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Abstract: The aim of this paper is to diagnose composition and configuration of urban green areas in cities of
Wielkopolska. Composition of urban green areas is understand as its surface area and proportion of city area. Four
landscape metrics expressing configuration of green areas were used to analyse degree of fragmentation. These are:
Mean patch area, Patch density, Euqlides Nearest Neighbour Distance and Mean Edge Contrast Index.
The results were compared among cities according to their size and localization in regional natural network. The
results show that forests have the lowest degree of fragmentation among different types of green areas. Large cities
have less fragmented green areas than small cities. Composition of green areas and degree of its fragmentation are
also related to city localization in regard to presence of valuable natural sites (consisting on regional natural system) in
the city setting.
The results may be applied in local spatial planning of urban green and in regional planning of natural system of
Wielkopolska.
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Wstêp
Urbanizacja powoduje fragmentacjê terenów zieleni (Girvetz et al. 2007, Jomaa et al. 2007,
Makomska-Juchiewicz 2007), przejawiaj¹c¹ siê w postaci: redukcji ich powierzchni, wzrostu liczby p³atów
i zmniejszenia ich rozmiaru oraz zwiêkszenia izolacji miêdzy p³atami (Fahrig 2003). Jej konsekwencje by³y
przedmiotem badañ w zakresie wp³ywu na ró¿norodnoœæ biologiczn¹ (Collinge 1996, 1998, Olff, Ritchie
2002; Pattanavibool, Dearden 2002), „zdrowie” ekosystemów (Tzoulas et al. 2007) oraz ich zdolnoœæ do
regeneracji (Andersson 2006).
Kompozycja i konfiguracja terenów zieleni wp³ywa na pe³nione przez te obszary funkcje, generuj¹ce dla
cz³owieka i œrodowiska przyrodniczego cenne œwiadczenia (de Groot et al. 2002). Tote¿ w zale¿noœci od
rozmieszczenia przestrzennego ten sam sposób zagospodarowania terenu mo¿e mieæ ró¿ny – neutralny
b¹dŸ negatywny – wp³yw na œrodowisko przyrodnicze (Solon 2007). W celu kszta³towania przestrzennie
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ci¹g³ego systemu zieleni w miastach i w województwie konieczne jest rozpoznanie kompozycji
i konfiguracji zieleni w miastach. Analiza kompozycji i konfiguracji pod k¹tem stopnia fragmentacji terenów
zieleni w wielkopolskich miastach mo¿e byæ pomocna w wyjaœnieniu procesów zachodz¹cych na tych
obszarach oraz nastêpstw fragmentacji dla œrodowiska przyrodniczego. Jest to szczególnie istotne
w miastach po³o¿onych w otoczeniu obszarów tworz¹cych regionalny uk³ad przyrodniczy, bowiem
fragmentacja terenów zieleni w tak usytuowanych miastach niesie skutki dla funkcjonowania œrodowiska
przyrodniczego nie tylko w nich, ale i w regionie.
Celem ogólnym badañ jest diagnoza zró¿nicowania miast Wielkopolski pod wzglêdem kompozycji
i konfiguracji terenów zieleni. W jej ramach:
• okreœlono powierzchniê i procentowy udzia³ terenów zieleni wystêpuj¹cych w miastach,
• zdiagnozowano stopieñ fragmentacji zieleni,
• okreœlono powi¹zania pomiêdzy kompozycj¹ i stopniem fragmentacji terenów zieleni a wielkoœci¹ miast
i ich po³o¿eniem na tle walorów przyrodniczych województwa wielkopolskiego.
Wyniki mog¹ zostaæ wykorzystane w procesie planowania lokalnego oraz regionalnego, szczególnie
w zakresie kszta³towania uk³adu zieleni i w analizie wp³ywu ró¿nych scenariuszy rozwoju na system
przyrodniczy.

Materia³ i metody
Obiektem badañ jest 109 miast województwa wielkopolskiego, rozpatrywanych w ujêciu granic
administracyjnych (za 2003 r.). Takie podejœcie pozwala na poszukiwanie prawid³owoœci w dysponowaniu
przestrzeni¹ miast, bêd¹cych wyrazem polityki przestrzennej, okreœlonej w dokumentach i decyzjach
o zagospodarowaniu przestrzennym.
Analizy kompozycji terenów zieleni dokonano na podstawie danych kartograficznych o pokryciu terenu
– CORINE land cover (za 2000 r.), które zosta³y zgeneralizowane do jedenastu typów (zabudowa miejska,
tereny przemys³owe, handlowe i komunikacyjne, kopalnie, wyrobiska i budowy; zieleñ urz¹dzona; grunty
orne; uprawy trwa³e; ³¹ki i pastwiska; obszary upraw mieszanych; lasy; zespo³y roœlinnoœci drzewiastej
i krzewiastej; tereny otwarte pozbawione roœlinnoœci lub z rzadkim pokryciem roœlinnym; obszary
podmok³e; wody) wystêpuj¹cych w wielkopolskich miastach. Cechy kompozycji terenów zieleni
w miastach, na podstawie których dokonano oceny zró¿nicowania i skali wystêpowania poszczególnych
typów zieleni, to ich powierzchnia oraz procentowy udzia³ w powierzchni miasta.
Stopieñ fragmentacji zosta³ okreœlony przy zastosowaniu programu FRAGSTATS 3.3. Do analizy dane
CORINE land cover zosta³y sprowadzone do formatu rastrowego ArcGRID (50×50m). Nale¿y jednak mieæ
na uwadze, ¿e otrzymane wyniki s¹ zale¿ne od stopnia generalizacji danych oraz ich rozdzielczoœci.
W oparciu o literaturê przedmiotu (Hargis et al. 1998, Ahern 2002, McGargial, Marks, 2002, Langanke et
al. 2005, Botequilha, Buyantuyev, DiBari 2007, Wu 2007) do analizy konfiguracji terenów zieleni pod
k¹tem stopnia ich fragmentacji wybrano cztery wskaŸniki krajobrazu (tab. 1). Pozwalaj¹ one na ocenê
przestrzennego rozmieszczenia terenów zieleni (Solon 2007) w miastach. WskaŸniki te zosta³y
przeanalizowane dla piêciu typów terenów zieleni: lasów, ³¹k i pastwisk, zieleni urz¹dzonej, zespo³ów
roœlinnoœci drzewiastej i krzewiastej oraz obszarów podmok³ych.
Wybrane wskaŸniki pos³u¿y³y do analizy cech konfiguracji terenów zieleni, œwiadcz¹cych o stopniu ich
fragmentacji w miastach. Ka¿dy wskaŸnik nale¿y interpretowaæ w powi¹zaniu z innymi. Mniejsza œrednia
wielkoœæ p³ata zieleni mo¿e oznaczaæ wiêkszy stopieñ fragmentacji lub ogólnie mniejsz¹ powierzchniê
zieleni w mieœcie. Nie wskazuje bowiem liczby p³atów zieleni wystêpuj¹cej na terenie miasta.
Dope³nieniem tego wskaŸnika jest gêstoœæ p³atów zieleni okreœlaj¹ca ich liczbê przypadaj¹c¹ na
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powierzchniê miasta, co umo¿liwia dokonanie porównania miêdzy miastami o ró¿nej powierzchni.
Równie¿ ten wskaŸnik musi byæ rozpatrywany z uwzglêdnieniem innych. Wiêksza gêstoœæ wystêpowania
p³atów zieleni przy wiêkszej œredniej powierzchni p³ata œwiadczyæ bêdzie o wiêkszym wystêpowaniu
danego typu zieleni, natomiast przy mniejszej œredniej powierzchni p³ata zieleni o jego wiêkszym stopniu
fragmentacji (ryc. 1).
Oba te wskaŸniki nie okreœlaj¹ jednak wzajemnego po³o¿enia poszczególnych p³atów wzglêdem siebie
oraz wzglêdem otoczenia. W celu uzupe³nienia tej informacji obliczono œredni¹ odleg³oœæ miêdzy
poszczególnymi p³atami oraz przeanalizowano kontrast poziomu zagospodarowania pomiêdzy terenami
zieleni a s¹siednimi typami pokrycia terenu, okreœlony za pomoc¹ wskaŸnika œredniego kontrastu na
granicy p³atów. Wydzielono 3 poziomy kontrastu: najwy¿szy (1) pomiêdzy terenami zieleni a terenami
Tabela 1. Zastosowane wskaŸniki krajobrazu
Table 1. Applied landscape indexes
WskaŸnik/Index

Cechy konfiguracji œwiadcz¹ce
o fragmentacji krajobrazu
Features of configuration showing
landscape fragmentation
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Kontrast poziomu zagospodarowania
terenów s¹siednich
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ni – liczba p³atów typu pokrycia terenu i,
A – powierzchnia miasta, aij – powierzchnia (m2) p³ata j typu i,
hij – odleg³oœæ od p³ata j typu pokrycia terenu i, do najbli¿szego p³ata tego samego typu pokrycia terenu,
pijk – d³ugoœæ (m) krawêdzi p³ata j typu pokrycia terenu i przyleg³ego do p³ata pokrycia terenu typu k,
dik – waga kontrastu pomiêdzy p³atami typu pokrycia terenu i i k,
pij – d³ugoœæ obwodu (m) p³ata j pokrycia terenu typu i.
ni – number of patches of land cover type i,
A – surface area of city, aij – surface area (m2) of patch j of type i,
hij – distance from patch j of land cover type i, to the nearest neighbour pach of the same land cover type,
pijk – lenght (m) of the edge of patch j of land cover type i adjacent to patch of land cover type k,
dik – weight of contrast between patches of land cover types i and k,
pij – perimeter of patch j of land cover type i.
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Ryc. 1. Powierzchnia zieleni, a gêstoœæ wystêpowania
p³atów zielni w mieœcie
Fig. 1. Surface area of green areas in contrast to their
patch density in city

zainwestowanymi, œredni (0,5) pomiêdzy
terenami zieleni a terenami o charakterze
rolniczym oraz brak kontrastu (0) miêdzy ró¿nymi
typami terenów zieleni.
Konsekwencj¹ mniejszej powierzchni p³ata jest
wiêkszy „efekt krawêdzi” wynikaj¹cy z wp³ywu
czynników zewnêtrznych na dany p³at terenu
zieleni, powoduj¹cych zmianê warunków
abiotycznych oraz biotycznych. Na „efekt
krawêdzi” wp³yw ma tak¿e typ pokrycia terenu
s¹siedniego. Im bardziej poziom intensywnoœci
zagospodarowania jest kontrastowy, tym wiêkszy
mo¿e byæ jego wp³yw na tereny zielone. Na
podstawie kontrastu miêdzy terenami zieleni
a innymi typami pokrycia terenu okreœlono, jaki typ
zieleni jest nara¿ony na najwiêksz¹ presjê
z
terenów
zainwestowanych.
Kolejnym
elementem istotnym dla zachowania walorów
terenów zieleni w mieœcie jest odleg³oœæ miêdzy
p³atami tego samego rodzaju, która wp³ywa na
mo¿liwoœæ migracji organizmów zarówno
zwierz¹t, jak i roœlin miêdzy tymi obszarami.

Wartoœci wskaŸników zosta³y poddane standaryzacji wg wzoru:
zi=(x-u)/q
gdzie:
zi – standaryzowana wielkoœæ analizowanych obszarów lub cech w mieœcie i,
x – zmienna standaryzowana,
u – œrednia ze zbioru,
q – odchylenie standardowe zbioru.
Zgodnie z t¹ procedur¹ œrednie wielkoœci poszczególnych obszarów zieleni lub ich cech dla miast
wielkopolskich wynosz¹ zero. WskaŸniki dodatnie oznaczaj¹ wielkoœci ponadprzeciêtne na tle œrednich
dla wszystkich wielkopolskich miast, a wielkoœci poni¿ej przeciêtnej przyjmuj¹ wartoœci ujemne. W ten
sposób mo¿liwe jest wzajemne bezpoœrednie porównanie charakterystyk iloœciowych dla miast,
wyra¿onych w ró¿nych jednostkach.
Dla diagnozy wystêpowania terenów zieleni skonstruowano syntetyczny wskaŸnik:
WWTZi=S zpowierzchni terenów zieleni + S zudzia³u terenów zieleni
gdzie:
WWTZi – wskaŸnik wystêpowania terenów zieleni w mieœcie i,
S zpowierzchni terenów zieleni – suma standaryzowanych wielkoœci powierzchni terenów zieleni,
S zudzia³u terenów zieleni – suma standaryzowanych wielkoœci udzia³u terenów zieleni.
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W oparciu o standaryzowane wg wzoru zi wielkoœci wskaŸników krajobrazu skonstruowano wskaŸnik
fragmentacji poszczególnych typów pokrycia terenu:
Fji= Z PD-ZAREA_MN+ZENND_MN+ZECON_MN
gdzie:
Fji – wskaŸnik fragmentacji typu terenu zieleni j w mieœcie i,
ZPD – standaryzowana wielkoœæ wskaŸnika gêstoœci p³atów,
ZAREA_MN – standaryzowana wielkoœæ wskaŸnika œredniej powierzchni p³ata,
ZENND_MN – standaryzowana wielkoœæ wskaŸnika œredniej odleg³oœci miêdzy p³atami,
ZECON_MN – standaryzowana wielkoœæ wskaŸnika œredniego kontrastu krawêdzi.
Na podstawie wskaŸników fragmentacji obliczonych dla poszczególnych typów pokrycia terenu
skonstruowano syntetyczny wskaŸnik fragmentacji terenów zieleni:
Fi=S F ji
Fi – syntetyczny wskaŸnik fragmentacji terenów zieleni w mieœcie i,
S Fji – suma wskaŸników fragmentacji terenu zieleni typu j w mieœcie i.
W oparciu o wy¿ej przedstawione wskaŸniki wydzielono 4 typy miast:
Typ 1. Miasta o ponadprzeciêtnym wystêpowaniu terenów zieleni i ponadprzeciêtnej fragmentacji
terenów zieleni.
Typ 2. Miasta o ponadprzeciêtnym wystêpowaniu terenów zieleni i o poni¿ej przeciêtnej fragmentacji
terenów zieleni.
Typ 3. Miasta o poni¿ej przeciêtnym wystêpowaniu terenów zieleni i o ponadprzeciêtnej fragmentacji
terenów zieleni.
Typ 4. Miasta o poni¿ej przeciêtnym wystêpowaniu terenów zieleni i o poni¿ej przeciêtnej fragmentacji
terenów zieleni.

Wyniki
W miastach województwa wielkopolskiego tereny zieleni stanowi¹ œrednio 17,73%, z czego najwiêkszy
odsetek to lasy oraz ³¹ki i pastwiska, przy czym œrednia powierzchnia lasów jest ponad dwukrotnie wiêksza
ni¿ powierzchnia ³¹k i pastwisk (tab. 2). Jednak¿e tereny te nie wystêpuj¹ we wszystkich miastach. £¹ki
i pastwiska oraz lasy zidentyfikowano w ponad 70% miast, zieleñ urz¹dzon¹ w 27,5% miast. Pozosta³e
tereny zieleni wystêpuj¹ tylko w 5,5% miast i stanowi¹ element ma³o istotny dla ogólnej diagnozy.
Miasta o ponadprzeciêtnym wystêpowaniu terenów zieleni przewa¿aj¹ w pó³nocnej czêœci
województwa. Najwy¿sze wielkoœci wskaŸnika wystêpowania obszarów zieleni widoczne s¹ w miastach
du¿ych i œrednich (tab. 3). Natomiast stopieñ fragmentacji terenów zieleni jest najwy¿szy w miastach
ma³ych i œrednich.
Jak wynika z tabeli 2, najkorzystniejsz¹ konfiguracj¹ dla stworzenia ci¹g³ego uk³adu przyrodniczego
w miastach cechuj¹ siê lasy, bowiem przy najwiêkszej powierzchni ca³kowitej, charakteryzuj¹ siê
najwiêksz¹ œredni¹ wielkoœci¹ p³ata, najmniejsz¹ odleg³oœci¹ miêdzy p³atami i stosunkowo niewielkim
wskaŸnikiem kontrastu zainwestowania z terenami s¹siednimi. Jedynie wskaŸnik gêstoœci p³atów wypada
niekorzystnie, co jednak w du¿ej mierze uzasadnione jest znacznie wy¿sz¹ powierzchni¹ ca³kowit¹ lasów
ni¿ innych typów zieleni.
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Tabela 2. Œrednie wartoœci cech kompozycji i konfiguracji terenów zieleni dla miast województwa wielkopolskiego,
w których zidentyfikowano wystêpowanie poszczególnych typów zieleni
Table 2. Average value of features of green areas’ composition and configuration for cities of wielkopolskie
voievodship in which particular types of green areas have been identified
Œrednia
Œredni
Gêstoœæ
Œrednia
odleg³oœæ
kontrast
p³atów
powierzchni miêdzy p³atami krawêdzi
Typ terenów
Patch
Liczba miast Powierzchnia Udzia³
a p³ata
zieleni
Mean
Mean Edge
Number of Surface area Proportion density
Mean patch
Type of green
Euclidean
Contrast
[liczba
cities
[ha]
[%]
area
areas
Nearest
Index
p³atów 100
[ha]
Neighbor
Distribution
ha-1]
Distance [m]
[%]
Zieleñ
urz¹dzona
Artificial,
non-agricultural
vegetated
areas

30

148,117

4,048

0,130

39,469

889,621

64,668

£¹ki, pastwiska
Pastures

79

131,709

11,080

0,335

49,746

873,287

45,155

Lasy
Forests

78

312,657

11,238

0,339

73,126

700,859

31,916

Zespo³y
roœlinnoœci
drzewiastej i
krzewiastej
Scrub and
herbaceous
vegetation

6

27,542

3,341

0,142

27,292

1229,837

31,802

Obszary
podmok³e
Inland wetlands

6

117,250

6,260

0,159

66,813

2483,396

39,736

Udzia³ ³¹k i pastwisk jest zbli¿ony do udzia³u lasów, ale ich œrednia powierzchnia jest ponad dwukrotnie
mniejsza ni¿ lasów. Mniejsza jest te¿ œrednia powierzchnia p³ata ³¹k i pastwisk. Natomiast wiêksza jest
odleg³oœæ miêdzy p³atami i kontrast zainwestowania terenów s¹siednich oraz gêstoœæ p³atów. Jeszcze
mniej korzystn¹ konfiguracjê maj¹ tereny zieleni urz¹dzonej, których niewielki udzia³ przy relatywnie du¿ej
powierzchni, wraz z mniejsz¹ gêstoœci¹ p³atów, wskazuje na ich wystêpowanie g³ównie w du¿ych
miastach. O du¿ym stopniu fragmentacji œwiadczy niewielka œrednia powierzchnia p³ata, wiêksza
odleg³oœæ miêdzy p³atami oraz bardzo wysoki kontrast z terenami s¹siednimi, wskazuj¹cy na
wystêpowanie terenów zieleni urz¹dzonej w bezpoœrednim otoczeniu terenów zainwestowanych.
Rezultaty analizy odniesiono do wyników wczeœniejszych badañ (Zwierzchowska 2008) klasyfikuj¹cych
miasta ze wzglêdu na ich po³o¿enie na tle walorów przyrodniczych województwa oraz presji, jak¹ na nie
wywieraj¹ (tab. 4). Zestawienie wyników pokazuje, ¿e miasta o najwy¿szym wskaŸniku wystêpowania
terenów zieleni po³o¿one s¹ w rejonach o ponadprzeciêtnych (dla województwa) walorach
przyrodniczych. Jednoczeœnie cechuje je najni¿szy stopieñ fragmentacji obszarów zieleni, który jest
zró¿nicowany dla poszczególnych typów pokrycia terenu.
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WskaŸnik wystêpowania terenów zieleni jest najwy¿szy w Poznaniu oraz w du¿ych miastach, podczas
gdy stopieñ ich fragmentacji najwy¿szy jest w miastach œrednich i ma³ych.
Tabela 3. Zró¿nicowanie wystêpowania terenów zieleni i stopnia ich fragmentacji w wielkopolskich miastach
z uwzglêdnieniem ich wielkoœci (wg standaryzowanych wskaŸników)
Table 3. Diversity of presence of green areas and their fragmentation in cities of Wielkopolska in regard to city size
(according to standardised indexes)

Wielkoœæ*
miasta
City size
ma³e
small

Stopieñ fragmentacji
WskaŸnik
Degree of fragmentation
wystêpowania
terenów zieleni
terenów zieleni urz¹dzonej
Index of
³¹k i pastwisk
lasów
artificial, non-agricultural
presence of
pastures
forests
vegetated areas
green areas

terenów zieleni
ogó³em
green areas
in total

–0,17

–0,02

0,01

0,17

0,17

œrednie
medium

0,96

0,07

0,26

0,00

0,29

du¿e
large

1,93

0,36

–1,33

–1,82

–2,80

Poznañ

7,98

–3,09

–0,73

–0,90

–4,55

*ma³e – poni¿ej 10 000 mieszkañców, œrednie – od 10 000 do 50 000 mieszkañców, du¿e – powy¿ej 50 000 mieszkañców
(z wyj¹tkiem Poznania)
*small – below 10 000 residents – from 10 000 to 50 000 residents, large – above 50 000 residents excluding Poznañ

Tabela 4. Zró¿nicowanie wystêpowania terenów zieleni i stopnia ich fragmentacji w wielkopolskich miastach
z uwzglêdnieniem typów relacji przestrzennych miast z otoczeniem
Table 4. Diversity of presence of green areas and their fragmentation in cities of Wielkopolska in regard to types of
spatial relations between city and it’s setting

Typ* miasta
Type of city

Stopieñ fragmentacji
Degree of fragmentation

WskaŸnik wystêpowania
terenów zieleni
terenów zieleni urz¹dzonej
Index of presence
³¹k i pastwisk
artificial, non-agricultural
of green areas
pastures
vegetated areas

lasów
forests

terenów
zieleni ogó³em
green areas
in total

–0,7

–1,82

1

1,69

–0,43

–0,47

2

0,55

–0,13

–0,76

0,09

–0,61

3

–0,58

–0,02

0,30

0,17

0,45

4

–0,53

0,44

0,56

–0,09

0,97

*1 – miasta o ponadprzeciêtnych walorach przyrodniczych otoczenia oraz ponadprzeciêtnej presji;
2 – miasta o ponadprzeciêtnych walorach przyrodniczych otoczenia oraz mniejszej ni¿ przeciêtna presji;
3 – miasta o walorach przyrodniczych otoczenia i presji mniejszej ni¿ przeciêtna;
4 – miasta o walorach przyrodniczych otoczenia mniejszych ni¿ przeciêtne oraz o ponadprzeciêtnej presji (w skali województwa).
*1 – cities where both the value of the natural environment and urban pressure are above the average;
2 – cities where the value of the natural environment is above the average and the urban pressure is below the average;
3 – cities where both the value of the natural environment and urban pressure are below the average;
4 – cities where the value of the natural environment is below the average and the urban pressure is above the average.
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A

C

B

Ryc. 2. A. Zró¿nicowanie wystêpowania terenów zieleni
w wielkopolskich miastach (na podstawie
standaryzowanych wskaŸników); B. zró¿nicowanie
stopnia fragmentacji terenów zieleni w wielkopolskich
miastach
(na
podstawie
standaryzowanych
wskaŸników); C. typy miast wydzielone w oparciu o
wskaŸniki wystêpowania terenów zieleni i stopnia ich
fragmentacji
Ad. C. Typ 1 – miasta o ponadprzeciêtnym wystêpowaniu
terenów zieleni i ponadprzeciêtnej fragmentacji terenów zieleni;
typ 2 – miasta o ponadprzeciêtnym wystêpowaniu terenów
zieleni i o poni¿ej przeciêtnej fragmentacji terenów zieleni; typ 3
– miasta o poni¿ej przeciêtnym wystêpowaniu terenów zieleni i o
ponadprzeciêtnej fragmentacji terenów zieleni; typ 4 – miasta o
poni¿ej przeciêtnym wystêpowaniu terenów zieleni i o poni¿ej
przeciêtnej fragmentacji terenów zieleni (w skali województwa)

Fig. 2. A. Diversity of presence of green areas in cities of
Wielkopolska (based on standardised indexes); B.
diversity of fragmentation of green areas in cities of
Wielkopolska (based on standardised indexes); C.
types of cities distinguished on the basis of indexes of
presence and fragmentation of green areas
Ad. C. Type 1. Cities where both presence of green areas and
their fragmentation are above average; type 2. cities where
presence of green areas is above average and their
fragmentation is belove average; type 3. cities where presence
of green areas is below average and their fragmentation is above
average; type 4. cities where both presence and fragmentation of
green areas are below average (in the regional scale)
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Zró¿nicowanie stopnia fragmentacji...

Stopieñ fragmentacji ³¹k i pastwisk najwiêkszy jest w miastach œrednich i ma³ych, co generalnie wi¹¿e
siê z ich mniejsz¹ powierzchni¹, natomiast fragmentacja terenów zieleni urz¹dzonej jest najwiêksza
w miastach du¿ych, gdzie wystêpuj¹ one najczêœciej.
WskaŸnik wystêpowania terenów zieleni jest najwy¿szy w miastach po³o¿onych w otoczeniu
o ponadprzeciêtnych walorach przyrodniczych, przy ró¿nej presji, co wskazuje na ich zwi¹zek
z uwarunkowaniami œrodowiska przyrodniczego, a nie z presj¹ urbanizacji. Potwierdza to tak¿e najwy¿szy
stopieñ fragmentacji zieleni w miastach po³o¿onych w otoczeniu o poni¿ej przeciêtnych walorach
przyrodniczych, przy ró¿nej presji.
Stopieñ fragmentacji terenów zieleni urz¹dzonej oraz ³¹k i pastwisk jest najwy¿szy w miastach
po³o¿onych w otoczeniu o poni¿ej przeciêtnych walorach przyrodniczych, przy ró¿nej presji, a lasów
w miastach po³o¿onych w otoczeniu o ró¿nych walorach przyrodniczych, przy presji poni¿ej przeciêtnej.
Analiza cech konfiguracji terenów zieleni najczêœciej obecnych w miastach wykaza³a najmniejszy
stopieñ fragmentacji dla terenów leœnych, ³¹k i pastwisk, a najwiêkszy dla terenów zieleni urz¹dzonej.

Wnioski i podsumowanie
Wyniki analizy pozwoli³y na zró¿nicowanie miast pod wzglêdem kompozycji i konfiguracji terenów
zieleni, w odniesieniu do wielkoœci miast oraz ich presji i po³o¿enia na tle walorów przyrodniczych
województwa wielkopolskiego.
Wy¿szy wskaŸnik wystêpowania terenów zieleni, przy ni¿szym stopniu ich fragmentacji, cechuje miasta
du¿e. Pomimo du¿ej presji zainwestowania struktura terenów zieleni w tych miastach charakteryzuje siê
korzystniejszymi ni¿ w miastach ma³ych uwarunkowaniami dla stworzenia przestrzennie ci¹g³ego uk³adu
przyrodniczego.
Ró¿nice w strukturze obszarów zieleni widoczne s¹ tak¿e miêdzy miastami o ró¿nym po³o¿eniu na tle
walorów przyrodniczych województwa. Miasta po³o¿one w otoczeniu o wy¿szych walorach
przyrodniczych cechuj¹ siê wy¿szym wskaŸnikiem wystêpowania terenów zieleni i mniejszym stopniem
ich fragmentacji ni¿ miasta, w których otoczeniu obszarów przyrodniczo cennych wystêpuje mniej. Bior¹c
pod uwagê rolê tych miast, w których tereny zieleni s¹ elementem regionalnego uk³adu przyrodniczego,
jest to zjawisko pozytywne. W miastach tych szczególnie istotne jest racjonalne zagospodarowanie
i kszta³towanie terenów zieleni w celu zachowania wartoœci i funkcji regionalnego systemu
przyrodniczego. Równie¿ z perspektywy planowania miejscowego po³¹czenie miejskich terenów zieleni
z bardziej naturalnymi obszarami po³o¿onymi w ich otoczeniu jest istotne, gdy¿ pozwala na wzmocnienie
œrodowiska przyrodniczego miast.
Fragmentacja w ró¿nym stopniu dotyka poszczególne typy zieleni. W najmniejszym stopniu dotyczy to
lasów, a w wiêkszym ³¹k i pastwisk oraz zieleni urz¹dzonej. Niepokoj¹ce s¹ rozdrobnienie i izolacja
terenów ³¹k i pastwisk. Wynika to z faktu, i¿ lasy w miastach o liczbie ludnoœci powy¿ej 50 000 mog¹ byæ
chronione na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. (stan prawny na 2003 r.). Podczas gdy
ochrona ³¹k i pastwisk skupia siê na ograniczaniu przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze
i nieleœne zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Jednak¿e jest to
ochrona niewystarczaj¹ca, gdy¿ przeznaczenie ³¹k i pastwisk o powierzchni ponad 1 ha na cele
nierolnicze i nieleœne mo¿e nast¹piæ po uzyskaniu zgody stosownego organu, a w przypadku mniejszych
powierzchni nie wymaga takiej zgody.
Zagospodarowanie przestrzenne, nie zwiêkszaj¹ce stopnia fragmentacji obszarów zieleni, wymaga
zatem prowadzenia odpowiedniej polityki przestrzennej zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.
Z uwagi na regionalny charakter badañ otrzymane wyniki mog¹ s³u¿yæ do porównania miast, jednak¿e
poszczególne przypadki wymagaj¹ bardziej szczegó³owej analizy w skali lokalnej.
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