
Jeśli zapytamy mieszkańców miasta, gdzie chcieliby 
mieszkać — większość wskaże okolice w pobliżu te-
renów zieleni. Dlatego nie dziwią protesty przeciw-
ko usuwaniu drzew z przestrzeni publicznych. Są one 
sygnałem dla władz miasta, żeby przywiązywać więk-
szą wagę do przyrody. Jest to zadanie nie tylko dla wy-
działu ochrony środowiska, ale również dla tych, które 
podejmują decyzje dotyczące planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta oraz realizacji poszczególnych 
inwestycji. Brak zrozumienia zna -
czenia przyrody w mieście przez 
przedstawicieli wydziałów innych 
niż wydział ochrony środo wiska 
sprawia, że ten ostatni ma ogra-
niczone możliwości realizowania 
swojego podstawowego celu.

Procesy podejmowania decy-
zji dotyczących rozwoju miast często wymagają doko-
nywania wyborów pomiędzy ochroną przyrody, a roz-
budową infrastruktury lub zabudowy. Przyroda w tych 
decyzjach jest często lekceważona i bagatelizowana, 
poprzez sprowadzanie jej do „kwiatków i motylków”, 
na których uroki tylko nieliczni są wrażliwi. Tymcza-
sem system przyrodniczy w mieście pełni bardzo waż-
ne funkcje, a korzyści, które z tego dla nas wynikają, 
określane są mianem usług ekosystemów. Nie przy-
padkiem środowisko bywa nazywane wielką pracu-
jącą fabryką.1

Koncepcja usług ekosystemów powstała z potrze-
by uzasadnienia znaczenia przyrody dla rozwoju, tak 
aby ułatwić podejmowanie wymienionych powyżej 
trudnych decyzji. Rozumiejąc lepiej zakres i zróżnico-
wanie korzyści, jakich dostarcza nam przyroda, jeste-
śmy w stanie bardziej racjonalnie zarządzać zasobami 
przyrodniczymi. Efektywne gospodarowanie tym, co 
posiadamy, jest podstawową zasadą zrównoważonego 

rozwoju. Dbając o przyrodę, zapewniamy sobie moż-
liwość korzystania ze strumienia świadczonych przez 
nią usług. Części z nich nie moglibyśmy zastąpić, gdy-
byśmy dopuścili do degradacji przyrody, a zastąpienie 
innych byłoby bardzo kosztowne. Współczesna analiza 
ekonomiczna pozwala na uwzględnienie usług ekosy-
stemów w rachunku ekonomicznym. To z kolei umoż-
liwia wzięcie pod uwagę wartości przyrody w proce-
sach decyzyjnych.

Powszechne stosowanie me-
tod i narzędzi włączania warto-
ści przyrody w procesy decyzyj-
ne jest jednym z pilnych wyzwań 
zrównoważonego rozwoju, nie 
tylko w Polsce. W odpowiedzi na 
to wyzwanie, trzeci numer pisma 
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sowania przygotowaliśmy w formie poradnika doty-
czącego wykorzystania usług ekosystemów na rzecz 
zrównoważonego rozwoju miast. Poradnik pisany był 
przede wszystkim z myślą o przedstawicielach admi-
nistracji samorządowej, odpowiedzialnych za plano-
wanie przestrzenne, infrastrukturę, transport, rozwój 
i planowanie strategiczne, a także wszystkich innych, 
których decyzje mają wpływ na ekosystemy w mia-
stach. Przedstawione tu treści z pewnością zaintere-
sują również czytelników, którzy zajmują się sprawa-
mi miast i jakości życia w miastach.

Poradnik został zainspirowany działaniami prowa-
dzonymi w ramach międzynarodowego projektu „Eko-
nomia ekosystemów i bioróżnorodności” (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity, TEEB). Celem projek-
tu TEEB jest zwrócenie uwagi na korzyści, jakie lu-
dzie czerpią z przyrody, oraz rosnące koszty związane 
z utratą bioróżnorodności i degradacją ekosystemów. 
Chodzi w nim również o wskazywanie praktycznych 
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1 Zagadnienia te zostały podkreślone w ważnych europejskich dokumentach, takich jak Europejska Konwencja Krajobrazowa przyjęta 
przez Radę Europy w roku 2000 lub unijna Strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. — „Nasze ubezpieczenie na 
życie i nasz kapitał naturalny" z 2011 roku. Stanowią one również podstawowe założenia Nowej Karty Ateńskiej, określającej wizję miast 
xxi wieku, uchwalonej w roku 2003 przez Europejską Radę Urbanistów.

Dbając o przyrodę, zapewniamy sobie moż-
liwość korzystania ze strumienia świadczo-
nych przez nią usług. Części z nich nie mo-
glibyśmy zastąpić, gdybyśmy dopuścili do de-
gradacji przyrody, a zastąpienie innych byłoby 
bardzo kosztowne.
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ISTOTY SPRAWY
• Dlaczego warto 

zajmować się przyrodą 
w mieście?

• Jakich korzyści nam 
dostarcza?

• Jakie ekosystemy ich 
dostarczają i w jaki 
sposób?

→ ARTYKUŁ PIERWSZY

BARIER
• Co utrudnia ochronę 

przyrody w mieście?
• Jakie czynniki 

administracyjne 
i społeczne to 
powodują?

• Jak pokonać te bariery?
 
→ ARTYKUŁ DRUGI

MOŻLIWOŚCI 
WSPÓŁPRACY
• Z kim współpracować?
• Jak współpracować?
• Jakie jest znaczenie 

udziału mieszkańców  
w podejmowaniu 
decyzji? 

→ ARTYKUŁ TRZECI

WARTOŚCI
• Jak wycenić wartość 

przyrody w mieście?
• Jakie metody 

wykorzystać?
• Jak interpretować 

uzyskane wyniki?
 

→ ARTYKUŁ CZWARTY

ŚWIADOMOŚĆ

PODSTAWY
zarządzania usługami 
ekosystemów 
w miastach

DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA USŁUGAMI EKOSYSTEMÓW
• Jak potencjał usług ekosystemów wykorzystują inne miasta?
• Jakie mechanizmy ekonomiczne i prawne wykorzystują w tym celu?
• Jakie działania podejmują w tym zakresie organizacje pozarządowe?
 
→ DOBRE PRAKTYKI

PRZYKŁADY
rozwiązań z zakresu
zarządzania usługami 
ekosystemów 
w miastach

DRZEWA W MIEŚCIE
• Drzewa przyuliczne
• Drzewa w parkach i zieleńcach
• Lasy miejskie
• Wpływ na zdrowie, mikroklimat, 

jakość powietrza, wizerunek, 
oszczędności energii i wiele innych

 
→ ARTYKUŁY PIERWSZY I CZWARTY

WODA W MIEŚCIE
• Rzeki
• Zbiorniki wodne
• Tereny nadwodne
• Ochrona przeciwpowodziowa, 

rekreacja, wpływ na mikroklimat, 
estetykę przestrzeni i wiele innych

 
→ ARTYKUŁ PIĄTY

PRZYKŁADY
usług ekosystemów 
i ich znaczenia dla 
rozwoju miast

kroków, jakie należy podjąć, by wykorzystać potencjał 
usług ekosystemów na rzecz zrównoważonego roz-
woju. Uzyskaliśmy oficjalne poparcie koordynatorów 
projektu TEEB dla naszego przedsięwzięcia i zgodę 
na określenie naszego poradnika pierwszą inicjatywą 
TEEB w Polsce, stąd nazwa „polski poradnik TEEB 
dla miast”. Przetłumaczyliśmy również na język pol-
ski i wydaliśmy „Poradnik TEEB dla miast” przygo-
towany w ramach międzynarodowego projektu TEEB. 
Korzystając z międzynarodowych przykładów, prezen-
tuje on sześcioetapowe podejście TEEB, pozwalające 

na włączenie usług ekosystemów do polityki i proce-
sów decyzyjnych w miastach.

Oba poradniki zostały opublikowane w ramach rea-
lizowanego przez Fundację Sendzimira projektu „Usłu-
gi ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miast” 
(2011–2012). Przeprowadziliśmy dwa badania, których 
wyniki przedstawiamy na łamach niniejszego porad-
nika, a w ramach międzynarodowej Akademii Letniej 
„Wyzwania zrównoważonego rozwoju” przygotowaliśmy 
raport dla Łodzi dotyczący wykorzystania potencja-
łu usług ekosystemów w tym mieście. W lipcu 2011 
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roku zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję 
naukową nt. wartości usług ekosystemów w miastach, 
na której gościliśmy światowe autorytety zajmujące się 
tą tematyką. Współpracujemy z międzynarodową orga-
nizacją ICLEI — Samorządy na rzecz Zrównoważo-
nego Rozwoju, uczestniczymy też w międzynarodowej 
sieci organizacji pozarządowych działających na rzecz 
zazieleniania europejskich miast. Przeprowadziliśmy 
warsztaty partycypacyjne na temat znaczenia zieleni 
w Łodzi, promujemy też koncepcję stworzenia mo-
delowej Koalicji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Łodzi. W jej skład weszłyby organizacje, firmy i in-
stytucje reprezentujące trzy sektory życia społeczno-
gospodarczego, zainteresowane wspólnymi działaniami 
na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta. Wymienio-
ne wyżej publikacje, materiały z konferencji, a także 
opis naszego projektu są dostępne na stronie interne-
towej Fundacji Sendzimira, a także na stronie interne-
towej <www.uslugiekosystemow.pl>, którą utworzyli-
śmy, by promować w Polsce tę tematykę.

Struktura poradnika została stworzona tak, aby 
umożliwić korzystanie z niego w sposób wygodny 
i efektywny. Kolejne artykuły mają za zadnie odpowie-
dzieć na kluczowe zagadnienia związane z wykorzysta-
niem usług ekosystemów w miastach, a związki mię-
dzy nimi przedstawia rysunek na poprzedniej stronie.

Podziękowania

Dziękujemy koordynatorom projektu TEEB za popar-
cie naszych działań. Jesteśmy wdzięczni ekspertom 
za udział w badaniu dotyczącym barier dla zachowa-
nia drzew w miastach, a także mieszkańcom Łodzi, 
którzy wzięli udział w badaniu dotyczącym wyce-
ny. Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu kwestio-
nariusza na potrzeby badania dotyczącego barier: 
prof. Halinie Barbarze Szczepanowskiej (IGPiM), 
dr Markowi Sitarskiemu (IGPiM), dr Marzenie 
Suchockiej (IGPiM), dyr. Dariuszowi Wrzosowi 
(UMŁ) i dr Nata lii Ratajczyk (UŁ). Część wywia-
dów w  obu badaniach przeprowadzili uczestnicy  
Akademii Letniej „Wyzwania zrównoważonego  
roz woju”, w szcze  gól noś ci jesteśmy wdzięczni za po-
moc Annie Gust i An  nie Pakowskiej. Za ankietowa-
nie w Łodzi dziękujemy również Marcie Pastuszce 
i Monice Stasiak. Za ankietowanie na potrzeby ana-
lizy barier dla zachowania drzew w miastach dzięku-
jemy Marcie Roskowińskiej. Uczestnikom Akademii 
chcielibyśmy również podziękować za przygotowanie 
raportu Łódź Europejską Zieloną Stolicą do 2020, który 
zawierał wstępne wyniki badań, propozycje innowa-
cji dla miasta oraz opis wyników warsztatu partycy-
pacyjnego dotyczącego zieleni w mieście.


