
Przestrzenne zróżnicowanie przepływu kulturowych usług ekosystemowych w dużym mieście. 

Ile przyrody w przyrodzie? 

 Prezentowany projekt badawczy dotyczy relacji między człowiekiem o środowiskiem przyrodniczym, 

jakie zachodzą w dużych miastach. Chociaż obszary te raczej nie kojarzą się z przyrodą, przynosi ona 

mieszkańcom miast wiele różnych korzyści. Część z nich to tzw. usługi kulturowe. Należą do nich na przykład 

możliwość rekreacji, uczenia się o świecie przyrody, czy rozkoszowania się widokiem zieleni. Okazję do 

takich właśnie form kontaktu z przyrodą stwarzają publicznie dostępne tereny zielone: parki, lasy miejskie, 

ale również doliny rzeczne, łąki itp. 

Będziemy poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania: 

- Czy mieszkańcy dużego miasta mają potrzebę kontaktu z przyrodą i co właściwie znaczy dla nich to 

określenie? 

- Jakie czynniki przestrzenne, przyrodnicze i społeczne kształtują sposób, w jaki w miastach korzysta 

się z przyrody w celach kulturowych? 

- Jak ludzie korzystają z przyrody w centrum miasta, a jak na przedmieściach? 

- Czy lasy i inne zielone tereny położone na granicy dużego miasta przyciągają mieszkańców centrum 

szukających dzikiej przyrody, czy raczej są substytutem parku dla mieszkańców przedmieść? 

- Czy Ci, którzy lubią przyrodę, więcej o niej wiedzą, chętniej przebywają na terenach zielonych? 

- W jakim stopniu zarządzający terenami zielonymi oraz organizatorzy różnych form wypoczynku i 

edukacji terenowej wpływają na to, czy i jak ludzie spędzają czas „na łonie przyrody”? 

 Nasze badania będziemy prowadzić w Warszawie i w jej najbliższych okolicach. Podczas prac 

wykorzystamy metody stosowane zarówno przez badaczy społecznych jak i przyrodników. Szczególnie 

ważnym elementem prac będą analizy przestrzenne. Dzięki nim opracujemy mapy, które pokażą, czy 

rekreacyjne, edukacyjne i estetyczne znaczenie przyrody w centrum miasta różni się od tego na 

przedmieściach.  

Nasze badania mają szansę przyczynić się do lepszego zrozumienia relacji pomiędzy terenami 

zielonymi i mieszkańcami miast oraz rozwoju koncepcji kulturowych usług ekosystemowych. Zdobyta przez 

nas wiedza oraz opracowane na potrzeby badań nowe metody pomogą lepiej zrozumieć rolę miejskich terenów 

zielonych w kształtowaniu relacji między człowiekiem a przyrodą.  
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