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PRZYWITANIE SIĘ Z MIEJSCEM

Terenem, nad którym prowadziliśmy nasze rozważania, są obszary zielone 
obok XVIII-wiecznego założenia ogrodowo-pałacowego Rozkosz, które 
powstało na zlecenie Izabeli Lubomirskiej, było letnią rezydencją pałacu 
Wilanowskiego, a obecnie jest siedzibą SGGW. Z drugiej strony, po sąsiedzku 
mamy dolinę Potoku Służewieckiego oraz zespół zbiorników wodnych dawnej 
osady Gucin i parafię (obecnie pod wezwaniem św. Katarzyny). Teren nasz 
u podnóża Skarpy Warszawskiej od XIII wieku był terenem podmokłym. Od 
strony centrum Warszawy teren otwiera ogród Gucin Gaj, który był założony, 
by upamiętnić właściciela Stanisława Kostkę Potockiego. Na jego obszarze są 
skalne monumenty i pomniki przyrody wokół stawu. Gaj ten jako całość stano-
wił naturalny, monumentalny pomnik na cześć hrabiego. Obecnie trwają prace 
planistyczne, by odtworzyć jego pomnikowy charakter jako park publiczny. 
Górna część skarpy to własność parafii, większość obszaru zajmują kościół 
oraz historyczny cmentarz. Obszar dalej na południe jest już pod ścisłą ochro-
ną rezerwatu z uwagi na krajobraz skarpy, łęgi i olsy. Pod ochroną jest również 
torfowisko obecne na tym terenie, jednak wciąż osuszane przez poprowadzo-
ne kiedyś w poprzek rezerwatu rowy melioracyjne. Co warto nakreślić, bagna, 
kiedy trzymają wilgoć absorbują, CO2, jednak kiedy są osuszane, oddają 
dwutlenek węgla do atmosfery. Torf zaś często jest pozyskiwany jako paliwo, 
a kiedy jest spalany, ponownie uwalnia CO2. Pobierają z atmosfery przez ty-
siące lat, bowiem gleba na torfowiskach ma tą charakterystyczną właściwość, 
że obserwując poszczególne warstwy w przekroju i licząc ich ilość, można 
określić wiek gleby podobnie jak w przypadku słojów drzew. W taki sposób, 
pobierając próbkę 3 cm w głąb ziemi, cofamy się do czasów hrabiego Potoc-
kiego. Zatem osuszane mokradła tworzą gigantyczny ślad węglowy, bowiem 
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mówimy o emisji nawet 15–20 ton CO2 na hektar rocznie. Dla porównania, 
winowajca około 8 procent światowej emisji dwutlenku węgla, czyli cement, 
przy produkcji jednej tony produkuje 0,5 tony tego gazu. Po osuszeniu torfowi-
ska są niezwykle żyznymi glebami z uwagi na to, że składają się w większości 
z rozłożonych roślin. Można by rzec, że są nawet przeżyźnione, ponieważ 
najczęściej osuszone dostatecznie bagna przeobrażają się w wielkie połacie 
pokrzyw, gdyż te jako gatunek pionierski wygrywają w walce o przestrzeń 
i dostęp do światła z pozostałymi roślinami.

ODMIENNE CHARAKTERY TWORZĄ „POMIĘDZY”
– SKRAJOBRAZ SKARPY URSYNOWSKIEJ

Krajobraz obszarów, które zainspirowały nas do stworzenia panoramy, jest 
bardzo zróżnicowany. Ukazuje niezwykły, wielopłaszczyznowy gradient, który 
znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w samej przyrodzie, jak i jej relacji 
z człowiekiem. Wspomniany na wstępie Gucin Gaj, rozpoczynający się tuż 
przy alei Wilanowskiej jako pozostałość dawnych włości Stanisława Kostki 
Potockiego, odczuwalnie jest najbardziej zurbanizowany. Znajduje się tam ob-
szar dawnych stawów rybnych, ukrytych pomiędzy drzewami (nb. uznanymi za 
pomniki przyrody), a przede wszystkim Księży Staw z sucharami (tzn. obumar-
łymi, suchymi drzewami stojącymi w wodzie). Nietrudno, szczególnie będąc 
architektem, dostrzec zmarnowany potencjał tego miejsca, patrząc na rozpo-
ścierającą się z brzegu stawu panoramę z widokiem na kościół św. Katarzyny. 
Wysoka zieleń odbijająca się w wodzie, ptactwo wodne, takie jak para łabędzi 
ukryta za szuwarami, gdy idziemy na nasz pierwszy tam spacer, czy kaczki 
wzbijające się do lotu. Owa dawna malowniczość jawi się w tych elementach, 
dopełniających niegdyś krajobraz dworsko-parkowego założenia. W przebły-
skach dostrzegalnej dawnej świetności, gdzieś na skraju podświadomości 
owego Skrajobrazu.

Być może również dlatego, pomimo obecnego zdegradowanego stanu, 
pozostaje on nadal częścią Wilanowskiego Parku Kulturowego, który w najbliż-
szym czasie podlegać będzie rewitalizacji, powracając do swojej historyzują-
cej, romantyzującej rolę zieleni odsłony.

Nieco odmienny, szczególnie pod względem dostępności, wydał nam się 
obszar Gucin Gaju znajdujący się bardziej na południe. Niezwykle zarośnięty, 
z widocznymi oznakami już wysuszonego torfowiska, trudno dostępny dla 
pieszego, momentami wręcz grożący zapadnięciem się w szuwary. Nad nim 
górował na horyzoncie cmentarz za kościołem św. Katarzyny. To na jego 
wysokości za rozsądne przyjęliśmy obejście go i podziwianie niejako terenu 
„z boku”, idąc wzdłuż zabudowy przy ulicy Rzodkiewki. Szlak naszej trasy 
wytyczał uregulowany potok. Obszar mokradeł jest obecnie znacząco prze-
suszony, o żyznej glebie, która znacznie przyczyniła się do zwiększenia ilości 
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drzew i krzewów – jest on niemal nie do przejścia dla typowego przechodnia, 
bez odpowiedniego uposażenia (a chociażby kaloszy). Odmienny charakter 
miejsca zaczyna się odczuwać po przekroczeniu ulicy Arbuzowej. Dochodząc 
do Rezerwatu Skarpy Ursynowskiej, zmienia się nam dostępność obszaru, 
który jest ocalałą pozostałością w strukturze Warszawy krajobrazu o cechach 
naturalnych. Niezwykle unikatowe miejsce, które stanowi ostoję zarówno 
dla zwierząt, jak i roślin. Rezerwat został włączony również do Warszaw-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – systemu powiązanych ze sobą 
przestrzennie terenów wyróżniających się krajobrazem o zróżnicowanych 
ekosystemach, pełniących funkcję korytarzy ekologicznych. Roślinność rezer-
watu tworzą zbiorowiska leśne i zaroślowe oraz zbiorowiska łąk i zadrzewień. 
Dominującym zbiorowiskiem jest grąd zboczowy, któremu towarzyszą: łęg 
olszowo-jesionowy, ols porzeczkowy, łęg topolowy, łęg wierzbowy, a także łąki 
wilgotne i świeże oraz zbiorowiska roślin związanych ze zbiornikami wodnymi. 
Rezerwat dystansuje się od człowieka, nie zawsze pozwala nam w pełni w sie-
bie wkroczyć, stawia nam granice. To bardzo pouczająca lekcja, którą warto 
zapamiętać.

SĄSIEDZTWO ANTROPOGENICZNE

Rozwój ekosystemów w mieście jest procesem niekontrolowanym pod wzglę-
dem presji człowieka na środowisko naturalne. Przemiany, jakie dokonywały się 
w środowisku przyrodniczym Rezerwatu Skarpa Ursynowska na przestrzeni 
wieków, są efektem zmian w sposobach użytkowania terenu i dostępności ob-
szaru dla człowieka. Ogromny wpływ miało na to zjawisko sąsiedztwo obszaru. 
Otuliną rezerwatu są intensywnie zabudowane osiedla domów wielorodzinnych 
i jednorodzinnych z obiektami użyteczności publicznej w obrębie zabudowy 
mieszkalnej. Podczas spaceru naszego zespołu było to szczególnie widocznie 
przy ulicy Arbuzowej, barierze dzielącej Rezerwat Skarpy Ursynowskiej od 
Gucin Gaju. Tuż przy wybrukowanej ulicy natknęliśmy się na tamę zrobioną 
przez bobry, dosłownie w odległości dwóch–trzech kroków od mijających ją 
samochodów. Za nią w oddali dostrzegliśmy żeremie bobrów. Widok niezwykły, 
gdyż niespodziewany w tym miejscu dla nietutejszych. Drugim ciekawym miej-
scem było wzgórze z kościołem św. Katarzyny, u którego podnóża znajduje się 
grota, dawne miejsce składowania lodu dla kompleksu pałacowego, które obec-
nie zadomowione zostało przez nietoperze. Owa grota, wbudowana w skarpę, 
jest miejscem zimowania i hibernacji sześciu gatunków owych ssaków. Jest to 
ich największe zimowisko w Warszawie i jedno z największych na Mazowszu. 
Owe odkrycia pozwoliły nam mieć nadzieję, iż tak odmienne habitaty – antropo-
geniczny oraz naturalny – mają szanse współistnieć w samym sercu Warszawy. 
Po sprawdzeniu dowiedzieliśmy się również, iż mimo nasilającej się antropopre-
sji w rezerwacie, gatunki rodzime stanowią w nim nieco ponad 40 procent ogółu 
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flory, a wśród gatunków obcego pochodzenia dominują te trwale zadomowione. 
Stabilny wskaźnik naturalności od 1990 roku, zwłaszcza zbiorowisk leśnych, 
utwierdził nas, iż doszło tu do nieznacznych zmian we florze. Pozwala to mieć 
nadzieję na utrzymanie charakteru tego miejsca oraz samego rezerwatu. 

ŚWIADOME KORZYSTANIE, OCHRONA
I UCZENIE SIĘ OD MOKRADEŁ

Obszary mokradeł składają się z jedynych występujących na świecie gruntów 
nieskalistych. Proces ich powstawania trwa niezwykle długo. Jednak jego 
degradacja, szczególnie w sąsiedztwie miejskim, postępuje niezwykle szybko. 

Najbardziej zagrażającym mokradłom zjawiskiem jest ich odwadnianie? 
Dotyczy ono większości takich obszarów znajdujących się na terenie Polski, 
szczególnie tych zlokalizowanych w ośrodkach miejskich. Nieliczne obszary 
wodno-błotne, a właściwie ich fragmenty, do dziś zachowały swój naturalny 
lub zbliżony do naturalnego reżim hydrologiczny. Odwodnione złoże torfu 
zamienia się w żyzny, ale słabo przepuszczalny dla wody i nieretencjonujący 
wody mursz. Cenną roślinność torfowiskową zastępują nitrofilne, pospolite 
zbiorowiska (często gatunki pionierskie), a otwarta powierzchnia torfowisk za-
rasta krzewami i drzewami. Co istotne, osuszanie mokradeł podgrzewa klimat, 
ale ich odtwarzanie może nam pomóc w walce z globalnym ociepleniem.

TOPSOIL REMOVAL METHOD, ODPOMINANIE
KRAJOBRAZU MOKRADŁOWEGO

Torfowisko naturalne, czyli w stanie bagiennym, absorbuje dwutlenek węgla, 
którego część jest odkładana właśnie w torfie. Choć to bardzo powolny pro-
ces – około milimetra przyrostu torfowiska na rok – to w długiej perspektywie 
czasowej torfowiska schładzają klimat, zatrzymując węgiel, który w innym 
przypadku krążyłby w środowisku (w krótszym „oknie czasowym” są neutral-
ne dla klimatu, bo oddają część węgla w formie metanu). Możliwością zapo-
biegającą degradacji tego typu środowisk bądź ich przywracania (choćby do 
niekompletnej pierwotnie formy) jest usuwanie wierzchniej warstwy gleby na 
torfowiskach (mówimy tu o głębokości, która pozwoli na „wypłynięcie wody”). 
Jest to stosunkowo drastyczne i eksperymentalne działanie wykorzystywane 
między innymi przy restytucji podmokłych łąk torfowiskowych, wilgotnych 
wrzosowisk i zagłębień międzywydmowych. W takich ekosystemach usu-
wanie warstwy powierzchniowej najczęściej przeprowadza się na obiektach 
silnie zdegradowanych, w których doszło do eutrofizacji wierzchniej war-
stwy gleby, na przykład w wyniku mineralizacji torfu, akumulacji substancji 
organicznej, stosowania nawozów bądź dopływu biogenów z atmosfery. 
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W celu odtworzenia warunków pierwotnych, dobrych dla gatunków rodzi-
mych siedliska, usuwa się istniejącą roślinność (często gatunki pionierskie 
„wypychające” gatunki rodzime) wraz z powierzchniową warstwą żyznej 
gleby (zwykle warstwa 20–40 cm). Aby zastosowana metoda przyniosła suk-
cesy, wymagane jest istnienie sprawnie funkcjonującego systemu zasilania 
mokradła w wodę (zwykle są to mokradła soligeniczne), odsłonięcie warstwy 
nieprzekształconego torfu bądź ubogiego podłoża mineralnego oraz obec-
ność nasion lub części wegetatywnych roślin, z których może odtworzyć się 
pożądane zbiorowisko roślinne. Mechaniczne usuwanie warstwy zminera-
lizowanego torfu wiąże się z dużymi kosztami i dużym ryzykiem niepowo-
dzenia. W Polsce zastosowanie tej techniki jest w stadium eksperymentów. 
Podjęcie decyzji o zastosowaniu tej metody powinno być ograniczone do 
sytuacji wyjątkowych i zastrzeżone do kompetencji specjalisty. Po zbadaniu 
obszaru przy pomocy profesora Kotowskiego projekt znajduje szanse na po-
wodzenie w wprowadzeniu rozwiązania dla obszaru opracowywanej części 
Gucin Gaju. Park Mokradłowy może tu zaistnieć, a ekosystem, dzięki topsoil 
removal method, jest w stanie się ustabilizować.

WHAT THE POKRZYWA I RDESTOWIEC?

Okazuje się, iż ogromnymi „szkodnikami” terenów podmokłych Rezerwatu 
Skarpy Ursynowskiej są pokrzywy – gatunek pionierski, niezwykle inwazyjny. 
Jak dowiedzieliśmy się od pana profesora Wiktora Kotowskiego, latem ów 
gatunek zabiera ponad 95 procent światła innym roślinom podszytu leśnego. 
Koszenie jako metoda utrzymania bądź restytucji układów biocenotycznych 
jest stosowana od dziesięcioleci. Tak więc koszenie pokrzywy, a także inwazyj-
nego rdestowca japońskiego (który również pojawił się w rezerwacie), staje się 
najlepszym środkiem wspomagającym egzystencję roślin rodzimych rezerwatu. 
Pokrzywa nie lubi bowiem koszenia, wolniej odrasta, nie staje się tak agresywna. 
Tym samym inne gatunki mają możliwość koegzystowania oraz rozrastania się, 
gdyż w końcu uzyskują dostęp do niezbędnego dla nich światła.

PRZESZCZEPY ŁĄK KOŚNYCH

Interesującym elementem wytwarzającym powiązania o skali miejskiej pomię-
dzy obszarem naszego opracowania a miastem są łąki kośne, które „przeszcze-
pione” do innych tkanek zielonych miasta, stają się ich naturalnymi „użyźniacza-
mi” ze względu na swoje torfowe podłoże oraz naturalne właściwości siedliska. 
Wykorzystywanie ich do użyźniania parków ogranicza również ślad węglowy, 
który z reguły jest znaczący, gdyż niejednokrotnie Warszawa użyźnia parki, 
ogrody miejskie oraz skwery, sprowadzając naturalne nawozy z zagranicy.
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Niezwykle istotne jest nie tylko stricte chronienie obszaru, lecz także edu-
kowanie o nim mieszkańców. Pokazanie poprzez przestrzenie edukacyjne, 
iż obszary podmokłe nie muszą być nieprzyjemnym, omijanym przez nich 
„bagnem”. Nauczenie, iż torfowiska to obszary o ogromnym potencjale. Jak 
wiadomo w ubiegłym wieku wiele obszarów torfowisk na całym świecie, 
szczególnie w Europie, było osuszanych. Degradacja torfu jest procesem nie-
odwracalnym – rozłożony i przekształcony w mursz tworzy zupełnie inne sie-
dlisko. Aby bagno torfowe funkcjonowało jak dawniej, musi narosnąć warstwa 
nowego torfu – to setki, a nawet tysiące lat. Jest to więc dla nas nieosiągalne, 
niemal abstrakcyjne. Ale to nie znaczy, że wtórnie zabagnione tereny mają 
niską wartość przyrodniczą i nie warto ich ratować. Stają się one po prostu 
inne, zwykle uboższe w gatunki roślin i znacznie żyźniejsze (bo zasobne w azot 
i fosfor pochodzące z rozkładu torfu), ale niezmiernie ważne jako siedliska 
wielu zwierząt i roślin. W samym Gucim Gaju oraz w Rezerwacie żyje wiele 
zwierząt, dla których owe tereny są domem. Mamy tu liczne gatunki nietope-
rzy, bobry, ważki, motyle, ptactwo. Niejednokrotnie są to gatunki podlegające 
ochronie ścisłej, jak bogatka (łac. Parus major), a czasem również zagrożone 
wyginięciem, jak nerecznica grzebieniasta (łac. Dryopteris cristata). 

PARK MOKRADŁOWY I AKTYWIZACJA
NATURY W REHABILITUJĄCYM SIĘ MIEŚCIE

Badany obszar jest ważnym ogniwem w strukturze miasta, będąc przyrodni-
czo-kulturowym dziedzictwem Służewa. Dzika przyroda występująca zarówno 
w rezerwacie, jak i jego otoczeniu poddawana jest ciągłej presji intensywnego 
środowiska miejskiego. Presja miasta przyspiesza degradację pierwotnej na-
tury i dotkliwie dotyka występujące tutaj mokradła oraz podmokłe łąki. Zauwa-
żona potrzeba przywracania wartości przyrodniczych powinna pozostać skore-
lowana z aktywnym działaniem ku ochronie pierwotnej dzikości natury, w tak 
zintensyfikowanej kompozycji przestrzenno-funkcjonalnej, jaką posiada miasto.

Niezbędne w celu zachowania biocenozy w rezerwacie i w całym Gucin 
Gaju jest wypracowanie subtelnego dialogu pomagającego w przystosowaniu 
się środowiska naturalnego do współistnienia w czasach antropopresji. Pro-
gramowanie Parku Mokradłowego bazuje na stopniowej gradacji dostępności 
i wpływu człowieka na zjawiska zachodzące w lokalnej przyrodzie. Kręgosłu-
pem projektu jest rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska, miejsce wolne od 
ludzkich działań, które pozostaje wyłącznie podległe naturalnym procesom. 
Otulenie go strefą buforową jest kluczem w postrzeganiu wspólnej relacji 
człowieka i natury. Definiuje istotę miejsca „pomiędzy” – skrajobrazu trwającego 
na styku dwóch odmiennych krajobrazów. Poznawanie obszaru miejskiej natury 
staje się jednocześnie badaniem skomplikowanego organizmu, w jakim żyjemy. 
Park Mokradłowy poddany wzajemnym wpływom między organizmami staje się 
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przestrzenią dla wspólnego poznania, odpoczynku i rekreacji. Ingerencja przy-
bliża obszar Gucin Gaju jako miejsca otwartego i przyjaznego, gdzie środowisko 
naturalne, a przede wszystkim woda są sprzymierzeńcami człowieka.

Pierwszy kontakt zaczyna się na szlaku, wprowadzając użytkownika w głąb 
parku przez meandrujące ścieżki, kładki oraz intymne stanowiska pozwalające 
oddać się medytacji podczas obserwacji wszechobecnej fauny. Projekto-
wane turystyczno-edukacyjne trasy przenikają się, tworząc zróżnicowaną 
infrastrukturę, której odczuwanie zmienia się wraz z sezonami. Wnętrze parku 
odzyskało naturalną postać, odejście od kontrolowania gospodarki wodnej 
pozwoliło na uwolnienie potoku, co daje również i samemu człowiekowi możli-
wość korzystania z jej naturalnych dóbr. Swobodnie rozlewający się strumień 
nasącza swoje otoczenie, łącząc ze sobą zbiorniki wodne, które służą społecz-
ności jako forma paludikultury, mokradłowego rolnicta przybierającego postać 
pływających ROD-ów. Ogródki społeczne pozwalają na bezpośrednie uczenie 
się o ekosystemie mokradeł. Założony bank nasion wodnych nieustannie 
poszerza się o nowe gatunki powracające do rodzimego ekosystemu. Przed-
stawienie społeczeństwu nowego, unikatowego doświadczenia mokradeł 
zachodzi także dzięki przystępnym formom rekreacji, oferującym odmienną 
perspektywę doświadczania całego Gucin Gaju. Najmłodsi mogą oddać 
się zabawie w błotnym placu zabaw, tuż obok pawilonów zapewniających 
całoroczną przestrzeń dla gastronomii oraz wypożyczalni sprzętu, jak korakle 
czy zwykłe kalosze, które jednak pozwalają na suche odkrywanie wszelkich 
niewidocznych z poziomu pomostu zakamarków parku. 

Przedstawienie mokradeł w przystępnej dla społeczeństwa formie jest 
szansą na zmianę warunków do życia we współdzielonym krajobrazie miasta. 
Proces odpominania Skarpy Ursynowskiej powinien rozpocząć się od reha-
bilitacji samej Warszawy i zaimplementowania u mieszkańców świadomości 
istnienia bezcennych torfowisk, bajorek, mokradeł, sadzawek czy „zwykłych” 
dzikich łąk. Stanowisko manifestuje wędrowna rabata wodna, będąca domem 
dla Grzybieńczyka, aktywisty z Gucin Gaju.

Centrala + 6
(Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis + Michalina Dębska, Martyna 
Kędrzyńska, Marta Lewicka, Wiktor Martin, Cezary Nagórski, Szymon 
Pałczyński, spacer – dr hab. Wiktor Kotowski, UW)
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676 projektów Skrajobrazu
1 Centrala — Park Mokradłowy Podskarpia
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1 Centrala — Park Mokradłowy Podskarpia
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736 projektów Skrajobrazu
1 Centrala — Park Mokradłowy Podskarpia
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756 projektów Skrajobrazu
1 Centrala — Park Mokradłowy Podskarpia
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776 projektów Skrajobrazu
1 Centrala — Park Mokradłowy Podskarpia

PROLOG +1 Poruszany w Raportach z planowania Warszawy temat błękitno-zielonej 
infrastruktury zwraca uwagę na problemy wysp ciepła w mieście i braku 
powierzchni nasiąkliwych. W jaki sposób powinniśmy chronić tereny cenne 
środowiskowo i wspomagać nasiąkliwość tych obszarów?

Centrala Natura opiera swą zdolność regeneracji na ciągłości, więc ważne 
jest odkrywanie powiązań przyrodniczych i ich przywracanie. Tereny 
wilgotne odświeżają powietrze, nie tylko dzięki zdolności roślin do 
jego natleniania. Bezwładność termiczna gruntu bagiennego nagrze-
wa chłodne nocne powietrze, tworząc prądy wznoszące, a w dzień 
przegrzane powietrze chłodzi parowanie powierzchniowe. Mokradła 
wprowadzają w ruch powietrze nasycone parą wodną. Cyrkulacja 
wilgoci to pożądany komponent mikroklimatów stolicy. Nieblokowanie 
tych przepływów to najlepsze wsparcie.

P +1 W swoim projekcie proponujecie Park Mokradłowy Podskarpia jako pilotażo-
wy projekt o dużej nasiąkliwości, która może się stać elementem oporu przed 
zabudowaniem, a jednocześnie przeciwdziałać suszy. Jaką rolę odgrywa 
wprowadzenie rekreacyjnej funkcji parkowej do obszaru zdominowanego 
przez procesy naturalne?

C Pokazujemy mokradła jako atrakcyjny miejski element zaledwie od 
2019 roku, a teraz obmyślamy dla nich program. Potencjał mają wodne 
ogrodnictwo czy obiekty terenów retencyjnych, które po ulewach dryfu-
ją i pozwalają cieszyć się na przykład pływaniem koraklami. Najważniej-
sza jest infrastruktura edukacji przyrodniczej do nauki bioróżnorodności 
siedlisk. Obmyślamy też obiekty zabaw dziecięcych, takie jak „błotliźny” 
do bezpiecznego taplania się w błocie, z wypożyczalnią kaloszy. Aby od 
małego nie bać się bagien i rozróżniać mnogość ich typów.

P +1 Jak z perspektywy warsztatów oceniacie potencjał uniwersalizacji projektu, 
czyli adaptowania go w innych miejscach Warszawy? Jakie regulacje pomogły-
by wplatać tego rodzaju rozwiązania w proces planowania przestrzennego? 

C Myślimy o rozpiętości rozwiązań zależnych od środowiska fizjograficz-
nego, bo mokradła potrzebne są w każdej dzielnicy. Jako lokalne centra 
przyrodnicze poprawiające klimat mogą stanowić też rozsadniki roślin 
dla przydomowych stawików czy ogrodów deszczowych w danej 
dzielnicy. Pokazujemy gradient dostępności dla ludzi: od obszarów 
z kładkami i pomostami aż po tereny obserwowane tylko z obrzeży, 
strefy pełniejszej ochrony przyrody. W planistyce potrzebna jest nowa 
legenda do opisywania różnorodnych rozwiązań. Dopiero system 
miejskich mokradeł uodporni klimatycznie stolicę.
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Fot. Simone De Iacobis. Panorama w trakcie trwania warsztatow, marzec 2022




