
Wprowadzenie

Ostatnim elementem naszego poradnika, jego puentą 
i uzupełnieniem rozważań zawartych we wcześniejszych 
artykułach, jest przegląd dobrych praktyk. Ilustrują one 
działania podej mowane w wielu krajach w celu rozwi-
jania i świa domego wykorzystania usług ekosystemów. 
Decydując się na zaprezentowanie tego materiału wy-
szliśmy z założenia, że najbardziej motywują przykła-
dy praktycznych działań. Inspirujące są szczególnie te, 
które przeszły fazę pilota żową, sprawdziły się i przy-
noszą wymierne ko rzyści. Taki właśnie charakter mają 
zaprezentowane przykłady. Mimo że wszystkie dotyczą 
ochrony przyrody, cechuje je mocne oparcie w rachun-
ku ekonomicznym. Staraliśmy się to pokazać poprzez 
zamieszczenie budżetu opisywanych projektów. Tam, 
gdzie było to możliwe, wskazaliśmy również korzyści 
finansowe przez nie wygenerowane lub koszty, których 
udało się dzięki nim uniknąć. Pokazuje to, że ochrona 
i rozwijanie usług ekosystemów to nie tylko korzyści 
przyrodnicze i społeczne, ale również ekonomiczne.

Na tle przykładów pochodzących głównie z krajów 
rozwiniętych, w szczególności ze Stanów Zjednoczo-
nych, ciekawostkę stanowią dwie ostatnie z zaprezen-
towanych pra ktyk. Pochodzą one z Polski i pokazują, że  

 
 
 
również w  naszym kraju pojawiają się inicjatywy  
z te go zakresu. Choć na razie są one wdrażane przede 
wszystkim przez organizacje pozarządowe, to i władze 
miast mają bardzo duże możliwości, żeby się w nie an-
gażować, a także tworzyć wiele innych przedsięwzięć, 
na znacznie większą skalę. Mamy nadzieję, że dobrych 
praktyk będzie u nas coraz więcej oraz, wzorem krajów 
bardziej rozwiniętych, będziemy wykorzystywać ten po-
tencjał, poprawiając jakość życia w miastach i przyczy-
niając się do ich zrównoważonego rozwoju.

Zaprezentowane praktyki są efektem kursu e-lear-
ningowego, stanowiącego fazę przygotowawczą Aka-
demii Letniej „Wyzwania zrównoważonego rozwo-
ju”. Uczestnicy tego kursu zebrali i opisali 50 dobrych 
praktyk ze świata. Poniżej prezentujemy tylko 12 naj-
ciekawszych. Zostały one zweryfikowane i uzupełnio-
ne przez instytucje odpowiedzialne za realizację opi-
sywanych działań. Pełny zbiór praktyk można znaleźć 
na stronie <www.uslugiekosystemow.pl>. Zamieszczone 
tam opisy zostały rozbudowane o bardziej szczegółowe 
informacje, m.in. odniesienia do literatury, aktywne lin-
ki do zasobów internetowych, szczegółowe charaktery-
styki, dodatkowe zdjęcia. 

Dobre praktyki 
wykorzystania 
usług ekosystemów
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Problem. Konieczność realizacji „Planu działań w za-
kresie zmian klimatycznych”, zgodnie z którym miasto 
Toronto ma o 80% ograniczyć emisję gazów cieplar-
nianych do 2050 roku.

Rozwiązanie. Władze Toronto od dłuższego czasu były 
zainteresowane promocją eko-dachów. Początkowo mia-
sto wzięło udział w inicjatywie stworzenia dwóch poka-
zowych zielonych dachów na budynku ratusza i na da-
chu Eastview Community Centre. W 2004 roku miasto 
zleciło Uniwersytetowi Ryerson przygotowanie studium 
na temat potencjalnych korzyści ekologicznych zakro-
jonego na szeroką skalę programu wdrażania zielonych 
i chłodnych dachów w mieście, przy uwzględnieniu lo-
kalnych warunków klimatycznych i środowiskowych. 
Miasto zorganizowało również serię warsztatów kon-
sultacyjnych z interesariuszami, aby poznać ich opinię 
na temat programu. Następnie przygotowało dokument 
zatytułowany „Realizując zielone dachy” (Making Green 
Roofs Happen), który opisywał, w jaki sposób można za-
chęcać do ich zakładania. 1 lutego 2006 roku rada miasta 
zatwierdziła ponad trzyletnią strategię, mającą na celu 
promocję tej idei. W jej ramach można było wyróżnić 

cztery główne kategorie działań: instalacja zielonych 
dachów na budynkach będących własnością miasta, pi-
lotażowy program grantowy, wdrożenie programu za-
chęcającego do rozwoju zielonych dachów oraz infor-
macja i edukacja.

Budżet. Kwalifikujące się projekty zielonych dachów 
otrzymują dotację w wysokości 50 USD/m2, maksy-
malna kwota dofinansowania to 100 000 USD.

Instytucja odpowiedzialna. Green Roofs 
<www.toronto.ca/greenroofs> 

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Podstawowe — fotosynteza i produkcja pierwot-

na, cykl hydrologiczny.
•	Regulacyjne — regulacja klimatu, oczyszczanie 

powietrza i wody, łagodzenie ekstremów pogodo-
wych (ograniczenie efektu miejskiej wyspy ciepła).

•	Kulturowe — funkcja estetyczna i edukacyjna.
 
Opracowanie: Agata Golec,  
Instytut na rzecz Ekorozwoju

Celem programu zainicjowanego przez radę miasta Toronto jest zachęcanie mieszkańców, instytucji publicznych 
i podmiotów gospodarczych do tworzenia eko-dachów na administrowanych przez nich budynkach. Eko-dachy 
obejmują zielone i chłodne dachy (cool roofs, o pokryciu zapewniającym skuteczne odbicie promieni słonecznych).

Program zach�ęcający do tworzenia eko-dach�ów
Toronto (Kanada), w realizacji od 2009

Fot. dzięki uprzejmości Toronto Environment Office, City Of Toronto
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Celem kampanii zainicjowanej przez London WildLife Trust jest przeobrażenie 3 milionów ogrodów w sieć 
„minirezerwatów” przyrody, która uczyni Londyn miejscem bardziej odpornym na skutki zmian klimatycz-
nych i lepszym dla bytowania dzikich zwierząt. Program zakłada dobrowolny udział mieszkańców.

Problem. Zmiany klimatyczne sprawiają, że lata stają 
się bardziej gorące i suche, a zimy — cieplejsze i bar-
dziej mokre. W konsekwencji jesteśmy narażeni na 
wysokie temperatury, susze i gwałtowne powodzie. 
Przewiduje się, że skutki zmian klimatycznych będą 
bardziej odczuwalne w miastach, gdzie występuje dużo 
nieprzepuszczalnych powierzchni, które zakłócają fil-
trację wody do gleby. Obszary, gdzie następuje pod-
wyższanie się temperatury, narażone są na napływ no-
wych gatunków zwierząt, co może przyczynić się do 
zakłócenia równowagi ekologicznej — zmiany liczby 
drapieżników i szkodników na danym terenie, poja-
wienie się nowych chorób. Niektóre gatunki zwie-
rząt będą potrzebowały pomocy, by przystosować się 
do tych zmian.

Rozwiązanie. Kampania dąży do zwrócenia uwagi 
na to, jak ważne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt 
są londyńskie ogrody. Organizacja chce, by prywatni 
właściciele ogrodów w Londynie zobowiązali się do 
podjęcia jednej z siedmiu inicjatyw, by uczynić swój 
ogród bardziej przyjaznym dla dzikich zwierząt i kli-
matu. Inicjatywy te obejmują: zasadzenie odpornych 
na suszę gatunków roślin, zakładanie zróżnicowanych 
żywopłotów, nasadzanie szerokolistnych drzew, two-
rzenie stawów, używanie ściółek, tworzenie zielonych 
dachów i zazielenienie tarasów. Kampania zyskała 

poparcie burmistrza Londynu i jest wspierana przez 
Thames Water — prywatną firmę odpowiedzialną za 
zaopatrzenie ludności w wodę i oczyszczanie ścieków. 
Program zakłada, że mieszkańcy sami podejmą działa-
nia i przyłączą się do inicjatywy. Dla właścicieli ogro-
dów zainteresowanych programem, London Wildlife 
Trust stworzył internetowy portal z praktycznymi in-
formacjami dotyczącymi tego, jak wdrożyć w życie ww. 
inicjatywy. Opracowano także podręcznik Wildlife 
Gardening Pack z poradami na temat ogrodnictwa 
przyjaznego dla środowiska i klimatu.

Instytucja odpowiedzialna. London Wildlife Trust 
<www.wildlondon.org.uk>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Podstawowe — cykl hydrologiczny, cykl bioche-

miczny (pochłanianie CO2), siedlisko dla zwie-
rząt i ptaków, teren umożliwiający migrację dzi-
kich zwierząt.

•	Regulacyjne — łagodzenie ekstremów pogodo-
wych (zmniejszanie temperatury w mieście), re-
gulacja klimatu.

•	Kulturowe — funkcja estetyczna i edukacyjna.

Opracowanie: Mariusz Boćkowski,
Uniwersytet Jagielloński

Kampania „Ogród dla Londynu”
Londyn (Wielka Brytania), w realizacji od 2009

Fot. Jamie Grier, dzięki uprzejmości London Wildlife Trust



  Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3, 2012 | 117 

Celem projektu było przywrócenie drzewostanu Atlanty poprzez nasadzanie nowych i utrzymywanie istnie-
jących drzew. Działanie to miało pomóc miastu sprostać takim wyzwaniom, jak: efekt miejskiej wyspy cie-
pła, zanieczyszczenie powietrza i powodzie. Celem było także uświadomienie mieszkańcom, jak ważną rolę 
pełnią drzewa w miastach.

Problem. Liczba mieszkańców Atlanty systematycznie 
wzrasta, w wyniku czego rośnie zapotrzebowanie na 
ziemię pod nowe domy, centra handlowe oraz ośrodki 
przemysłowe. W ciągu 30 lat poprzedzających wdro-
żenie projektu miasto utraciło ok. 65% drzew, co przy-
niosło dodatkowe koszty dla miasta i mieszkańców.

Rozwiązanie. Program sadzenia drzew był bardzo do-
brze zorganizowany. Do identyfikacji obszarów, gdzie 
występowało zapotrzebowanie na nowe drzewa, wy-
korzystywano technologię GIS. Następnie organiza-
cja Trees Atlanta występowała o wydanie stosownych 
pozwoleń na nasadzenie drzew i przystępowała do po-
rządkowania terenu. Drzewa były sadzone przez wo-
lontariuszy w weekendy, wcześniej przechodzili oni 
krótkie szkolenie. Pracownicy organizacji Trees At-
lanta byli odpowiedzialni za zasadzone drzewa przez 
trzy lata. Po tym okresie opiekę nad drzewami przej-
mowali mieszkańcy Atlanty. Ponieważ celem Trees At-
lanta jest odtworzenie naturalnego charakteru drzewo-
stanu miasta, większość nasadzonych drzew stanowiły 
gatunki lokalne. Akcja przyczyniła się do rozwiązania 

ww. problemów oraz do wzrostu współpracy w spo-
łecznościach lokalnych, które podjęły wspólne dzia-
łania na rzecz środowiska, w którym żyją. Nasadzania 
drzew nadal są kontynuowane. Kolejnym celem Trees 
Atlanta jest stworzenie dużego parku wokół miasta.

Budżet. 2,3 mln USD wydane w latach 2007–2008.

Instytucja odpowiedzialna. Trees Atlanta 
<www.treesatlanta.org>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Podstawowe — cykl hydrologiczny, cykl bioche-

miczny (pochłanianie CO2).
•	Regulacyjne — oczyszczanie gleb, powietrza 

i wody, łagodzenie ekstremów pogodowych (ogra-
niczenie efektu miejskiej wyspy ciepła i skutków 
powodzi).

•	Kulturowe — funkcja edukacyjna i społeczna — 
budowanie więzi sąsiedzkich.

Opracowanie: Justyna Dziankowska

„Ponownie zazieleńmy Atlantę”
Atlanta (Stany Zjednoczone), 2004–2008 

Fot. Linc Weis, dzięki uprzejmości Trees Atlanta
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Rada miasta i burmistrz zaproponowali podjęcie działań zmierzających do zwiększenia powierzchni terenów 
zieleni w mieście. Inicjatywa ta jest wspierana przez organizację Next Great City.

Problem. Głównym problemem jest brak drzew w nie-
których dzielnicach Filadelfii. W latach 1976–2004 mia-
sto utraciło ok. 200 000 drzew (niemal połowa drze-
wostanu). Miało to szereg negatywnych konsekwencji, 
m.in. pogorszyła się jakość powietrza i miasto stało się 
mniej atrakcyjne pod względem wizualnym. Drugim 
problemem była duża liczba martwych, chorych lub 
stwarzających potencjalne zagrożenie drzew na ulicach. 
Spowodowało to pogorszenie poziomu usług ekosyste-
mów i miało negatywny wpływ na aspekty estetyczne.

Rozwiązanie. Biuro Burmistrza ds. Zrównoważo-
nego Rozwoju opracowało projekt o nazwie „Zielony 
plan”, mający na celu zwiększenie obszarów zieleni do 
30% powierzchni we wszystkich dzielnicach miasta do 
2025 roku. Pierwszym krokiem było usunięcie starych 
drzew (od 2001 roku miasto usunęło ok. 23 000 mar-
twych lub stwarzających zagrożenie drzew), a drugim 
— nasadzenie nowych. Planowane jest nasadzenie 300 
000 drzew do 2015 roku. W projekt zaangażowany jest 
departament rady miasta, szereg społeczności lokal-
nych, indywidualnych mieszkańców i firm. W projek-
cie uczestniczy także Tree Vitalize — publiczno-pry-
watne partnerstwo, którego celem jest przywrócenie 
zadrzewienia w stanie Pensylwania. Od 2004 roku or-
ganizacji tej udało się zwiększyć liczbę drzew na obsza-
rach miejskich w Filadelfii o 20 000. Dzięki funduszowi 
Plant!Philadelphia również mieszkańcy mogą włączyć 

się w działania zmierzające do zazielenienia miasta. Fun-
dusz pomaga sadzić nowe i usuwać stare drzewa w cen-
tralnej dzielnicy miasta. Dzięki zgromadzonym środ-
kom corocznie ok. 8% starych drzew w centralnej części 
miasta jest zastępowanych nowymi. Wpłaty przekazane 
do funduszu można odpisać od podatku, a wpłacający 
ma możliwość zdecydowania, gdzie nowe drzewo zo-
stanie posadzone.

Budżet. 1 mln USD na nasadzanie drzew i dodatkowe 
2,5 mln USD na wsparcie działań Departamentu Par-
ków i Rekreacji.

Instytucja odpowiedzialna. Biuro Burmistrza ds. 
Zrównoważonego Rozwoju  
<www.phila.gov/green/greenworks>, we współpracy 
z organizacją Next Great City  
<www.nextgreatcity.com/actions/trees>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Kulturowe — funkcja estetyczna (działania ma-

jące na celu zazielenienie i upiększenie miasta); 
funkcja edukacyjna i społeczna — budowanie wię-
zi sąsiedzkich.

•	Regulacyjne — oczyszczanie powietrza.

Opracowanie: Michał Jarzyna,
Uniwersytet Jagielloński

Filadelfia — „Zielony plan”
Filadelfia (Stany Zjednoczone), w realizacji od 2001

Fot. dzięki uprzejmości City of Philadelphia, Mayor’s Office of Sustainability
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Miasto Seattle wyznaczyło sobie za cel osiągnięcie 30% poziomu zadrzewienia do 2037 roku, aby zwiększyć 
środowiskowe, społeczne i ekonomiczne korzyści, jakie drzewa przynoszą mieszkańcom. Plan zarządzania 
miejskim drzewostanem w Seattle jest spójną strategią, która ma umożliwić osiągnięcie wyznaczonego celu.

Problem. Dokonujący się na przestrzeni kilku ostatnich 
dekad rozwój miasta przyczynił się do zmniejszenia ob-
szaru miejskiego drzewostanu w Seattle. Obecnie ok. 
23% powierzchni miasta pokryte jest drzewami, pod-
czas gdy 35 lat temu było to 40%. Zmniejszanie liczby 
drzew od 1972 roku kosztowało Seattle 1,3 mln USD 
rocznie, w wyniku utraty korzyści z oczyszczania wody 
deszczowej i 226 000 USD rocznie z oczyszczania po-
wietrza. Miasto zasadziło tysiące drzew w ramach prac 
restauracyjnych oraz nasadzając drzewa w miejscach po 
usunięciu starych drzew. Stworzono także zachęty dla 
podejmowania prywatnych inicjatyw mających na celu 
zazielenianie miasta. Jednakże działania te nie przynio-
sły oczekiwanych rezultatów i nie udało się zachować 
liczby drzew na poziomie, jaki planowano.

Rozwiązanie. W 1994 roku miasto utworzyło Koalicję 
ds. miejskiego drzewostanu w Seattle, w której reprezen-
towane są wszystkie departamenty odpowiedzialne za 
zarządzanie zielenią w mieście. Departamenty te pod-
jęły współpracę, aby ocenić sytuację, wyznaczyć cele 
i określić, w jaki sposób długoterminowa gospodarka 
drzewostanem w mieście powinna być zorganizowana. 
Rezultatem współpracy jest „Plan zarządzania miej-
skim drzewostanem w Seattle”. Określa on działania, 
które umożliwią ochronę, utrzymanie i polepszenie 

stanu miejskiego drzewostanu. W trakcie opracowy-
wania planu urzędnicy współpracowali z konsultantami, 
organizacjami pozarządowymi, jak również z ekspertami 
z dziedziny drzew miejskich. Wstępny plan został udo-
stępniony do wglądu na stronie internetowej i otrzy-
mał ponad 90 komentarzy. Plan został zweryfikowany 
w 2012 r. Kolejnym ciałem odpowiedzialnym za reali-
zację programu jest utworzona w 2009 roku Komisja 
ds. miejskiego drzewostanu w Seattle. Pełni ona funk-
cję ciała doradczego burmistrza i rady miasta w kwe-
stiach dotyczących wytyczania polityk i regulacji odno-
szących się do zarządzania i ochrony drzew i miejskiej 
roślinności. Wkład mieszkańców i udział wolontariu-
szy są istotnymi elementami decydującymi o sukcesie 
projektów miejskich.

Instytucja odpowiedzialna. Koalicja ds. miejskiego 
drzewostanu w Seattle <www.seattle.gov/trees>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Kulturowe — funkcja estetyczna, spokój, wycisze-

nie, relaksacja.
•	Regulacyjne — oczyszczanie powietrza.

Opracowanie: Olena Baltina,
Donetsk National Technical University, Ukraina

Fot. Green Seattle Partnership 

„Plan zarządzania miejskim drzewostanem”
Seattle (Stany Zjednoczone), w realizacji od 2007
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Organizacja pozarządowa NeighborSpace nabywa niezagospodarowane działki, a następnie oddaje je w zarząd 
społecznościom lokalnym. Wspiera również lokalne grupy w zarządzaniu małymi parkami, ogrodami i brze-
gami rzek w Chicago. Nieruchomości nabyte od miasta (zwykle za 1 USD) są przekształcane w obszary zie-
leni i nie powstają na nich nowe budynki.

Problem. W mieście nie ma wystarczającej liczby ot-
wartych przestrzeni. Wg badania przeprowadzonego 
w 1993 roku miasto nie zapewnia mieszkańcom rów-
nego dostępu do terenów rekreacyjnych — 63% miesz-
kańców mieszka na terenach, gdzie parki są zatłoczone 
lub usytuowane za daleko. Chicago zostało sklasyfiko-
wane na 18. miejscu (z 20 porównywalnych miast) pod 
względem stosunku powierzchni terenów zieleni do 
liczby ludności. Tymczasem wiele nieużytkowanych 
działek mogło być zagospodarowanych i przekształ-
conych w otwarte publiczne obszary zieleni. Z drugiej 
strony utworzone przez lokalne społeczności ogrody 
i parki były likwidowane, aby zaspokoić potrzeby roz-
rastającego się miasta.

Rozwiązanie. Miasto Chicago wraz z partnerami 
utworzyło NeighborSpace — organizację pozarzą-
dową, która współpracuje z mieszkańcami, firmami, 
różnymi organizacjami i instytucjami publicznymi 
w celu zachowania i powiększania zarządzanych przez 
lokalne społeczności przestrzeni publicznych w mie-
ście. Grupa min. 3 osób (inicjatorzy) może zwrócić się 
do NeighborSpace, by ta nabyła pobliską nieużytko-
waną działkę. Gdy nieruchomość przejdzie na włas-
ność organizacji, inicjatorzy zawierają długoterminowe 
porozumienie z NeighborSpace i stają się „Liderami 
Ogrodu”. Następnie liderzy nawiązują współpracę z lo-
kalną organizacją pozarządową lub inną grupą znającą 
lokalną społeczność i jej potrzeby (np. szkoła, kościół 

itp.). Oprócz inicjatorów wymagane jest, by nie mniej 
niż 10 osób zadeklarowało udział w sprawowaniu za-
rządu nad nieruchomością. NeighborSpace zapew-
nia podstawowe ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej. Organizacja pomaga także w znalezieniu 
firm, które mogłyby dostarczać materiały ogrodni-
cze, środki finansowe, wsparcie techniczne i szkole-
niowe. Obecnie NeighborSpace jest właścicielem 57 
działek, a na kolejne 4 lokalizacje ma zawarte długo-
terminowe dzierżawy. Ponad 20 kolejnych jest na eta-
pie rewizji lub procesu nabycia.

Budżet. Aktywa w 2009 r. 4 255 316 USD.

Instytucja odpowiedzialna. 
NeighborSpace <www.neighbor-space.org>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Regulacyjne — oczyszczanie powietrza i wody, 

regulacja klimatu (ograniczenie efektu miejskiej 
wyspy ciepła), kontrola erozji, ochrona przed pro-
mieniowaniem UV.

•	Podstawowe — cykl hydrologiczny (gospodarka 
wodą deszczową).

•	Kulturowe — funkcja estetyczna, inspiracja kul-
turowa i intelektualna, budowanie więzi społecz-
nych, spokój i relaks

Opracowanie: Joanna Klak

Program Neigh�borSpace
Chicago (Stany Zjednoczone), w realizacji od 1996

Fot. dzięki uprzejmości NeighborSpace
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Ogród deszczowy jest terminem powszechnie używanym do określenia zielonego obszaru, który usuwa za-
nieczyszczenia z przepływającej wody deszczowej. Celem programu „10 000 ogrodów deszczowych” w Mel-
bourne jest zakładanie takich ogrodów na terenach prywatnych i publicznych, aby zwiększyć efektywność go-
spodarki wodą deszczową w mieście.

Problem. Zanieczyszczona woda deszczowa stwarza 
ogromne zagrożenie dla jakości wód w zatoce Port Phil-
lip. Obniżenie stężenia zanieczyszczeń (np. azotu i me-
tali ciężkich) przedostających się do zatoki i rzeki Yarra 
było jednym z celów strategii środowiskowych rządu.

Rozwiązanie. Melbourne Water (instytucja odpowie-
dzialna za gospodarkę wodną) we współpracy z lokal-
nymi społecznościami dąży do zakładania ogrodów 
deszczowych na terenach użyteczności publicznej. Ce-
lem projektu jest utworzenie 10 000 ogrodów. Przydo-
mowy ogród deszczowy to obszar, do którego systemem 
rur spływa woda deszczowa z nieprzepuszczalnych po-
wierzchni, takich jak podjazdy, patia, dachy itp. War-
stwy piaszczystej gleby spowalniają przepływ wód desz-
czowych do rzek, potoków i zatok, dzięki czemu woda 
jest w naturalny sposób filtrowana. Ogrody deszczowe 
na obszarach użyteczności publicznej (np. ulice, parki, 
szkoły itp.) dodatkowo umożliwiają odfiltrowanie zanie-
czyszczeń, ropy, biogenów, chemikaliów i osadu, który 
normalnie gromadzi się na powierzchniach dróg, par-
kingów i dachów. Melbourne Water wraz z lokalnymi 

radami i społecznościami, stworzyło dotychczas nie-
mal 3000 ogrodów deszczowych, które na niewiel-
kim obszarze miejskim wydatnie przyczyniają się do 
polepszenia jakości wód. Projekt pozytywnie wpływa 
na gospodarkę wodną, a ponadto pełni ważną funk-
cję edukacyjną — społeczeństwo jest informowane 
o tym, jak wygląda obieg wody i w jaki sposób miesz-
kańcy mogą przyczyniać się do zmniejszenia poziomu 
jej zanieczyszczenia.

Instytucja odpowiedzialna. Melbourne Water 
<www.raingardens.melbournewater.com.au>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Podstawowe — cykl hydrologiczny.
•	Regulacyjne — oczyszczanie wody, oczyszcza-

nie powietrza.
•	Kulturowe — funkcja estetyczna, rekreacja, edu-

kacja

Opracowanie: Mia Śmietańska,
Manchester Metropolitan University

Program „10 000 ogrodów deszczowych�”
Melbourne (Australia), w realizacji od 2009

Fot. Melbourne Water’s 10,000 Rain Gardens Program, dzięki uprzejmości Melbourne Water
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Miasto Nowy Jork zawarło porozumienie z rolnikami, aby chronić zlewnię Catskill /Delaware, która jest głów-
nym źródłem wody pitnej dla Nowego Jorku. Dzięki porozumieniu udało się poprawić jakość wody poprzez 
ochronę ekosystemów, a miasto uzyskało znaczne oszczędności finansowe.

Problem. System zaopatrzenia Nowego Jorku w wodę 
jest największym systemem w Stanach Zjednoczonych, 
który nie korzysta z technologicznego uzdatniania 
wody. Około 5,4 mld litrów wody dziennie dostarcza-
nych jest do blisko 9 mln mieszkańców Nowego Jorku 
i okolic. W związku ze zwiększającą się antropopresją, 
jakość wody w zlewni Catskill/Delaware (ok. 160 km 
od miasta) ulegała sukcesywnemu pogarszaniu. W la-
tach 1990., po wydaniu nowych standardów federal-
nych jakości wody, amerykańska Agencja Ochrony 
Środowiska poinformowała miasto Nowy Jork o ko-
nieczności wybudowania zakładu uzdatniania, aby za-
pewnić właściwą jakość wody pitnej.

Rozwiązanie. Miasto zawarło porozumienie z rolni-
kami z regionu Catskill/Delaware, którego celem była 
ochrona zlewni, zapewnienie naturalnego procesu fil-
tracji wody i uniknięcie konieczności wydatków zwią-
zanych z budową i utrzymaniem zakładu uzdatniania 
wody. Miasto zobowiązało się do pokrycia połowy 
kosztów projektu i wykupienia ponad 140 000 hekta-
rów ziemi w latach 1997–2007. Ponadto zobowiązało 
się do sfinansowania oczyszczania ścieków na każ-
dej farmie. W zamian rolnicy mieli spełnić warunki 
określone przez miasto. Program został stworzony 

i jest wdrażany przez miasto Nowy Jork we współpracy 
z partnerami, do których należą m.in. stanowe i fede-
ralne agencje i instytucje, społeczności lokalne i rolnicy, 
instytucje ochrony środowiska, zrzeszenia rolnicze, eks-
perci. Rolnicy, choć początkowo nieprzychylni, ostatecz-
nie włączyli się aktywnie w prace nad programem. Do-
datkowe postanowienia zostały wydane w 2006 i 2008 
roku, a program jest nadal realizowany.

Budżet. W ciągu początkowych 10 lat wydano 1,5 mld 
USD. Dzięki realizacji projektu miasto zaoszczędziło 
ok. 6 mld USD, które musiałoby przeznaczyć na bu-
dowę zakładu uzdatniania wody i 200–300 mln USD 
na jego coroczną eksploatację. Pozostałe koszty, zwią-
zane z realizacją projektu, nie przekroczyły 100 mln 
USD rocznie.

Instytucja odpowiedzialna. Departament Ochrony 
Środowiska miasta Nowy Jork, Biuro Zasobów Wod-
nych <http://ice.ucdavis.edu/node/133>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Regulacyjne — oczyszczanie wody.

Opracowanie: Anna Huskowska

Och�rona zlewni Catskill/Delaware
Nowy Jork (Stany Zjednoczone), w realizacji od 1997

Zdjęcia wykorzystane za zgodą Urzędu Miasta w Nowym Jorku, Departament Ochrony Środowiska. All rights reserved.
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Miejskie mokradła znajdują się pod szczególną presją ze względu na rozwój gospodarczy oraz planowanie prze-
strzenne nieuwzględniające aspektów środowiskowych. Przykładem tych zależności jest ekosystem Muthura-
jawela Marsh i Negombo Lagoon na Sri Lance. Aby zapobiec nadmiernemu łowieniu ryb, zwiększeniu zanie-
czyszczeń i powodziom, został tam opracowany i zrealizowany plan zintegrowanego zarządzania zasobami.

„Plan zintegrowanego zarządzania zasobami” 
Kompleks Muthurajawela/Negombo (Sri Lanka), 1998–2003 

Problem. Kompleks Muthurajawela/Negombo o po-
wierzchni ok. 6000 ha to miejski obszar silnie powią-
zany z przybrzeżnymi mokradłami. Bagna i zalew 
ulegają degradacji z powodu postępującej urbanizacji 
i industrializacji Dzikie gatunki roślin są zbierane, 
ziemia jest zagospodarowywana na potrzeby rolni-
ctwa i mieszkalnictwa, następują procesy zamulania 
na skutek działalności człowieka. Wzrost liczby lud-
ności powoduje nadmierne połowy, degradację wód, 
zwiększenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych 
przez przemysł i gospodarstwa domowe w górnym 
biegu rzeki.

Rozwiązanie. Plan zintegrowanego zarządzania za-
sobami został opracowany, aby usprawnić współpracę 
pomiędzy różnymi instytucjami i lokalnymi społecz-
nościami. Aby skutecznie zarządzać regionem, musi 
on być postrzegany jako system, w którym zachodzi 
szereg interakcji pomiędzy ekosystemem mokradeł 
a obszarem miejskim. Plan położył duży nacisk na 
zaangażowanie społeczeństwa w proces zarządzania. 
Przewidywał także kontynuację i ewaluację strategii 
zagospodarowania przestrzennego obszaru. Opraco-
wano warunki użytkowania ziemi i wytyczono nastę-
pujące strefy: ścisłej ochrony, rekreacyjną buforową, 
przesiedlenia, zróżnicowaną miejską oraz strefę za-
mieszkania. W ten sposób zapewniono możliwość 
rozwoju regionu, a jednocześnie poprawiono ochronę 
przeciwpowodziową, zwiększono bioróżnorodność, 

ograniczono zrzut ścieków do rzek i zahamowano frag-
mentację siedlisk. Narzędziem pomocniczym były fun-
dusze administrowane przez komisję rybołówstwa. 
Stworzono je z myślą o najbiedniejszych rodzinach 
oraz tych, które musiały się przesiedlić. Aby przeko-
nać o potrzebie kontynuacji ochrony regionu i uka-
zać ekonomiczne korzyści z tego płynące, przeprowa-
dzono analizę, w której oszacowano wartość towarów 
i usług świadczonych przez mokradła. Wg analizy 
mokradła generują ponad 4,6 mln EUR rocznie (pod 
uwagę wzięto takie usługi ekosystemu, jak: produk-
cja żywności, dostarczanie wody, działanie przeciw-
powodziowe, oczyszczanie ścieków).

Budżet. 2,47 mln EUR

Instytucja odpowiedzialna. Central 
Environmental Authority, Sri Lanka  
<www.lankalibrary.com/natural/muthu.htm>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Zaopatrujące — produkcja żywności (ryby, ro-

śliny uprawne).
•	Regulacyjne — oczyszczanie wody.
•	Podstawowe — cykl hydrologiczny.
•	Jakość życia — funkcja estetyczna, rekreacja.

Opracowanie: Anna Matkowska,
Uniwersytet Jagielloński

Fot. Dennis Sylvester Hurd
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Cztery podstawowe elementy programu to: skuteczne gospodarowanie wodą deszczową, minimalizacja ab-
sorpcji ciepła, ograniczanie nadmiernego oświetlenia oraz zwiększanie wykorzystania materiałów pochodzą-
cych z recyklingu. Projekt polega przede wszystkim na modernizacji miejskich ulic tak, by ich powierzchnie 
były bardziej przepuszczalne, dzięki czemu woda deszczowa może przedostawać się do gleby i w naturalny 
sposób być tam oczyszczana i gromadzona.

Problem. W Chicago jest ponad 13 000 ulic o łącznej 
długości ponad 21 000 kilometrów. Stanowi to ponad 
1400 ha nieprzepuszczalnej powierzchni, która w zna-
czący sposób przyczynia się do powstawania spływu 
powierzchniowego i powoduje lokalne powodzie miej-
skie. Woda deszczowa, spływając z powierzchni ulic, 
zanieczyszcza lokalne zbiorniki wodne. Ciemna na-
wierzchnia ulic podnosi temperaturę i przyczynia się 
do efektu miejskiej wyspy ciepła. Tradycyjne oświet-
lenie uliczne zużywa dużo energii i przyczynia się do 
zanieczyszczenia świetlnego.

Rozwiązanie. Departament Transportu jest inicjatorem 
projektu i nim zarządza. Program zakłada zastępowanie 
betonowych i asfaltowych nawierzchni dróg nawierzch-
niami wykonanymi z materiałów przepuszczających 
wodę. Nowa, porowata nawierzchnia umożliwia prze-
dostanie się aż 80% wody deszczowej do podłoża, od-
filtrowując z niej zanieczyszczenia przed przedostaniem 
się do warstwy wodonośnej, skąd trafia do jeziora Mi-
chigan. Ulice, zaprojektowane i wykonane w taki spo-
sób, pozwalają skutecznie odprowadzić wody deszczowe, 
zmniejszają szkody spowodowane przez wodę i zanie-
czyszczenia oraz przywracają naturalny obieg wody. 
Poza tym, do budowy nowych nawierzchni używa się 
materiałów, które redukują efekt miejskiej wyspy ciepła. 
W ramach programu używane są materiały budowlane 
pochodzące z recyklingu, co redukuje ponoszone koszty 

oraz ogranicza zużycie surowców i zapełnianie składo-
wisk odpadów. Ponadto program wymaga, by oświetlenie 
uliczne było energooszczędne i dobrze zaprojektowane. 
Departament Transportu Miasta Chicago zachęca także 
właścicieli prywatnych posesji do zakładania ogrodów 
deszczowych, które dopełniają działania podejmowane 
w ramach programu. Opublikowano także podręcznik, 
który prezentuje wiele dobrych praktyk realizowanych 
w innych miastach, a które mieszkańcy Chicago mogą 
wdrożyć na swoich posesjach. Program cieszy się do-
brą opinią wśród mieszkańców. Od 2006 roku, kiedy ru-
szyły pierwsze projekty pilotażowe, miasto sukcesyw-
nie zmienia nawierzchnię na 15–20 drogach rocznie.

Budżet. 900 000 USD (faza pilotażowa).

Instytucja odpowiedzialna. Departament 
Transportu Miasta Chicago 
 <www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdot/provdrs/ 
alley/svcs/green_alleys.html>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Regulacyjne — oczyszczanie wody i powietrza, ła-

godzenie ekstremów pogodowych.
•	Podstawowe — cykl hydrologiczny i bio  geo che- 

miczny.

Opracowanie: Justyna Pietras

Program „Zielone ulice”
Chicago (Stany Zjednoczone), w realizacji od 2006

Fot. Chicago Department of Transportation
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Program „Zielone ulice”
Chicago (Stany Zjednoczone), w realizacji od 2006

Hasło „Przybliżamy rzekę ludziom” dobrze oddaje charakter działalności Fundacji „Ja Wisła”. Poprzez pro-
jekty kulturalne, wydawnicze, informacyjne i ekologiczne, Fundacja działa nie tylko na rzecz ochrony natu-
ralnego biegu Wisły oraz wartości przyrodniczych jej doliny, ale przede wszystkim wpływa na kształtowanie 
relacji między mieszkańcami miasta a rzeką.

Problem. Warszawski odcinek Wisły liczy ok. 27 km. 
Jest w większości nieuregulowany, tworząc liczne za-
kola i starorzecza o bogatej florze i faunie. Choć jest to 
jeden z największych walorów przyrodniczych War-
szawy, jego potencjał rekreacyjny jest niewykorzystany. 
Ponadto, wskutek m.in. wciąż obecnej emisji ścieków 
bezpośrednio do koryta rzeki, postępuje degradacja 
środowiska przyrodniczego i spadek bioróżnorodno-
ści. Wisła nie jest elementem budującym tożsamość 
miasta, przez co więzi mieszkańców z rzeką są słabe.

Rozwiązanie. Głównym przedsięwzięciem Fundacji 
było wyremontowanie starej barki „Herbatnik”, cumu-
jącej w Porcie Czerniakowskim — najstarszym porcie 
rzecznym w Warszawie. To na jej pokładzie mieści się 
siedziba „Ja Wisła”. Jest ona również miejscem, w któ-
rym organizowane są koncerty, warsztaty i happeningi. 
Fundacja aktywnie zabiega o rewitalizację Portu Czer-
niakowskiego i uczynienie z niego przestrzeni pub-
licznej przyjaznej dla mieszkańców. Na terenie portu 
chce m.in. utworzyć Skansen Rzeki Wisły. Sprzeciwia 
się planom wybudowania w dawnym porcie biurowca. 
W 2006 roku fundacja zorganizowała plenerową wy-
stawę pt. „Wisła jaka była”, prezentującą 102 repro-
dukcje zdjęć i grafik warszawskiej Wisły z XIX wieku. 
Pokazywała ona, jak czysta była rzeka jeszcze sto lat 
temu, a jej brzegi dostępne i przyjazne mieszkańcom 

korzystającym z plaż, bulwarów i portów. W ramach 
projektów, takich jak „Wisła serce Europy”, Fundacja 
organizuje pokazy filmów na barce, obchody Nocy 
Świętojańskiej. Popularyzuje korzystanie z rekrea-
cyjnych usług rzeki na miejskiej plaży przy Pomniku 
Saperów. Od 2008 roku w okresie wakacyjnym udo-
stępnia leżaki, organizuje rejsy po Wiśle i rajdy rowe-
rowe wzdłuż rzeki. W 2009 roku Fundacja „Ja Wisła” 
włączyła się również w działania na rzecz znakowa-
nia rezerwatów przyrody na Wiśle oraz monitorowała 
obszary Natura2000 (Dolinę Środkowej Wisły i Ma-
łopolski Przełom Wisły), by przeciwdziałać niszcze-
niu przyrody. Fundacja swoimi działaniami próbuje 
przyciągnąć mieszkańców Warszawy nad Wisłę, bu-
dować ich więź z rzeką i poczucie odpowiedzialności 
za jej obecny stan i przyszłe losy.

Instytucja odpowiedzialna. Fundacja „Ja Wisła” 
<www.jawisla.pl>

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Kulturowe — więzi społeczne, powiązanie z miej-

scem, rekreacja, turystyka, funkcja estetyczna 
i edukacyjna, inspiracja kulturowa.

Opracowanie: Marcin Walków,
Fundacja Sendzimira

Fundacja „Ja Wisła”
Warszawa (Polska), w realizacji od 2005

Fot. Fundacja „Ja Wisła” Fot. Piotr Jozwiak, www.flickr.com/photos/piotrjozwiak/
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Stowarzyszenie „Mierz Wysoko” prowadzi od 5 lat klub dla dzieci i młodzieży z ulicy Brzeskiej na terenie 
dzielnicy Praga Północ, wyróżniającej się trudnymi warunkami bytowymi, dużą liczbą mieszkańców z prob-
lemem alkoholowym. Od 2010 roku stowarzyszenie prowadzi między innymi akcje zazieleniania podwórek 
wspólnie z dziećmi.

Problem. W środowisku dotkniętym biedą, takim jak 
ulica Brzeska, często mieszkańcy nie przywiązują wagi 
do zieleni, która jest niszczona przez samochody i psy. 
Przy jezdni nie ma drzew, jedyne dwa miejsca publiczne 
to pokryty betonem plac, na którym parkują samochody 
i „Piaski”, fragment niezagospodarowanej przestrzeni 
wykorzystywany do spacerów z psami. Zieleń występuje 
jedynie na niektórych podwórkach, najczęściej w for-
mie zamkniętych ogrodów. 

Rozwiązanie. Wprowadzanie zieleni na podwórka 
z mieszkańcami, tworzenie nowych ogródków lub wzbo-
gacanie dotychczasowych. Stosunkowo duża łatwość, 
z jaką Stowarzyszeniu udało się zaangażować miesz-
kańców, wynika z kilku lat obecności w środowisku. Pe-
dagodzy z „Mierz Wysoko”, dzięki organizowaniu zajęć 
dla dzieci, pomaganiu rodzicom w problemach wycho-
wawczych i bytowych, organizowaniu pikników i ak-
cji społecznych, są akceptowani przez miejscową spo-
łeczność. Działanie animacyjne, wykorzystujące zieleń, 
służy również Stowarzyszeniu w pielęgnowaniu dobrych 
relacji z mieszkańcami, a także pozyskiwaniu nowych 
dzieci do klubu. Akcja podkreśla estetyczny oraz kul-
turowy charakter zieleni, wprowadzając poczucie zado-
wolenia z miejsca, w którym się żyje. Kilka razy w ty-
godniu pedagodzy brali wózek z łopatami, grabkami, 
konewkami i kwiatami i wyjeżdżali na ulicę. Zazwyczaj 
dzieci zaraz do nich przychodziły i prosiły, by wybrać 

się z kwiatkami na ich podwórka. Na Brzeską prze-
sadzano również truskawki i inne rośliny, które ani-
matorzy ogródkowi ratowali z likwidowanych, opusz-
czonych działek pracowniczych w lewobrzeżnej części 
Warszawy. W trakcie projektu nawiązano też współ-
pracę z Zarządem Oczyszczania Miasta, dzięki czemu 
animatorzy mogli ratować zieleń, wykopując bratki 
z Ronda Waszyngtona oraz Metra Centrum w dzień, 
w którym robotnicy zmieniali zieleń na nową. Dano 
drugie życie roślinom, które inaczej wylądowałyby na 
śmietniku. Sianie ziaren marchewek, dyni czy kwia-
tów ozdobnych pozwalało dzieciom towarzyszyć roz-
wojowi rośliny od samego początku i rozwijać zainte-
resowanie i pragnienie opieki nad roślinami. W 2011 
roku sezon ogródkowy został zakończony zorgani-
zowanym wspólnie z mieszkańcami piknikiem i wy-
stawą fotografii z akcji w położonym przy ul. Brze-
skiej klubie „Pawiarnia”.

Instytucja odpowiedzialna. Stowarzyszenie 
„Mierz Wysoko”

Kategorie wykorzystanych usług ekosystemów.
•	Kulturowe — relacje społeczne, powiązanie z miej-

scem, funkcja estetyczna i edukacyjna.

Opracowanie: Piotr Bielski,
Uniwersytet Łódzki

Ogródki podwórkowe
Warszawa (Polska), w realizacji od 2010
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