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Zielony sposób na szczęście?
Chyba każdy z nas szukając mieszkania lub domu, zadałby sobie
pytanie: gdzie żyje się najlepiej? Który zakątek miasta jest dla mnie
stworzony? Gdzie będę szczęśliwy?

Nie ma na to jednego przepisu czy wzoru matematycznego,
co nie znaczy, że szczęścia nie można zamknąć w liczbach.
A przynajmniej jego zielonej odsłony. Jak udowodnił raport Szczęśliwy
Dom*, rola zieleni w miejscu w którym żyjemy jest nieoceniona: dla
ponad połowy badanych, zieleń w najbliższej okolicy była kluczowa
i pomagała chociażby w radzeniu sobie ze stresem w czasie pandemii.
Tereny zielone umożliwiały odpoczynek, sport czy spotkania z innymi
ludźmi.

Co to jednak znaczy, że mieszkamy w zielonej okolicy? Czy świadczą
o niej okoliczne parki? A może ilość trawników w przydomowych
ogródkach lub ilość drzew na osiedlu?

Otodom i specjaliści Heksagonu, instytucji zajmującej się m.in.
geokonsultacjami i badaniami sektorowymi, wzięli pod lupę zieleń w
Warszawie, Krakowie i Poznaniu, by ustalić, gdzie powiedzenie “grać
w zielone” nabiera nowego znaczenia.

“Szczęśliwy dom. Badanie dobrostanu Polaków”
przeprowadzone przez SWPS Innowacje na
zlecenie Otodom

*
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Zieleń = szczęście?
Wnioski z Raportu Szczęśliwy Dom

SWPS Innowacje na zlecenie Otodom przeprowadził badania
dotyczące poczucia szczęścia w miejscu zamieszkania.
Z raportu jasno wynika, że rola domu i najbliższej okolicy się
zmieniła w trakcie pandemii, a wpływ zieleni na to, jak
postrzegamy miejsce naszego zamieszkania, jest ogromny.
Ponieważ z uwagi na kolejne lockdowny, wiele miejsc, w których
się relaksowaliśmy zostało zamkniętych, badani podejmowali
różne działania, aby zrekompensować sobie ich brak. Wiele
z nich polegało na szukaniu zielonych przestrzeni w mieście:
respondenci wyjeżdżali do lasu, robili pikniki, chodzili do parku,
jeździli na rowerze. Dużą popularnością cieszyły się też wyjazdy
na działkę.

Tęsknota za zielenią spowodowała, że niektórzy zajęli się
ogrodnictwem, uprawą roślin doniczkowych w domu i na
balkonie oraz zakładaniem szklarni. Dlatego tak ważne stało się
też np. zachowanie przy nowych inwestycjach – przynajmniej w
części – istniejącego drzewostanu, który jest bezcenny dla
poczucia komfortu mieszkańców.

32%
badanych chce wokół
terenów zielonych (skwerów,
parków i lasów)

30%
szuka domu lubmieszkania
z ogrodem

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PARAMETRY „MIESZKANIA MARZEŃ”

50%
aż połowa respondentów
wskazała, że ważne stało się
dla nich posiadanie balkonu,
tarasu lub ogrodu

53%
respondentów
zdecydowanie bardziej niż
przed pandemią docenia
tereny zielone w okolicy

53%
badanych wskazało na większe zapotrzebowanie na kontakt z naturą

NAJWAŻNIEJSZE
PARAMETRY MIESZKANIA,
KTÓRE ZYSKAŁY
NA ZNACZENIU W TRAKCIE
PANDEMII

ZMIANA
ZAPOTRZEBOWANIA NA
BLISKOŚĆ TERENÓW
ZIELONYCH W CZASIE
PANDEMII

PRZYCZYNY ZMIANY MIEJSCA
ZAMIESZKANIA W CZASIE PANDEMII

Zieleń w liczbach
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Możliwość dojścia pieszo do zieleni z domu czy mieszkania,
jest ważniejsza dla jakości życia, niż możliwość pojechania

tam samochodem czy autobusem.
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Trend czy chwilowa moda?
DESIGN BIOFILICZNY
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Bliżej natury: design biofiliczny
W najbliższym czasie możemy spodziewać się zbliżenia do natury na wielu
płaszczyznach: ekologiczne projektowanie skupione na budynkach zero-energetycznych
i neutralnych węglowo, recycling i sięganie po naturalne materiały czy design biofiliczny,
który ma być sposobem na kontakt z naturą na o wiele głębszym poziomie, niż moda na
filodendrony we wnętrzach, to tylko niektóre trendy, które przybiorą na sile
w najbliższym czasie.
Specjaliści od projektowania przestrzeni podkreślają, że potrzeba kontaktu z przyrodą
jest dla nas naturalna. Jesteśmy przytłoczeni betonem, przebodźcowani i zestresowani.
Lekiem na to może być przemyślane tworzenie przestrzeni zielonych i zmiana myślenia
w ich projektowaniu dzięki neuroarchitekturze. To dość młody odłam architektury,
skupiony na potrzebach człowieka, w tym potrzebie kontaktu z naturą. Przestrzenie
budowane w tym duchu mają dbać o komfort, dobrostan i zdrowie mieszkańców.
Dodajmy do tego biofilię, a więc umiłowanie wszelkich form życia, a wyraźnie widać, że
nasze wypełnione szarzyzną osiedla powinny wypełnić się przyjaznymi przestrzeniami,
zapraszającymi naturę do miast.

Jak zaprosić naturę do miast?
Oczywistym wydaje się wprowadzenie zieleni do miast: akcje sadzenia drzew, ochrona
parków i terenów zielonych. Jednak design biofiliczny to nie tylko widok zieleni za oknem,
bo warto zadbać o wszystkie zmysły: to także zapachy czy dźwięki. Trudno zaprzeczyć, że
szum drzew czy śpiew ptaków mają o wiele lepszy wpływ na nasze samopoczucie, niż
drogowy zgiełk i dźwięk klaksonów. Tak samo jak odpowiednie zadbanie o światło czy
wentylację, a także sięganie po nieregulanre, obłe kształtu, które często spotykamy w
naturze.
Nie chodzi tu zresztą tylko o nasze samopoczucie. Zieleń w miastach ma wpływ na nasze
zdrowie psychiczne czy system odpornościowy: ludzie w otoczeniu zieleni szybciej
dochodzą do siebie po chorobach, a także są wydajniejsi w pracy czy na uczelni. Tereny
zielone to także miejsca ważne dla lokalnych społeczności: to właśnie w nich możemy
spotykać się z innymi i zacieśniać więzi społeczne. Jednym słowem: chcesz mieszkać
szczęśliwie? Szukaj zieleni!
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Ranking zielonych
dzielnic Otodom

Jako lider w branży nieruchomości, bierzemy pod lupę
wszystko, co związane z domem i mieszkaniem: nie da się
adresować marzeń, bez zrozumienia o czym właściwie marzą
Polacy i co ich uszczęśliwia. Stąd między innymi stworzony
przez Heksagon na zlecenie Otodom Ranking zielonych dzielnic,
dzięki któremu mogliśmy się przekonać, w których dzielnicach
jednych z 3 największych miast Polski żyje się najlepiej.
Gdy nasze ostatnie badania wyraźnie pokazały, że zieleń ma
znaczenie (i to coraz większe), postanowiliśmy przyjrzeć się
polskim miastom i przekonać się gdzie znajdziemy najwięcej
drzew i gdzie trawniki są najzieleńsze. Oto stan zieleni
w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.
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Głównie wnioski z badania

Miasta zaprojektowane tak, by
w inteligentny sposób tworzyć
przestrzenie dla natury, to nie tylko luksus,
ale wręcz konieczność, by ich mieszkańcy
żyli szczęśliwie. Roślinność wpływa na
nasze samopoczucie, zdrowie
i odporność, ale też jest istotnym
sprzymierzeńcem w walce ze zmianami
klimatycznymi oraz… pozwala dbać o więzi
społeczne i spajać lokalne społeczności.

Natura honorowym
mieszkańcem naszych miast1. Poczucie, że wokół nas jest zielono, to za

mało, by stwierdzić, że żyjemy w zielonych
miastach. W końcu na to wrażenie mogą
wpływać ogródki wokół czy łąki lub
nieużytki do których dostęp, szczególnie
dla mniej mobilnych, jak osoby starsze czy
matki z dziećmi, może być utrudniony.
Niezbędne są takie przestrzenie, które
pozwalają na korzystanie z terenów
zielonych: parki, skwery, plaże miejskie,
ogrody botaniczne, etc.

Obecność to za mało. Natura ma
być przede wszystkim dostępna2. W polskich miastach problemem centrów

jest brak drzew, a obrzeżom brak parków
i ogólnodostępnych terenów
rekreacyjnych.

Zaprośmy drzewa do centrów
miast!3.

Najbardziej zielonymi dzielnicami w polskich
miastach są:

Wesoła w Warszawie,
Antoninek-Zieliniec-Kobylepole w Poznaniu
i Zwierzyniec w Krakowie.

Najbardziej zielono jest w…4. Najmniej zielonymi dzielnicami w polskich
miastach są:

Praga Północ w Warszawie,
Jeżyce w Poznaniu
i Stare Miasto w Krakowie.

Najmniej zielono jest w…5.
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Jak zbadaliśmy zazielenienie?
By przekonać się, które miejsca w Poznaniu, Krakowie i Warszawie są najbardziej
zielone i sprzyjające spacerom, ustaliliśmy cztery kryteria, które podlegały ocenie:

Powyższe wskaźniki obliczane były w odniesieniu do miejsc zamieszkania
i uwzględniają zieleń z którą swobodnie mogą obcować mieszkańcy, np. podczas
spacerów. Średnie dla osiedli i dzielnic są obliczone na podstawie średnich wartości
tych oczek siatki, w których znajdują się mieszkania i domy. Dzięki temu nie braliśmy
pod uwagę zieleni, która znajduje się w okolicy, ale jest niedostępna dla mieszkańców.
Ilość zieleni w sąsiedztwie i dostępność terenów zieleni to różne rzeczy. Ilość zieleni
szacuje się uwzględniając wszystkie rodzaje zieleni, także te, do których nie wszyscy
mają dostęp. Mimo to, takie przestrzenie również mogą wpływać na to czy uważamy
daną okolicę za “zieloną”.
Dwa pierwsze wskaźniki - pokrycie koronami drzew i wskaźnik roślinności - dotyczą
właśnie ilości zieleni, ale uwzględniają różnego rodzaju roślinność.
Dostępność terenów zieleni dotyczy możliwości dotarcia pieszo do terenów zieleni,
które są publicznie dostępne i mają walory rekreacyjne.Obie te cechy - ilość zieleni
i dostępność terenów zieleni - są ważne dla jakości życia mieszkańców miast.

1. Pokrycie koronami drzew 2. Wskaźnik roślinności
3. Dostępność terenów zieleni 4. Wskaźnik sumaryczny
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Pokrycie koronami drzew

Ten czynnik brał pod uwagę jaki procent powierzchni stanowiły korony
drzew w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania, tj. (w promieniu 800 m.)

Na wartość wskaźnika największy wpływ miały obecność dużych drzew
(np. przy ulicach, w podwórkach, na skwerach), parków i lasów w otoczeniu
miejsca zamieszkania.

Obecność starych, dużych drzeww otoczeniu miejsca zamieszkania ma
duże znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Duże drzewa, a szczególnie
ich zwarte skupiska, są schronieniem dla ptaków i innych zwierząt. Drzewa
takie dają cień i ochładzają powietrze w upalne dni. Dni takie są i będą
w przyszłości coraz częstsze za sprawą zmian klimatycznych. Stare drzewa
są także atrakcyjne wizualnie i pomagają odpocząć osobom, które
spędzają czas w ich pobliżu.

“ “

Michał Czepkiewicz,
Heksagon, geograf, badacz różnych aspektów
zrównoważonego rozwojumiast
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Wskaźnik roślinności
Wskaźnik roślinności to tak zwana średnia wartość znormalizowanego
wskaźnika wegetacji (ang. Normalized Difference Vegetation Index NDVI):
jednym słowem wskaźnik ten określa kondycję roślinności w okolicy, nie
tylko drzew. Im bujniejsza, tym wskaźnik jest wyższy. Również NDVI
badaliśmy w promieniu 800 metrów od miejsca zamieszkania.

Jak działa Wskaźnik NDVI?
Wykorzystuje on fakt, że rośliny przeprowadzające fotosyntezę silnie
pochłaniają widzialne światło, a jednocześnie ich liście odbijają światło w
zakresie podczerwieni. Wskaźnik NDVI został obliczony na podstawie zdjęć
satelitarnych Sentinel-2 stworzonych przez Europejską Agencję Kosmiczną
w ramach programu Copernicus.

Każda roślinność, nawet najbardziej rozproszona, możemieć dobry wpływ
na jakość życia mieszkańcówmiasta. Trawniki, rabaty, ogródki, krzewy
i zarośla są atrakcyjne wizualnie - “cieszą oko” i pomagają odpocząć. Są
takżemiejscem życia wielu zwierząt od najmniejszych owadów po jeże
i sikory.

“ “

Michał Czepkiewicz,
Heksagon, geograf, badacz różnych aspektów
zrównoważonego rozwojumiast
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Dostępność terenów zieleni
Ten wskaźnik określa jak daleko znajduje się zieleń od miejsca
zamieszkania. Ustalany jest według:

Odległości piesze obliczane były na podstawie danych z OpenStreetMap, otwartej mapy
tworzonej przez społeczność użytkowników https://www.openstreetmap.org.
Do opracowania mapy terenów zieleni użyliśmy z kolei bazy Urban Atlas z programu
Copernicus: https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas. Do analizy włączyliśmy lasy,
miejskie tereny zieleni i obiekty wodne. Dane były potem sprawdzone i uzupełnione
m.in. o ogrody botaniczne, niektóre łąki i inne nieformalne tereny zieleni. Wykluczone
zostały m.in. obiekty niedostępne dla publiczności i obiekty z płatnym wejściem.

Dostępność dużych parków, lasów i innych terenów zieleni jest jednym
z najważniejszych czynników jakości życia mieszkańcówmiast.
Najlepiej, jeśli takie przestrzenie mamyw pobliżu - wtedy częściej i chętniej z nich
korzystamy. Oprócz dużych lasów i parków, korzystne dla jakości życia są także
mniejsze parki i skwery - dobrzemieć blisko domu choćby najmniejszy “park
kieszonkowy” i móc usiąść w nim nawet na krótką chwilę.

Odległości pieszej między
miejscami zamieszkania a
terenami zieleni - im bliżej, tym
wyższa wartość.

1. 2. Powierzchni terenu zieleni
- im większa, tym wyższa
wartość.

Michał Czepkiewicz,
Heksagon, geograf, badacz różnych aspektów
zrównoważonego rozwojumiast

“ “

https://www.openstreetmap.org
https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas
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Wskaźnik sumaryczny

Ponieważ każdy z obliczonych wskaźników pokazuje nieco inną perspektywę,
obliczyliśmy także wskaźnik sumaryczny. Jest to prosta średnia obliczona na

podstawie trzech pozostałych wskaźników.*

Ponieważ omówione wskaźniki mają bardzo różne
jednostki i rozkład statystyczny, przed
obliczeniem średniej zostały znormalizowane
i przeskalowane do wartości od 1 do 5.

*
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Warszawa
biurowce w centrum,
drzewa na obrzeżach
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pokrycie koronami
drzew

Warszawa

Najwięcej drzew w najbliższym
otoczeniu miejsc zamieszkania
jest w Wesołej, Rembertowie,
Wawrze, Bielanach i Białołęce
czyli na obrzeżach Warszawy.
Względnie zielono bliżej
centrum jest na Mokotowie..

Najmniej drzew jest za to na
Pradze Północ, a także w takich
dzielnicach jak: Śródmieście,
Ursynów, Targówek, Ursus,
Ochota, Praga Południe i
Wilanów.

wskaźnik
roślinności
Mieszkańcy Wawra, Wesołej,
Rembertowa i Białołęki mogą
się cieszyć największą ilością
roślinności w swoim otoczeniu,
w szczególności lasów czy łąk.

Najmniej roślinności jest w
Śródmieściu, na Pradze-Północ,
Woli, Włochach i Ochocie, więc
znów sprawdza się zasada, że im
dalej od centrum, tym zieleńsza
okolica.
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dostępność terenów
zieleni

Warszawa

Nieco inaczej wygląda sytuacja
gdy spojrzymy na dostępność
terenów zielonych
sprzyjających rekreacji. Wciąż
najlepiej wypadają Wesoła
i Rembertów, ale, co może
zaskakiwać, dobra dostępność
jest też w Śródmieściu (park
Łazienkowski), Bielanach,
Żoliborzu i Ursynowie.

Najgorzej pod względem
dostępu do parków i lasów jest
ponownie na Włochach
i Ursusie.

wskaźnik
sumaryczny
Gdy weźmiemy pod uwagę
wszystko razem, możemy
wyłonić najbardziej i najmniej
zielone dzielnice Warszawy.

Najbardziej zielonymi
dzielnicami są:

1. Wesoła
2. Rembertów
3. Wawer
Najmniej zielonymi
dzielnicami są:

1. Praga-Północ
2. Włochy
3. Ursus
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wskaźnik
sumaryczny
Oczywiście poszczególne
części dzielnic również mogą
być bardziej lub mniej zielone.

Przykładowo, przy wnikliwej
obserwacji możemy zauważyć
takie różnice:

1. Te części Śródmieścia, Woli
i Ochoty położone najbliżej
centrum mają dużo gorszy
dostęp do zieleni niż ich
obrzeża takie jak Solec, Koło,
czy Rakowiec

2. Białołorska i Choszczówka
są dużo bardziej zielone niż
Grodzisk i Brzeziny.

3. Części Ursynowa położone
blisko Lasu Kabackiego mają
dużo lepszą dostępność zieleni
niż np. Jary czy Stary Imielin.

Warszawa

wskaźnik na podstawie
sondażu i GIS
Co ciekawe, wskaźnik
utworzony poprzez uśrednienie
ocen z sondażu, a więc
deklaracji mieszkańców
i sumarycznego wskaźnika
geoinformacyjnego pokazuje
nieco inny obraz najbardziej
i najmniej zielonych dzielnic
Warszawy.

Najbardziej zielonymi
dzielnicami są:

1. Wesoła
2. Bielany
3. Rembertów i Wawer
Najmniej zielonymi
dzielnicami są:

1. Praga Północ
2. Śródmieście
3. Włochy
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Poznań
i zielone postulaty:
więcej parków na
obrzeżach i drzew
w centrum
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pokrycie koronami
drzew
Jak prezentuje się stolica
Wielkopolski, jeśli idzie o liczbę
drzew? Na prowadzeniu są takie
dzielnice jak: Antoninek -
Zieliniec -Kobylepole
i Krzyżowniki-Smochowice oraz
Ławica i Sołacz.

Co ciekawe, inaczej niż
w stolicy, najmniej drzew jest
w podmiejskich osiedlach,
takich jak Szczepankowo,
Krzesiny - Pokrzywno -
Garaszewo i Fabianowo-
Kotowo.

Niewiele więcej drzew znaleźć
możemy w centrum w
dzielnicach takich jak Stare
Miasto, Zawady-Komandoria,
Jeżyce czy Łazarz.

Poznań

wskaźnik
roślinności
Mieszkańcy osiedla Antoninek-
Zieliniec-Kobylepole mogą się
cieszyć także największą ilością
roślinności w całym Poznaniu.
Dużo roślinności w otoczeniu
domów jest także w takich
osiedlach jak Kiekrz, Głuszyna
czy Morasko i Umultowo, które
znajdują się w pobliżu
rezerwatu.

Najmniej roślinności jest w
ścisłym centrum - słabo wypada
choćby Stare Miasto, Jeżyce
i Łazarz.
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dostępność terenów
zieleni
Podobnie jak w innych
miastach, dostępność terenów
zieleni o walorach
rekreacyjnych najlepiej wypada
na obrzeżach, w dzielnicach
takich jak Antoninek-Zieliniec-
Kobylepole. Blisko do dużych
parków i lasów jest także na
Miłostowie, Zawadach-
Komandorii, na Ławicy, Łacinie i
Śródce-Ostrowie Tumskim.

Najgorzej pod względem
dostępu do parków i lasów jest
podobnie jak w przypadku
drzew na podmiejskich
osiedlach: Szczepankowo -
Spławie -Krzesinki oraz Krzesiny
-Pokrzywno -Garaszewo, gdzie
poza łąkami czy lasami, brakuje
parków czy skwerów.

Poznań

wskaźnik
sumaryczny
Gdy weźmiemy pod uwagę
wszystko razem, możemy
wyłonić najbardziej i najmniej
zielone osiedla Poznania.

Najbardziej zielonymi
osiedlami są:

1. Antoninek-
Zieliniec-
Kobylepole

2. Kiekrz
3. Ławica
Najmniej zielonymi
osiedlami są:

1. Jeżyce
2. Łazarz
3. Stare Miasto
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wskaźnik
sumaryczny
Najbardziej widocznymi
“szarymi plamami”, gdzie
roślinności i terenów
rekreacyjnych jest niewiele, są:

1. Najbardziej centralna część
Poznania, obejmująca
pogranicze osiedli Stare Miasto,
Jeżyce i Św. Łazarz, w którego
centrum znajdują się dworzec
Poznań Główny
i Międzynarodowe Targi
Poznańskie

2. Te części Szczepankowa
i Krzesin, które znajdują się
daleko od lasu położonego we
wschodnim klinie zieleni.

Poznań

wskaźnik na podstawie
sondażu i GIS
Co ciekawe, wskaźnik
utworzony poprzez uśrednienie
ocen z sondażu, a więc
deklaracji mieszkańców
i sumarycznego wskaźnika
geoinformacyjnego pokazuje
nieco inny obraz najbardziej
i najmniej zielonych osiedli
Poznania.

Najbardziej zielonymi
osiedlami są:

1. Antoninek-
Zieliniec-
Kobylepole

2. Sołacz
3. Umultowo

Najmniej zielonymi
osiedlami są:

1. Jeżyce
2. Stare Miasto
3. Górczyn
Osiedla Kiekrz, Kwiatowe,
Fabianowo, Głuszyna i Krzesiny
nie zostały uwzględnione
ze względu na brak danych
z sondażu.



23Ranking Zielonych Dzielnic Otodom

Kraków
Starówka tęskniąca
za zielenią, a osiedla
domków za parkami
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pokrycie koronami drzew
W Krakowie najwięcej drzew w najbliższym otoczeniu domów i mieszkań
jest w Zwierzyńcu, Bieńczycach, Łagiewnikach-Borku Fałęckim,
Krowodrzach i Swoszowicach.

Najmniej drzew w otoczeniu miejsc zamieszkania jest tym razem nie
w centrum, ale na Wzgórzach Krzesławickich czy Nowej Hucie, choć i na
Podgórzu i Starym Mieście mogłoby być lepiej.

Kraków

wskaźnik roślinności
Gdy wziąć pod uwagę każdą roślinność, nie tylko drzewa, najbardziej zielonymi
dzielnicami Krakowa są Swoszowice, Zwierzyniec i Dębniki.

Najmniej zielone staje się ponownie Stare Miasto, którego znaczna część jest
w ogóle pozbawiona roślinności. Kolejne dzielnice z małą ilością roślinności to
Grzegórzki i Krowodrza. Podgórza czy nowa Huta zyskują w tym przypadku dzięki
polom uprawnym i prywatnym ogrodom.
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dostępność terenów zieleni
Dzielnicami najbardziej zielonymi pod względem dostępności terenów zielonych są
Zwierzyniec, Mistrzejowice, Prądnik Czerwony,
Łagiewniki -Borek Fałęcki i… Stare Miasto. Najsłabsza dostępność terenów zieleni
o walorach rekreacyjnych jest w dzielnicach: Wzgórze Krzeszowickie, Nowa Huta
i Prądnik Biały.

Widać wyraźnie, że niską dostępność terenów zieleni mamy głównie tam, gdzie są osiedla
domków jednorodzinnych na obrzeżach miasta. Mimo, że w okolicy są lasy, a mieszkańcy
częściej mają ogródki, to w takich przestrzeniach powstaje stosunkowo mało parków.

Kraków

wskaźnik sumaryczny

Gdy weźmiemy pod
uwagę wszystko razem,
możemy wyłonić
najbardziej i najmniej
zielone dzielnice Krakowa.

Najbardziej zielonymi
dzielnicami są:

1. Zwierzyniec
2. Swoszowice
3. Dębniki

Najmniej zielonymi
dzielnicami są:

1. Stare Miasto
2. Wzgórza Krzesławickie
3. Grzegórzki i Podgórze
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wskaźnik sumaryczny
Gdy przyjrzymy się szczegółowym danym, widoczne są różnice w obrębie samych
dzielnic.

Wysoką wartość sumarycznego wskaźnika możemy przykładowo zaobserwować
w starej części Nowej Huty i niektórych osiedlach Wzgórz Krzesławickich, gdzie
znajdują się zielone osiedla “Na Stoku” i “Na Wzgórzach”.

Kraków

wskaźnik na podstawie sondażu i GIS

Co ciekawe, wskaźnik utworzony
poprzez uśrednienie ocen z
sondażu, a więc deklaracji
mieszkańców i sumarycznego
wskaźnika geoinformacyjnego
pokazuje nieco inny obraz
najbardziej i najmniej zielonych
dzielnic Krakowa.

Najbardziej zielonymi
dzielnicami są:

1. Zwierzyniec
2. Nowa Huta
3. Swoszowice

Najmniej zielonymi
dzielnicami są:

1. Stare Miasto
2. Łagiewniki-Borek Fałęcki
3. Podgórze
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Gdzie zamieszkać,
by cieszyć się zielenią?
Na przykładzie Krakowa, Poznania i Warszawy, widać wyraźnie, że różnie
można patrzeć na zieleń w miastach i niekoniecznie to w ich centrach
jest z jej ilością najgorzej. Nawet w okolicach starówek można mieć
poczucie, że zieleń jest na wyciągnięcie ręki, dzięki parkom, choćby
kieszonkowym oraz innym terenom rekreacyjnym. To pokazuje także
paradoks dzielnic na obrzeżach miast, gdzie teoretycznie blisko są
lasy czy łąki, ale korzystanie z nich jest utrudnione przez brak
infrastruktury, a większość zadbanej zieleni, to prywatne ogródki.

Głównym problemem centrów jest brak drzew, który boleśnie
odczuwamy latem, gdy ich korony nie chronią nas przed upałami i nie
pomagają w obniżeniu choćby temperatury rozgrzanych chodników.
Z kolei rady osiedlowe dzielnic oddalonych od starówek, powinny skupić
się na stworzeniu przestrzeni rekreacyjnych, sprzyjających relaksowi
i integracji społeczności.
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Naturalnie zielonemiasta
Co samorządy, władze miast i deweloperzy mogą zrobić, by
nasze miasta były przyjaźniejsze naturze i nam?

1. Wmiaręmożliwości dbać
o zachowanie zastanego
drzewostanu. 2. Przy nowych osiedlach

i inwestycjach tworzyć dobrze
zaprojektowane i bioróżnorodne
przestrzenie sprzyjające rekreacji.

3. Pielęgnować obecną wmiastach
roślinność oraz dobierać
odpowiednie gatunki przy nowych
nasadzeniach.

4.Stawiać na zazielenianie dostępnych
przestrzeni - tworzyć parki
kieszonkowe, promować zielone
ściany, przystanki czy dachy.

5. Sięgać po rozwiązania designu
biofilicznego, mając na względzie
zdrowie i komfort mieszkańców, ale
i okolicznej fauny i flory.
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