilderness. Small fragments (about 10%
of the area) are also found in various parts of the
city, outside the wilderness.
The history of the Urban Forests dates back to the
nineteenth century and is associated with the city
taking ownership of subsequent lands and forest
complexes located within them. These acquisitions
were most often carried out by way of buyouts from
private owners or donations made by forest owners
to the city. After the Second World War, land acquisitions were also carried out through nationalization
and transfer of these lands to the city administration.
Throughout the history of the City Forests of Szczecin, forest management of them took into account
a different hierarchy of functions. Despite the fact
that these are ordinary managed forests, forest management groups take particular account of the recreational needs of the city’s inhabitants and the role
they play in the natural system of the agglomeration.
In the area of the Municipal Forests, forest habitats are definitely dominant, covering a total of
over 76% of the forest area, with the most common
habitat being mixed fresh forest (over 41% of the
area). Coniferous habitats, which occupy just over
23% of the area, are most often found in the Dąbie
forestry. A relatively large area is now occupied by
alder forests located along the watercourses and in
numerous boggy depressions. Forest habitats are
primarily different beech habitats growing on surfaces of moraine hills around the city, which are
very diverse in terms of relief. Beech forest habitats
in particular are valuable for suburban recreation,
constituting good areas for marking out hiking and
cycling routes, health paths, and recreational clearings. They also have high cultural values, such as the
Seven Mills Valley cultural and landscape complex,
as an example of the former use of water energy for
the needs of milling.
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Zielony klin Międzyodrza

The green wedge of the Oder valley
(Międzyodrze)

Wyjątkowym terenem zielonym, charakterystycznym dla Szczecina, a wyróżniającym go na tle
innych miast, jest pas naturalnych podmokłych
i zalesionych terenów Międzyodrza. . Ze względu
na podmokły charakter jest to obszar trudny inwestycyjnie, co gwarantuje pewien poziom bezpieczeństwa w warunkach ekspansji terytorialnej miasta.
Dolina rzeczna, ograniczona dwoma korytami
Odry w swoim dzisiejszym kształcie powstała
wskutek regulacji rzeki prowadzonej na przełomie
XIX i XX w. Obszar po zaprzestaniu gospodarki
łąkowej w latach 70. ulega szybkiej spontanicznej
sukcesji i renaturyzacji (Kupiec, Pieńkowski, 2009).
Powierzchnie leśne tego obszaru włączone zostały
do systemu lasów miejskich. Wartym zauważenia
jest fakt, że teren Międzyodrza to obszar objęty licznymi formami ochrony. Jest tu park krajobrazowy
(Dolina Dolnej Odry), ostoje Natura 2000 (siedliskowa i ptasia), trzy rezerwaty (Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem oraz Kurowskie
Błota), dwa zespoły przyrodniczo – krajobrazowe
(Dębina, Zaleskie Łęgi). Tereny te są trudno dostępne i bardzo słabo penetrowane. W pewnej mierze
wykorzystywane są jedynie jako obszar turystyki
kajakowej i wędkarskiej. Międzyodrze ma kluczowe
znaczenie w systemie świadczeń ekosystemowych
– jako obszar retencyjny niwelujący zagrożenie powodziowe, ostoja bioróżnorodności, swoisty reaktor
funkcji produkcyjnych i regulacyjnych w systemie
przyrodniczym miasta
Poza podmokłymi lasami wysp odrzańskich
w skład klina zieleni związanej z rzeką wchodzą
obszary zieleni położone na stromej skarpie doliny
rzecznej. Główna masa obszarów zielonych to spontaniczna, nieuporządkowana roślinność porastająca
strome stoki północnych dzielnic miasta w wtórnej
sukcesji ekologicznej na siedliskach antropogenicznych. Tereny te wciąż czekają na współczesną wizję
zagospodarowania. W ostatnich latach tam gdzie
to możliwe, intensywnie wkracza budownictwo
jednorodzinne, doceniając walory krajobrazowe
i rozległe widoki na dolinę wielkiej rzeki.

A unique green area, characteristic for Szczecin,
and distinguishing it from other cities, is the strip
of natural wetland and forested areas of Międzyodrze. Due to its marshy nature, it is a difficult
investment area, which guarantees a certain level of
security in the trend of the city’s territorial expansion. The river valley, limited by the two riverbeds
of the Oder in its present shape, was created as
a result of river regulation carried out at the turn
of the 19th and 20th centuries. After the termination of meadow management in the 1970s, the area
underwent spontaneous rapid succession and restoration (Kupiec, Pieńkowski, 2009). The forest areas
of this area were included in the urban forest system. It is worth noting that the Międzyodrze area is
an area covered by numerous forms of protection.
There is a landscape park (Dolina Dolna Odry),
Natura 2000 areas (both habitat and bird protection types), three nature reserves (Kanał Kwiatowy, Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem and
Kurowskie Błota), and two cultural and landscape
complexes (Dębina, Zaleskie Łęgi). These areas
are difficult to access and very poorly penetrated.
To some extent, they are only used for canoeing

and
fishing tourism. Międzyodrze is of key importance
in the system of ecosystem services – as a retention
area that reduces the risk of flooding, a biodiversity
refuge, a specific reactor for production and regulatory functions in the city’s natural system.
Apart from the marshy forests of the Oder islands,
the green wedge associated with the river includes
green areas located on the steep slope of the river
valley. The main mass of green areas is spontaneous,
disordered vegetation growing on the steep slopes
of the northern districts of the city in secondary
ecological succession in anthropogenic habitats.
These areas are still waiting for a modern vision of
development. In recent years, where it is possible,
single-family housing has been intensively entering,
appreciating the landscape values and extensive
views of the great river valley.

Zielony klin Puszcza Wkrzańska – Jasne
Błonia

The green wedge Wkrzańska Forest – Jasne
Błonia

Charakterystycznym strukturalnym elementem
systemu zieleni Szczecina jest zielony klin penetrujący tkankę miejską od północnego zachodu. Lasy
Puszczy Wkrzańskiej w okolicach jeziora Głębokie
przechodzą w lasy miejskie uroczyska Głębokie,
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Another characteristic structural element of the
Szczecin greenery system is a green wedge created by forested areas. It smoothly transitions into
an organised greenery park, penetrating the urban
structure from the north-west. The forests of the
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które wykorzystując dolinę strumienia Osówka
wkraczają w dzielnice śródmiejskie, płynnie przechodząc następnie w miejski Park Kasprowicza.
Kompozycyjną kulminacją tego klina są Jasne Błonia, doprowadzające go do ścisłego centrum miasta.
Poszczególne elementy tego klina charakteryzują
się coraz większym stopniem zagospodarowania
rekreacyjnego oraz stopnia urządzenia i monumentalnością założenia. Zagrożeniem ciągłości klina
w ostatnich latach stała się realizacja obwodnicy
śródmiejskiej, która wielopasmowym wiaduktem
przecięła strefę zieleni.

Zadrzewione aleje – korytarze zieleni

Kolejnym charakterystycznym elementem zieleni
Szczecina są ciągi zadrzewionych alei śródmiejskich. Powstały one w fazie intensywnego rozwoju
przestrzennego miasta po kasacji twierdzy. Zaprojektowano wówczas dwupasmowe, szerokie aleje
przedzielone torowiskiem tramwajowym wraz
z szpalerami drzew po jego obu stronach. Dojrzały już współcześnie drzewostan tych alei stanowi
jedną z wizytówek miasta i pełni funkcję korytarzową w ściśle zabudowanych kwartałach kamienic
śródmieścia. Aleje obsadzone są zwykle krajowymi, popularnymi gatunkami drzew (głównie dąb,
lipa, klon, kasztanowiec, wiąz), ale występują też
szpalery platanów (Stachak 1993, Ziarnek i Ziarnek
2006). Głównym zagrożeniem tych enklaw są trudne warunki siedliskowe dla okazałych egzemplarzy
drzew, zwłaszcza wobec ich postępującego wieku
i efektów letnich fal upałów. Innym zagrożeniem
są ciągłe remonty jezdni oraz torowisk oraz brak
koordynacji przy zastępowaniu starego drzewostanu nowymi nasadzeniami.

Wkrzańska Wilderness, situated in the vicinity of
the Głębokie Lake, transform into a communal forest which proceeds through the valley of the Osówka stream with numerous water reservoirs, entering
the downtown districts and smoothly passing into
Kasprowicza Park. The culmination of this wedge is
Bright Meadows (Jasne Błonia), which brings green
space to the very centre of the city. The individual
elements of this wedge are characterised by an increasing degree of recreational development and the
level to which the greenery is arranged.

Green corridors – tree-lined avenues

Another characteristic element of Szczecin’s greenery is the strips of downtown tree-lined avenues.
They were created during the intensive spatial
development of the city after the decommission of
the fortress. Double-lane wide avenues separated by
a tramway track lined with trees on either side were
designed. The already matured tree stand of these

Zielone enklawy śródmiejskie

Powstałe na przełomie wieków XIX i XX śródmiejskie dzielnice mieszkaniowe Szczecina wypełnione
są zwartą zabudową kamieniczną. Fragment tego
obszaru uznawany jest za jeden z 10 najgęściej zaludnionych fragmentów miast europejskich (Cookson, Rae, 2020). Tym większą rolę odgrywają w nim
enklawy zieleni, które są liczne i zróżnicowane: od
dużych założeń parkowych po niewielkie zielone
skwery. Na uwagę zasługuje tu szczególnie kompleks zieleni wzdłuż nabrzeża Odry, mieszczący
także reprezentacyjne budowle Wałów Chrobrego
(ryc. 5). Wraz z bulwarami nadrzecznymi, stanowi
bodaj najważniejszy, reprezentacyjny teren rekreacyjny wykorzystywany zarówno na najważniejsze

Ryc. 4. Wewnętrzny, śródmiejski kraniec leśnego klina Puszczy
Wkrzańskiej: system obszarów zieleni związanych z Jasnymi
Błoniami i Parkiem Kasprowicza (Quistorpa): 1 – Jasne Błonia
(Quistorpaue), 2 – park Kasprowicza (Quistorpa), 3 – park
Kownasa (Cmentarz Niemitzer Friedhoff), 4 – ogród różany
Różanka (Rosengarten)
Źródło: Mapa Messtischblatt 1:10 000. Arkusz Stettin, 1936.
Fig. 4. The internal and urban downtown edge of the Wkrzańska
Heath: a system of green spaces associated with Jasne Błonia and
Kasprowicz Park (Quistorp): 1 – Bright Meadows (Jasne Błonia,
Quistorpaue), 2 – Kasprowicz Park (Quistorp), 3 – Kownasa Park
(Niemitzer Friedhoff Cemetery), 4 – Różanka rose garden (Rosengarten).
Source: Messtischblatt 1:10 000. sheet Stettin, 1936.
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miejskie wydarzenia, jak i do codziennych spacerów. Inną bardzo charakterystyczną dla miasta enklawą zieleni jest 172 hektarowy (trzeci w Europie
pod względem powierzchni) Cmentarz Centralny (ryc. 6), który z uwagi na parkowy charakter
również chętnie wykorzystywany jest do rekreacji.
W systemie przyrodniczym pełni istotną rolę jako
główny teren zielony dzielnic zachodnich oraz jako
w ogóle największy pod względem powierzchni
zwarty obszar zieleni.

avenues is one of the city’s showcases and serves
as a corridor of greenery in the densely built-up
quarters of downtown tenement houses. The avenues are usually planted with indigenous and popular tree species (mainly oak, maple, chestnut and
elm), but there are also rows of plane trees (Stachak,
1993;Ziarnek, Ziarnek, 2006). The main threat to
these enclaves is the difficult habitat conditions for
large trees, especially in view of their advancing
age and the effects of summer heat waves. Another
threat is the continuous renovation of roadways and
tracks, and the lack of coordination when replacing
old stands with new plantings.

Ryc. 6. Parkowe założenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie
Źródło: Mapa Messtischblatt 1:10 000. Arkusz Stettin, 1936
Fig. 6. The Park layout of the Central Cemetery in Szczecin
Source: Messtischblatt 1:10 000. sheet Stettin, 1936.
Ryc. 5. Przekształcone obszary poforteczne: kompleks obszarów
zieleni wokół Wałów Chrobrego: 1 – Park Żeromskiego
(Grabower Anlagen), 2 – Wały Chrobrego (Haken Terasse),
3 – Skwer Mickiewicza, 4 – Skwer i cmentarz francuski
Źródło: Mapa Messtischblatt 1:10 000. Arkusz Stettin, 1936
Fig. 5. Transformed post-fortress areas: a complex of green spaces
situated around the Chrobry Embankments: 1 – Park Żeromskiego
(Grabower Anlagen), 2 – Chrobry Embankment (Haken Terasse),
3 – Mickiewicz Square, 4 – The square and the French cemetery
Source: Messtischblatt 1:10 000. sheet Stettin, 1936
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Green downtown enclaves

The downtown residential districts of Szczecin,
established at the turn of the 19th and 20th centuries, are filled with dense tenement houses.
A part of this area is considered to be one of the
10 most densely populated parts of any European
city (Cookson, Rae, 2020). A more important role
is played by green enclaves, which are numerous
and varied: from large parks to small green squares.
Particularly noteworthy is the green complex along
the Odra riverbank, which also houses the representative buildings of Wały Chrobrego (fig. 5).
Together with the riverside boulevards, it is probably the most important, representative recreational
area used both for the most important city events
and for everyday walks. Another very characteristic
enclave of greenery for the city is the 172-hectare
Central Cemetery (the third largest in Europe in
terms of area) (fig. 6), which, due to its park nature,
is also eagerly used for recreation. In the natural
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Zieleń rozproszona starych dzielnic
mieszkaniowych i ogrodów działkowych

Idee miasta-ogrodu są wyraźnie widoczne w powstałych w okresie międzywojennym dzielnicach
Szczecina. Na szczególną uwagę zasługuje tu pełna dojrzałej zieleni i starych egzemplarzy drzew
willowa dzielnica Pogodno oraz robotnicze osiedla mieszkaniowe z lat 20. w dzielnicy Gumieńce.
Znaczne wysycenie zielenią rozproszoną można zaobserwować również w wielkopłytowych osiedlach
z lat PRL, gdzie zasady modernizmu zalecały pozostawianie znacznych obszarów wolnej przestrzeni.
Stosunkowo najsłabsze wysycenie zielenią obserwowane jest w nowobudowanych osiedlach, gdzie
co prawda zieleń jest zadbana, ozdobna i atrakcyjna,
ale powierzchniowo bardzo ograniczona (Dusza
i in., 2014).

DYSKUSJA
Uwarunkowania fizjograficzne w postaci dzielącej
miasto wielkiej doliny rzecznej oraz zalesionych
obszarów moreny czołowej determinują funkcjonowanie systemu przyrodniczego Szczecina. Formują
one wokół miasta cztery rozległe obszary o charakterze ostoi przyrodniczych (ryc. 7), które dzięki
połączeniom z enklawami urządzonej i rozproszonej zieleni wewnątrz miasta tworzą spójny
i odporny na zakłócenia system przyrodniczy.
Obszary ostojowe pełnią kluczową rolę w zachowaniu
stabilności systemu przyrodniczego, zajmując
znaczną część obszaru administracyjnego aglomeracji. Mimo sąsiedztwa terenów zurbanizowanych cechują się one (zwłaszcza wyspy odrzańskie
oraz w coraz mniejszym stopniu Puszcza Bukowa)
zaskakująco wysokim stopniem naturalności. Na
wyspach zlokalizowane są kolonie kormoranów
i czapli, licznie gniazdują bieliki i ptactwo wodno-błotne a Puszcza Bukowa charakteryzuje się
unikalną mykoflorą. Podział dużego organizmu
miejskiego na dwie części zapewnia dobre przewietrzanie miasta i skuteczne oddziaływanie terenów
zielonych na mikroklimat. Wpływa także korzystnie
na dobrą ich dostępność dla potrzeb rekreacyjnych
mieszkańców.
Szczecin potocznie uznaje się za miasto zieleni. Jednak miasto posiada wysoki wskaźnik powierzchni miejskiej zieleni publicznej na mieszkańca, tylko wówczas, gdy wliczymy w jego strukturę
tereny lasów miejskich. Biorąc pod uwagę jedynie

system, it plays an important role as the main green
area of the western districts and as the largest compact green area in terms of area.

Scattered greenery of the old residential
districts and allotment gardens

The ideas of the garden city are clearly visible in
the districts of Szczecin developed in the interwar
period. The villa district of Pogodno, full of mature
greenery and old trees, as well as workers’ housing estates from the 1920s in the Gumieńce district
deserve special attention. Considerable saturation
with scattered greenery can also be observed in
large-panel housing estates from the communist
period, where the principles of modernism recommended leaving large areas of free space. The relatively weakest saturation with greenery is observed
in newly built housing estates, where the greenery is
well-kept, decorative and attractive, but very limited
on the surface (Dusza et al., 2014).

DISCUSSION
The physiographic conditions of Szczecin, in the
form of the great river valley dividing the city and
the surrounding forested areas of terminal moraine,
determine the functioning of its natural system.
They form four vast areas around the city of nature
refuges (fig. 7), which, thanks to connections with
the enclaves of the arranged and dispersed greenery inside the city, create a coherent natural system
which is resistant to disturbance. Refuge areas play
a key role in maintaining the stability of the natural system, occupying a significant part of the administrative area of the
 agglomeration. Despite the
proximity of urbanized areas, they are characterized
(especially by the Oder Islands and, to a lesser extent,
the Bukowa Forest) by a surprisingly high degree
of naturalness. The islands are home to colonies
of cormorants and herons, white-tailed eagles and
water-marsh birds nest in large numbers, and the
Bukowa Forest is characterized by a unique mycoflora. The division of a large urban organism into
two parts ensures good ventilation of the city and
the effective influence of green areas on the microclimate. It also positively influences accessibility for
the recreational needs of the residents.
Szczecin is commonly considered to be a green
city. However, the city has a high ratio of public
green space per inhabitant only if we include the
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tereny publicznej zieleni urządzonej (parki, zieleńce, ogródki działkowe, skwery) Szczecin plasuje się
na końcowych miejscach rankingu miast Polski,
ze wskaźnikiem obliczonym na poziomie jedynie
12,6 m2/mieszkańca (Godzina, 2015; BDL, 2016).
Szczególne znaczenie dla zrównoważonego
działania systemu przyrodniczego ma więc sposób gospodarowania miejskim zasobem leśnym
oraz szczególna dbałość o wszelkie śródmiejskie
formy zieleni. W obrębie tej drugiej obserwuje
się niekorzystne zmiany w obrębie parków spacerowo-wypoczynkowych oraz szczególnie zieleni przyulicznej. Ten trend związany jest przede
wszystkim z intensywnością inwestycji drogowych
prowadzonych na obszarze miasta, co wiązało się
niejednokrotnie z koniecznością usuwania drzew
wzdłuż szlaków komunikacyjnych (m.in. budowa szybkiego tramwaju, budowa wewnętrznej
obwodnicy miasta, modernizacja dróg osiedlowych). Zauważalna jest także zmiana udziału
poszczególnych form zieleni miejskiej na obszarze miasta. W ostatnich latach mimo intensywnej
działalności deweloperskiej zakłada się znacząco
mniej wielkoobszarowych form zieleni. Poprzez
dogęszczanie zabudowy drastycznie spada także
liczba skwerów, które nawet niepielęgnowane, wykorzystywane były przez lokalnych mieszkańców
jako tereny rekreacyjne. Zmienia się też forma zieleni rozproszonej w nowych osiedlach, gdzie preferuje się małe, ozdobne gatunki roślin o niewielkim
znaczeniu biocenotycznym.
Za najbardziej wysycone terenami zielonymi
osiedle miasta można uznać osiedla: Głebokie – Pilchowo, Osowo oraz Załom. Jednak zdecydowany
wpływ na taką klasyfikację ma fakt, iż w tych właśnie dzielnicach największy udział wśród zidentyfikowanych terenów zieleni mają lasy miejskie
(tab. 1). Wspomniane wyżej osiedla charakteryzują
się dobrą architekturą z atrakcyjną i dojrzałą zielenią towarzyszącą, która pełni funkcje zarówno
estetyczną jak i przyrodniczą. Zieleń ta odgrywa
także dużą rolę rekreacyjną, stanowiąc swobodny
korytarz łączący miasto z obszarami lasów miejskich.
Za obszary miasta, na których zauważalny
jest deficyt terenów zieleni uznano osiedla dzielnicy
Śródmieście, a w szczególności osiedle Dżetowo
– Grabowo, w których terenami zieleni są przede
wszystkim niewielkie fragmenty lasów (ok. 2 ha),
rozproszone i niewielkie powierzchniowo zieleńce (nieco ponad 1 ha) oraz ogródki działkowe.
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urban forests in its structure. If the public green
areas (parks, lawns, allotments, squares) alone are
taken into account, Szczecin is at the bottom of the
rankings for Polish cities, with the indicator calculated at just 12.6m2 per inhabitant (Hours, 2015; BDL,
2016).
The method of managing the city’s forest
resources and the particular care taken of all forms
of greenery in the city centre are of particular importance for the sustainable operation of the natural
system. Within the latter, unfavourable changes can
be observed in the city’s leisure parks, and especially in the greenery along the streets. This trend is primarily related to the intensity of road investments
carried out within the city, which often involve the
necessity to remove trees along communication
routes (including construction of a fast tram, construction of an internal city bypass, modernization
of local roads). There has also been a noticeable
change in the share of individual forms of urban
green areas within the city. In recent years, despite
intensive development activity, significantly fewer
large-scale forms of greenery have been planned.
Due to the densification of buildings, the number
of squares that, even if not maintained, were used
by local residents as recreational areas is also drastically decreasing. The form of scattered greenery in
new housing estates is also changing, where small,
ornamental plant species of little biocenotic importance are preferred.
The following estates can be considered the most
saturated with green areas: Głebokie – Pilchowo, Osowo and Załom. However, a decisive influence on
this classification is the fact that, in these particular
districts, urban forests have the largest share among
the identified green areas (table 1). The above-mentioned housing estates are characterized by good architecture with attractive and mature accompanying
greenery, which performs both aesthetic and natural
functions. This greenery also plays an important recreational role, constituting a free corridor connecting
the city with the urban forest areas.
The areas of the city with a noticeable deficit of
green areas are the Śródmieście district estates, in
particular the Dżetowo – Grabowo housing estate,
where green areas are mainly small fragments of
forests (approx. 2ha), small, scattered lawns (slightly
over 1ha) and allotment gardens. This also results
from the functions historically performed by this
area. It was a typical shipyard industrial district
with extensive assembly yards. A paper mill and
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Dzielnice
Districts

Tab. 1. Struktura terenów zieleni na tle podziału administracyjnego miasta (4 dzielnice, 37 osiedli)
Tab. 1. Area of green spaces [ha] compared to the administrative division of the city (4 districts, 37 housing estates)
Osiedle

Pow.

administracyjne
Administrative estate

Area

Ogrody
działkowe

Lasy

Parki

Zieleńce

Forests

Parks

Greens

[ha]

Allotment
gardens

Dąbie

2641.29

[ha]

[ha]

[ha]

The total area of green
areas

91,24

308,86

29,66

0,94

430,7

16,3

ŚRÓDMIEŚCIE

Udział zieleni
Share of green areas
[%]

[ha]

Zdroje

635.89

–

148,37

6,11

154,48

24,3

Płonia – Śmierdnica –
Jezierzyce

1732.32

27,62

687,95

–

–

715,57

41,3

Kijewo

376.76

0,6

159,2

–

–

159,8

42,41

Bukowe – Klęskowo

448.53

34,96

32,09

17,7

–

84,75

18,9

Osiedle Majowe

199.3

–

39,04

–

–

39,04

19,6

Wielgowo –
Sławociesze

1275.23

2,87

394,99

3,64

–

401,5

31,5

Żydowce – Klucz

1019.98

23,94

179,35

–

–

203,29

19,9
19.7

Podjuchy

503.56

8.98

85.28

4.78

0.07

99.11

Słoneczne

130.31

–

–

–

0.59

0.59

0.5

Załom – Kasztanowe

430.00

–

255.86

–

–

255.86

62.6

Stołczyn

1319

94.14

376.12

–

–

470.26

35.7

Bukowo

486.66

78.4

114.04

–

–

192.44

39.5

Skolwin

1264.8

13.23

315.26

5.29

–

333.78

26.4

Warszewo

728.04

46.96

81.44

3.08

0.11

131.59

18.1

Golęcino – Gocław

1048.26

80.96

348.01

2.11

–

431.08

41.1

Niebuszewo

156.41

14.59

–

–

–

14.59

9.3

Żelechowa

392.56

56.19

3.46

22.3

–

81.95

20.9

Osowo

822.03

70.51

455.6

–

0.98

527.09

64.1

Krzekowo –
Bezrzecze

387.67

133.12

7.81

–

0.2

141.13

36.4

Arkońskie –
Niemierzyn

259.18

16.07

34.46

18.19

–

68.72

26.5

ZACHÓD

PÓŁNOC

PRAWOBRZEŻE

[ha]

Łączna powierzchnia
terenów zieleni

Pogodno

423.14

25.64

–

1.91

2.23

29.78

7.0

Świerczewo

244.82

27.8

–

5.97

0.16

33.93

13.9

Gumieńce

1061.26

92.2

–

169.45

2.42

264.07

24.9

Zawadzkiego –
Klonowica

162.24

7.82

1.67

0.5

–

9.99

6.2

Głębokie – Pilchowo

1262.31

–

856.1

–

0.31

856.41

67.8

Pomorzany

719.62

47.05

6.5

4.42

2.57

60.54

8.4

Stare Miasto

127.72

–

–

17.89

4.62

22.51

17.6

Łękno

103.14

–

–

32.71

1.23

33.94

32.9

Drzetowo – Grabowo

414.3

0.2

1.87

–

1.15

3.22

0.8

Śródmieście – Zachód

51.07

–

–

0.06

0.54

0.6

1.2

Centrum

99.8

–

–

3.87

0.83

4.7

4.7

Nowe Miasto

185.57

3.88

–

0.67

1.81

6.36

3.4

Śródmieście – Północ

142.69

–

–

0.02

2.35

2.37

1.7

Międzyodrze –
Wyspa Pucka

3249.56

175.96

852.99

–

–

1028.95

31.7

Turzyn

153.11

13.13

–

9.28

0.2

22.61

14.8

Niebuszewo – Bolinko

172.36

3.81

–

0.81

–

4.62

2.7

24830.49

1191.87

5746.32

360.42

23.31

7321.92

Suma Total

Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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a steel mill were also
located here – plants
that were extremely
space-consuming and
devoid of greenery.
The housing development takes the form of
quarters of tenement
houses and workers’
housing estates typical
of Szczecin, in which the
only form of greenery
is plantings along the
streets.
A special form of
green area can be observed in the Słoneczne
estate. It is a vast residential complex, the
development of which
consists of multi-storey apartment blocks
built in the 1970s in an
original urban layout.
The lower buildings
are formed by arcs and
Ryc. 7. Bazowe obszary zielone systemu przyrodniczego Szczecina: I. – Puszcza Wkrzańska, II. –
circles, inside which
Dolina Odry i wyspy odrzańskie, III. – Puszcza Bukowa, IV. – Puszcza Goleniowska
the taller buildings are
Źródło: opracowanie własne na podstawie Urban Atlas EEA
situated on the projecFig. 7. Basic green spaces of the Szczecin nature system: I. – Wkrzańska Wilderness, II. – Oder Valley and
tions of three 3-arm stars.
the Oder Islands, III. – Bukowa Wilderness, IV. – Goleniowska Wilderness. Source: own study based on
After almost half a centuUrban Atlas EEA
ry of growth, the greenery here is mature and
Wynika to także z funkcji pełnionych przez ten ob- covers a large area between the apartment blocks,
szar historycznie. Była to typowa stoczniowa dziel- which is not found in contemporary, densely popunica przemysłowa, z rozległymi placami montażo- lated estates. It does not have a deeply thought-out
wymi. Tu zlokalizowana była także papiernia oraz compositional form, but it certainly fulfils its role.
huta – zakłady niezwykle terennochłonne i pozbaA special aspect of the green system, noticeable
wione zieleni. Zabudowa mieszkaniowa przyjmuje
for the city’s inhabitants and confirmed in an analformę typowych dla Szczecina kwartałów kamienic ysis of satellite images, is the prevalence of greenery
i osiedli robotniczych, w których jedyną formą zie- scattered between the buildings. This is understood
leni są nasadzenia przyuliczne.
here as single specimens of trees and shrubs disorSzczególną formę terenów zielonych można dered in their forms and scattered mainly among
zaobserwować na osiedlu Słoneczne. Jest to roz- single-family houses on private properties. Both
legły kompleks mieszkaniowy, którego zabudowę in the nineteenth-century villa districts and in the
tworzą powstałe w latach 70. wielokondygnacyjne
housing estates from the twentieth century, you
bloki mieszkalne, w oryginalnym układzie urba- can find a large number of trees, numerous small
nistycznym. Budynki niższe tworzą ciągi łuków ornamental forms of greenery which in total take
i kręgów, wewnątrz których położone są wyższe
up a significant percentage of the area. This is wellbudynki na rzutach trzech 3-ramiennych gwiazd. illustrated in fig. 7, where the values of the NDVI
Dojrzała po niemal półwieczu zieleń na tym obszarze
index are presented as the background of the map
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zajmuje znaczną powierzchnię między blokami
mieszkalnymi, czego nie spotyka się na współczesnych, dogęszczonych maksymalnie osiedlach.
Nie ma co prawda ona głebiej przemyślanej formy
kompozycyjnej, ale z pewnością spełnia swoją rolę.

of organized greenery forms. Scattered greenery
has attracted the attention of researchers of urban
natural systems in recent years as a resource omitted in comparisons, but significant in the overall
biomass. Apart from the strictly built-up area of the
city centre, corresponding more or less to the area
of the former fortress, the values of the NDVI index
suggest a significant degree of vegetation coverage.

Ryc. 8. Współczesny system przyrodniczy Szczecina: 1. – Dzielnice o licznej zieleni rozproszonej, 2. – Tereny rolnicze wokół
miasta, 3. – Cmentarz Centralny, 4. – Lasy mokradłowe Międzyodrza. Źródło: opracowanie własne
Fig. 8. Contemporary natural system of Szczecin, with background of high-NDVI value areas. 1 – Districts with abundance of scattered greenery,
2 – Agricultural areas around the city, 3 – Central Cemetery, 4 – Miedzyodrze wetland forests. Source: own study

Szczególnym aspektem systemu zieleni zauważalnym dla mieszkańców miasta i potwierdzonym
w analizach zdjęć satelitarnych jest powszechność
zieleni rozproszonej w zabudowie. Rozumiana
jest tutaj jako pojedyncze, nieuporządkowane
w formie egzemplarze drzew i krzewów rozproszone głównie wśród zabudowy jednorodzinnej,
na prywatnych posesjach. Zarówno w XIX-w. dzielnicach willowych jak i osiedlach z XX w. spotyka
się znaczną ilość okazów drzew, liczne drobne
formy ozdobne zieleni, które w sumie zajmują

The obtained results show the importance of unorganized green areas in the city’s natural system
(fig. 8). This phenomenon is particularly visible
in the case of the Warsaw administrative district,
where the difference between the share of green
areas and the area with a high NDVI index is 69%.
This estate has completely changed its character in
the last 10 years. Once a typical oval-shaped suburban settlement, it was completely urbanized as a result of intensive development with residential areas.
At the same time, the express development of this
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znaczny odsetek powierzchni. Dobrze ilustruje to
ryc. 7, gdzie zestawiono wartości wskaźnika NDVI
jako tło mapy form zieleni zorganizowanej. Zieleń
rozproszona przykuwa uwagę badaczy systemów
przyrodniczych miast w ostatnich latach, jako zasób pomijany w zestawieniach, a znaczący w ogólnej biomasie. Poza ściśle zabudowanym obszarem
śródmieścia, odpowiadającym zasięgiem mniej więcej terenowi dawnej twierdzy, wartości wskaźnika
NDVI sugerują znaczny stopień pokrycia terenu
roślinnością.

attractive area meant that almost no large organized
green areas were planned for the construction of
housing estates. The entire space between the blocks
of flats was arranged, often on the initiative of the
residents, with trees and ornamental low vegetation.
Wetlands and valleys of small watercourses which
are difficult to manage still function between urbanized areas. Equally high values of the differences
between organized and informal greenery can be
observed in the administrative settlements bordering forest areas in the north–west and south part
of the city.

Ryc. 9. Procentowy udział różnych form zieleni w osiedlach administracyjnych Szczecina: a. zorganizowane formy zieleni, b. obszary
o NDVI powyżej 0.53 (o znacznym pokryciu roślinnością), c. różnica pomiędzy powierzchnią sformalizowanych form zieleni
a powierzchnią terenów o wysokim NDVI . Źródło: opracowanie własne
Fig. 9. Percentage of various forms of greenery in the administrative districts of Szczecin: a. Organised forms of greenery, b. Areas with NDVI
above 0.53 (with significant coverage of vegetation), c. The difference between both forms of greenery. Source: own study

Uzyskane wyniki ukazują znaczenie niezorganizowanych obszarów zielonych w systemie przyrodniczym miasta (ryc. 8). Szczególnie widoczne jest
to zjawisko w przypadku osiedla administracyjnego Warszewo, gdzie różnica pomiędzy udziałem
terenów zieleni a obszarem o wysokim wskaźniku
NDVI sięga 69%. Osiedle to w ciągu ostatnich 10 lat
całkowicie zmieniło swój charakter. Niegdyś typowa podmiejska osada w układzie owalnicy wskutek
intensywnej zabudowy terenami mieszkaniowymi
uległa całkowitej urbanizacji. Jednocześnie ekspresowa zabudowa deweloperska tego atrakcyjnego
terenu spowodowała, że przy okazji budowy
osiedli mieszkaniowych nie zaplanowano niemal
żadnych większych terenów zieleni zorganizowanej.
Cała przestrzeń między blokami mieszalnymi została
zaaranżowana, często z własnej inicjatywy mieszkańców z użyciem drzew i ozdobnej roślinności
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CONCLUSION
The distribution of green areas in Szczecin does not
clearly reflect any of the theoretical models. A similar evolution of the green system can be observed in
many cities, where the role of the fortress inhibited
spatial development until the second half of the 19th
century, and the following years brought significant
industrialization. In Poland, this process has been
well described in, among others, Głogów (Wodzińska, 2015) and Kraków (Zachariasz, 2019). The green
system of Szczecin, apart from the two wedges described above, does not create clear, intentionally
created structures, but clearly refers to the valuable
forest surroundings of the city and makes good use
of the benefits created by the Odra valley. The forms
of greenery created during the nineteenth-century
spatial expansion of the city to this day form the core
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niskiej. Trudne do zagospodarowania tereny
podmokłe i dolinki drobnych cieków wciąż funkcjonują
pomiędzy terenami zurbanizowanymi. Równie
wysokie wartości różnic pomiędzy zielenią zorganizowaną a nieformalną zaobserwowano w osiedlach administracyjnych graniczących z obszarami leśnymi w północno-zachodniej i południowej
części miasta.

PODSUMOWANIE
Rozmieszczenie terenów zieleni w Szczecinie nie
ma charakteru wyraźnie odzwierciedlającego któryś
z modeli teoretycznych. Zbliżony sposób ewolucji
systemu zieleni można obserwować w wielu miastach, w których rola twierdzy zahamowała rozwój
przestrzenny do II połowy XIX w. a kolejne lata
przyniosły znaczne uprzemysłowienie. W Polsce
dobrze proces ten opisano m. in dla Głogowa (Wodzińska, 2015) czy Krakowa (Zachariasz, 2019). System zieleni Szczecina poza dwoma opisanymi wyżej
klinami nie tworzy wyraźnych, intencjonalnie tworzonych struktur, ale wyraźnie nawiązuje do cennego, leśnego otoczenia miasta i dobrze wykorzystuje
korzyści stworzone przez dolinę Odry. Formy zieleni powstałe w czasie XIX-w. ekspansji przestrzennej
miasta po dziś dzień tworzą zrąb systemu zieleni,
a ich układ i styl nadają charakter całemu miastu.
Liczne formy zieleni (kilka dużych parków, cmentarz, liczne drobne skwery i zieleńce, aleje i szpalery)
położone są w gęstej, śródmiejskiej zabudowie, co
umożliwia im zachowanie wielu funkcji warunkowanych funkcjonalną łącznością. Podobnie jak w innych dużych miastach śródmieście (rozumiane tu
jako obszar XIX-w., zwartej zabudowy kamienicznej) cechuje wyższy udział powierzchni zieleni przy
ich niższej fragmentacji. Dominują formy duże, planowane z rozmachem, reprezentacyjne i (co kluczowe dla systemowej funkcji) położone stosunkowo
blisko siebie. Pomimo dużej presji inwestycyjnej taki
układ jest korzystniejszy dla stworzenia przestrzennego systemu przyrodniczego niż typowy dla miast
małych wariant o wysokim stopniu fragmentacji
terenów zieleni. Na obrzeżach miasta, zwłaszcza
w osiedlach budowanych w XXI w. kluczową rolę
odgrywa zieleń towarzysząca, rozproszona w zabudowie. Na przykładzie Szczecina doskonale jest
widoczne znaczenie tej formy zieleni oraz obszar
jej wysokiego nasycenia, przewyższający znacznie uwzględniany najczęściej w różnego rodzaju

of the green system, and their layout and style give
the city its character. Numerous forms of greenery
(several large parks, a cemetery, numerous small
squares and lawns, alleys and lanes) are situated in
dense downtown buildings, which allows them to
maintain many functions conditioned by functional
connectivity. As in other large cities, the downtown
(understood here as an area of dense 19th-century
tenement houses) is characterized by a higher share
of green areas with lower fragmentation. The dominant forms are large, planned with panache, representative and located relatively close to each other
(which is crucial for the system’s function). Despite
the high investment pressure, such a system is more
favourable for the creation of a spatial natural system than the variant typical for small towns with
a high degree of fragmentation of green areas. On
the outskirts of the city, especially in the housing
estates built in the 21st century, the accompanying
greenery scattered between the buildings plays
a key role. In the example of Szczecin, the importance of this form of greenery and the area of its
high saturation are clearly visible, significantly
exceeding the area of arranged greenery most often included in various studies. In districts with
a small acreage, this takes over most of the natural
functions of organized parks. However, some social,
recreational or aesthetic functions cannot be fulfilled by this form of green area (Cieszewska, 2019).
The current spatial policy of cities does not very
often lead to the creation of new green areas, and
those areas that could be transformed into city
parks are occupied by other functions. Much more
often, urban green areas are created by regaining
degraded space as a form of revitalization or even
land reclamation. The threat to natural systems is
progressive urbanization, population growth and
the often-uncontrolled spread of cities. The consequence of this process is the disappearance of green
areas in the centre and on the outskirts of the cities,
and the decline and disappearance of the ecological,
social, health and recreational functions of these
areas. The connections of the internal greenery system with the surrounding natural areas are also
disappearing, which favours the fragmentation of
naturally valuable areas.
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opracowaniach obszar zieleni urządzonej. W dzielnicach z niewielkim jej areałem przejmuje ona większość funkcji przyrodniczych zorganizowanych
parków. Część funkcji społecznych, rekreacyjnych
czy estetycznych nie może być jednak wypełniana
przez tą formę terenów zielonych (Cieszewska2019).
Obecna polityka przestrzenna miast nie prowadzi zbyt często do powstawania nowych terenów
zielonych, a te tereny, które mogłoby zostać przekształcone w parki miejskie, są zajmowane przez
inne funkcje. O wiele częściej miejskie tereny zielone
powstają poprzez odzyskanie przestrzeni zdegradowanej, jako forma rewitalizacji czy wręcz rekultywacji terenu. Zagrożeniem systemów przyrodniczych
jest postępująca urbanizacja, wzrost liczby ludności
oraz często niekontrolowane rozprzestrzenianie się
miast. Następstwem tego procesu jest zanik terenów
zielonych w centrum i na obrzeżach miast, oraz obniżenie i zanikanie funkcji ekologicznych, społecznych, zdrowotnych i rekreacyjnych tych obszarów.
Zanikają także połączenia wewnętrznego systemu
zieleni miejskiej z otaczającymi miasto terenami naturalnymi, co sprzyja fragmentacji obszarów przyrodniczo cennych.
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