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Przyszłość jest coraz bardziej miejska. 

• Miasta wchłoną cały przewidywany wzrost 

populacji na świecie w najbliższych trzech 

dekadach. 

• Do 2050 r. miasta będą domem dla ponad 2 

miliardów więcej ludzi niż obecnie. Odsetek 

ludności miejskiej wzrośnie z 55 % w 2017 r. 

do 66% w 2050 r. 

• do 2030 r., 10 kolejnych miast miast 

przekroczy próg 10 milionów mieszkańców, 

zwiększając liczbę „megamiast” z 31 w 2016 r. 

do 41 w 2030 r. 

• Większość z nich będzie w krajach ubogich -

slumsy



środowisko miasta

• UN HABITAT - miasta stoją w obliczu 

problemów związanych z zanieczyszczeniem 

środowiska, dystrybucją energii, dostawą 

wody, usuwaniem odpadów. 

• Zajmują ~ 3% powierzchni, wytwarzają 50% 

odpadów i 60 - 80% emisji GHG, odpowiadają 

za 60 - 80 % światowego zużycia energii i 75 

% zasobów.

• Nierówności w podziale dochodów, usługach 

publicznych, dostępie do otwartej przestrzeni i 

jakości życia. 

• Brak zieleni i terenów otwartych przyczynia się 

do stresu społecznego i środowiskowego, 

zwłaszcza w ubogich dzielnicach miejskich.

• nowe wyzwania: jakość życia w miastach, 

zdrowie i bezpieczeństwo ekologiczne



cztery wyzwania stojące przed miastami

• sprawiedliwe zaopatrywanie w usługi publiczne; 

• dostrzeganie i przeciwdziałanie zagrożeniom 

środowiskowym, od zanieczyszczenia powietrza 

po klimat; 

• minimalizowanie wpływu wykorzystania 

przestrzeni na różnorodność biologiczną i 

ekosystemy; 

• reagowanie na globalne wezwanie do 

dekarbonizacji i racjonalizacji wykorzystania 

zasobów.



historia miasta - walka z przyrodą i tworzenie wysp sztucznych 

siedlisk  otoczonych przez  resztki środowisk seminaturalnych 

teraz miasta mają szansę na skuteczne działania na rzecz 

środowiska 
• „Promowanie różnorodnego wykorzystania i czerpania korzyści z użytkowania gruntów na 

obszarach miejskich i wiejskich, uznając, że niektóre otwarte tereny mogą pełnić wiele funkcji, 

takich jak ochrona przyrody, rekreacja, ograniczanie ryzyka powodzi, wiązanie dwutlenku węgla lub 

produkcja żywności. ”

UK, National Planning Policy Framework 2018

• „Ludzie chcą połączyć się z naturą (…) Znają pilną potrzebę wychwytywania dwutlenku węgla i 

tworzenia krajobrazów tętniących dziką przyrodą. Jednocześnie chcą być chronieni przed powodzią 

i chcą dostępu do ziemi dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Profesjonaliści zajmujący się 

krajobrazem są najlepiej przygotowani do spełnienia tych aspiracji - to jest to, do czego jest 

uprawniony zawód ”.

Merrick Denton Thompson OBE, CMLI,

“green infrastructure – an integrated approach to land use – landscape institute” (2013)





Jak może wyglądać nowoczesne efektywne miasto?

• Miasta to ekosystemy, złożone z podsystemów 

infrastruktury (woda, energia, transport, odpady i 

przestrzenie otwarte), ludzi, którzy używają i 

zarządzają infrastrukturą, oraz interakcji między 

nimi. 

• Infrastruktura miejska to przepływ energii, materii i 

informacji.

• zwiększenie efektywności miast = zwiększenie wydajności poszczególnych części +  współpraca 

podsystemów. Odpady z jednego systemu mogą być wykorzystane w innym systemie 

• poprawa wydajności systemu obejmują renowację infrastruktury miejskiej i włączenie 

inteligentnych połączeń.

• starzejąca się infrastruktura jest problemem, ale i szansą 

• potrzeba twórczego podejścia dla rozwiązania problemu



• wpuszczenie nurtu rzek w sieć 

pod(nad)ziemnych kanałów

• zamiana naturalnych, meandrujących 

koryt w proste, głęboko wcięte kanały,  

likwidacja starorzeczy

• niszczenie i odcinanie obszarów 

źródliskowych

• odcinanie dopływów, przegradzanie 

dróg naturalnego spływu wód, rozcinanie 

sieci rzecznej

• zasypywanie i zabudowa tarasów 

rzecznych, niszczenie torfowisk niskich z 

roślinnością łąkową

Saw Mill River, covered over in the 1920s, flows through an underground tube in Yonkers, New York. (AP Photo/Seth Wenig

Tymczasem,  intensywne wykorzystanie przestrzeni, 

uszczelnianie terenu i zmniejszanie się powierzchni chłonnych
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Tymczasem…
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diagnoza: drastyczna zmiana obiegu wody

http://www.phila.gov/water/PublishingImages/naturalvsurbanrunoff.jpg





konsekwencje



tradycyjne systemy stają się niewydolne

• dotychczasowa gospodarka wodno-ściekowa: zbieranie 

i przekazywanie systemem kanalizacji burzowej do 

cieków lub centralnych stawów retencyjnych

“łatwe, policzalne, wykonywalne”  

ale

woda nie jest wykorzystywana i opuszcza zlewnię

opady nawalne = niewydolność systemu

• konieczne jest szukanie nowych rozwiązań w 

zarządzaniu wodą i środowiskiem - połączenie wiedzy 

inżynierskiej ze zrozumieniem procesów biologicznych i 

hydrologicznych 



odpowiedź: błękitno-zielona infrastruktura miasta

• Komisja Europejska (KE 2013): zielona 

infrastruktura to strategicznie zaplanowana sieć 

obszarów przyrodniczych, zaprojektowana w 

sposób mający zapewnić maksimum świadczeń 

ekosystemowych. 

• błękitna infrastruktura to ekosystemy wodne: 

rzeki i ich doliny, jeziora, sztuczne zbiorniki lub 

tereny podmokłe. 

• Oba połączone systemy — zielony i błękitny —

są narzędziem gospodarowania przestrzenią i 

łagodzą skutki urbanizacji: 

❖ podtopienia i powodzie, 

❖ klimat miasta i jakość powietrza, 

❖ braki wody niezbędnej dla roślinności. 

Iwona Wagner, Kinga Krauze, Maciej Zalewski Błękitne aspekty zielonej infrastruktury. Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 4, 2013 

Woods Ballard, B, Wilson, S, Udale-Clarke, H, Illman, S, Scott, T, Ashley, R and Kellagher, R (2015) The SuDS Manual, C753, CIRIA, London, UK. ISBN 978-0-86017-760-9



błękitno-zielona infrastruktura naśladuje naturalne warunki 
hydrologiczne

• zachowanie gleby i roślinności

• utrzymanie naturalnych dróg 

przepływu wody

• zwiększenie czasu retencji 

wody

Co oznacza

• mniej powierzchni 

nieprzepuszczalnych

• spowolnienie odpływu, przerwanie 

łączności między rynną  i kanalizacją 

burzową

• zdecentralizowane struktury różnej 

wielkości połączone w sieć



www.riversides.org/websiteimages/



1. zielone dachy

zatrzymują 40-60 % wody opadowej trafiającej na powierzchnię dachu

“The city government gives subsidies to building owners for the construction of rooftop gardens, up to 70 % of the 

total budget, and offers information through public conferences and its Web site http://green.seoul.go.kr. “

2012 - “Almost all new buildings designed these days have plans for the rooftop space,”

278,242m2 zielonych dachów na 661 budynkach 2002 - 2013



…i fasady



2. zbieranie i zagospodarowywanie wody deszczowej



3. systemy infiltracyjne: niecki chłonne, rowy infiltracyjne, studnie 

chłonne

• zwiększają parowanie i wsiąkanie wody, 
zamiast odprowadzania otwartymi 
kanałami deszczowymi 

• oczyszczają infiltrującą wodę, 
zapobiegają erozji gleb i wymywaniu 
biogenów

• zapobiegają zamulaniu kanalizacji 
deszczowej, podtapianiu ulic i chodników.

• dobór gatunków drzew o większej 
transpiracji łagodzi mikroklimat miasta. 





jeśli są właściwie utrzymane wspierają różnorodność biologiczną



4. Permakultura - “zazieleni nawet pustynię”

Zagadnieniem centralnym jest stworzenie systemu 

antropogenicznego, zaspokajającego potrzeby ludzi, ale 

używającego możliwie wielu elementów naturalnych i 

czerpiącego inspiracje z ekosystemów naturalnych, 

w małym stopniu zmienionych przez człowieka.

• “ogrodnictwo miejskie”

• pszczelarstwo

• guerilla gardening

https://i.pinimg.com/736x/de/eb/02/deeb02e9281b294b6fd657617c9a9a66--organic-gardening-tips-urban-gardening.jpg







5. “constructed wetlands”, laguny, zbiorniki retencyjne

• Urządzenia do zaplanowanej retencji i 

oczyszczania deszczowej

• Poprawiają mikroklimat, wspomagają 

zasilanie wód gruntowych, wzbogacają 

estetykę i bioróżnorodność 

• Obszary retencji okresowej mogą być w 

okresie bezdeszczowym 

wykorzystywane do rekreacji lub sportu. 



❖ Freedom Park, Naples FL







Benthemplein Rotterdam



6. doliny rzeczne

• ostatnia linia obrony albo oś, wokół której 

są funkcjonalnie zorganizowane 

przestrzenie zurbanizowane 

• wielkopowierzchniowe obszary 

retencji/zmniejszanie fali wezbraniowej/ 

zasilanie zbiornika wód podziemnych

• transformacja składu chemicznego 

roztworów (zanieczyszczenia) 

gromadzenie osadów

• ostoje bioróżnorodności w krajobrazie 

miasta - siedlisko roślin i zwierząt



odrobina natury w systemie przyrodniczym miasta, Columbus OH



liczy się każde drzewo



liczy się każde drzewo



Maciej Zalewski   Woda jako podstawa jakości życia w miastach przyszłości. Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 5, 2014 

przejście od podejścia mechanistyczno-deterministycznego do ewolucyjno-systemowego, 

w którym wykorzystuje się procesy przyrodnicze dla trwałego użytkowania zasobów.







w Białymstoku na szczęście mamy dolinę Białej











Mural Natalii Rak w Białymstoku


