
70 ZNUV 2015;42(4);70-79

Kinga Zinowiec-Cieplik 
Politechnika Warszawska

Block 6 – ekologia miejska w praktyce 

Streszczenie

Celem rozważań jest przedstawienie studium przypadku berlińskiego Bloku 6 położonego 
w dzielnicy Kreuzberg, który ukazuje 30-letnią tradycję zrównoważonej gospodarki wodnej. Zapro-
jektowany w 1987 roku w ramach Międzynarodowej Wystawy Budownictwa, Blok 6 stał się przy-
kładem ekologicznych rozwiązań technologicznych dla budownictwa mieszkaniowego. Niniejszy 
artykuł opartona autorskich badaniach terenowych prowadzonych w 2014 roku w ramach projektu 
„Zmień szare na zielone” oraz w 2015 roku w ramach grantu badawczego NCBR „Biostrateg” ID 
270606, a także na podstawie analizy wykładu i materiałów źródłowych autorstwa Dipl.-Ing. Erwina 
Nolde. Wnioski dotyczące prezentowanych rozwiązań pokazują, gdzie należy upatrywać zagrożeń 
i na jakie uwarunkowania należy zwrócić szczególną uwagę, aby taki projekt mógł odnieść sukces. 
Technologie sprawdzone w Bloku 6 mogą być powszechnie wykorzystywane, bowiem współtworzą 
przyjazne i zrownoważone środowiska życia mieszkańców.

Słowa kluczowe: system gospodarowania wodą, szare ścieki, retencja wody, farmy miejskie, akwaponika. 

Wstęp

Berliński Blok 6 położony w dzielnicy Kreuzberg jest jednym z ciekawszych przykładów 
rozwiązań zagospodarowania przestrzeni zamieszkiwania w powiązaniu z ideami zrówno-
ważonego rozwoju, ochrony środowiska, a także szczególnego powiązania gospodarki wod-
nej z uprawą roślin. Rozwiązania kompozycyjne i technologiczne są o tyle ciekawe, iż po-
kazują rozwój idei w ostatnich 30 latach.

Początki

Sam budynek, jak i jego rozwiązania gospodarowania wodą zwane „Zintegrowanym 
systemem zarządzania wodą” (Integriertes Wasserkonzept) powstały w 1987 roku  
(http://www.roofwaterfarm.com/en/block-6/) w związku z Międzynarodową Wystawą 
Budownictwa – Internationalen BauAusstellung (IBA 1987). W założeniu projektowym 
chodziło o modelowe i eksperymentalne rozwiązania dotyczące zintegrowanego systemu 
gospodarki wodnej wchodzące w zakres programu badawczego ExWoSt – Experimenteller 
Wohnungs – und Städtebau (Eksperymentalna urbanistyka i zabudowa mieszkaniowa – pro-
gram Federalnego Instytutu Badań nad Rozwojem Urbanistycznym i Budownictwa oraz 
Gospodarką Przestrzenną – Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung BBSR). 
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Źródłem finansowania był budżet federalny oraz budżet landu Brandenburgii, a całość 
przedsięwzięcia wchodziła w szerszy program „Ekologia miasta i środowisko dźwiękowe 
budynku” (Stadtökologie und Umweltgerechtes Bauen).

Fotografia 1
Panorama założenia Bloku 6: zielony dach z trzema świetlikami oraz filtr bagienny – 
zdjęcie wykonano przed instalacją miejskiej farmy

Źródło: licencja Creative Commons:  
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Block_6_(Berlin-Kreuzberg)#/media/File:Block_6_(4837170696).jpg 
[dostęp: 10.06.2015].

Ostateczny projekt zawierał, na owe czasy, nowatorskie podejście do oszczędnych 
w zużycie wody, rozwiązań zaopatrzenia w powiązaniu z utylizacją szarych ścieków. 
Interesującymi elementami całego systemu były m.in.: zainstalowana we wnętrzu osiedlo-
wym oczyszczalnia szarych ścieków – filtr bagienny oraz zbiornik/staw retencyjny. U pod-
staw takiego rozwiązania leżało rozdzielenie, na etapie budowy budynku, ścieków szarych 
od czarnych z toalet czyli tzw. system podwójnej kanalizacji. Całość wspierała retencja desz-
czowa oparta na zielonych dachach założonych na blisko 1/3 powierzchni stropów Bloku 
6 oraz system infiltracji. Okres badawczy – I i II faza – trwał do grudnia 1993 roku, ale ze 
względów ekonomicznych i technologicznych program został zamknięty. Problemy doty-
czące utrzymania systemu dotyczyły nie tylko ekonomiki założenia, ale także uwarunkowań 
społecznych. Woda ze ścieków szarych, po oczyszczeniu w systemie tzw. filtrów bagien-
nych (biologiczne i mechaniczne oczyszczanie wody, bez wykorzystywania chemikaliów), 
przechodziła do zbiornika retencyjnego i stawała się na tyle czysta, że pozwalała na zabawę 
w nim dzieci (http://ib-kraft.de/eng/project_berlin_kreuzberg.htm). Niestety, pojawiły się 
komplikacje związane z hałasem pochodzącym z placu zabaw, a także z opieką nad dziećmi. 
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Zdarzył się nawet wypadek utonięcia, co, obok braku środków do dalszego finansowania 
programu, przypieczętowało decyzję o jego zamknięciu. „Zintegrowany system zarządzania 
wodą” sam w sobie nie zawierał rozwiązań rekreacyjnych, stąd jego fiasko na tym polu. 
Przedsięwzięcie zostało zarzucone na blisko 13 lat. Teren niszczał, opuszczony zbiornik 
stawał się śmietniskiem, roślinność spontanicznie ewoluowała, zaczęły pojawiać się nowe 
gatunki, m.in. roślin zbiorowisk podmokłych.

Fotografia 2
Szklarnia farmy miejskiej na tle budynku oczyszczalni ścieków szarych

Źródło: archiwum własne.

Fotografia 3
Zbiorniki oczyszczalni ścieków szarych

Źródło: jak w fotografii 2.
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Nowe wyzwanie – rozwiązania XXI wieku

Mimo wielu lat zaniedbania w początkach XXI w. na terenie można było odnaleźć nadal 
gatunki charakterystyczne dla środowisk podmokłych. Rosły wierzb: iwa (Salix caprea), 
purpurowa (Salix purpurea), szara (Salix cinerea). Pojawiały się byliny, jak chociażby sa-
dziec konopiasty (Eupatorium cannabinum), bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata) 
czy krwawnica pospolita (Lythrum salicaria) (Nolde 2008). Choć teren pozostawał opusz-
czony przez wiele lat, mieszkańcy oraz władze miasta stale dostrzegali potencjał tego bujne-
go roślinnie wnętrza osiedlowego położnego w samym centrum aglomeracji tuż przy Placu 
Poczdamskim. W końcu podjęto decyzję o przywróceniu dawnych rozwiązań, ale wykorzy-
stując nowsze technologie. Tym razem nie zapomniano o uwarunkowaniach ekonomicz-
nych i społecznych. Modernizacji i adaptacji systemu dokonano za zgodą i przy aprobacie 
mieszkańców.

Głównym celem, obok zrównoważonej gospodarki wodnej, była ochrona środowiska 
naturalnego (jego zasobów już istniejących na terenie Bloku 6) oraz dbałość o akceptację 
mieszkańców, a także zapewnienie zdrowego/zrównoważonego środowiska życia. Ponadto, 
bardzo istotnym zadaniem okazało się obniżenie oraz optymalizacja kosztów zarówno bu-
dowy, jak i późniejszej eksploatacji całości systemu (http://www.roofwaterfarm.com/en/
about/).

W nowym projekcie z 2006 roku wykorzystano istniejącą już roślinność nadając jej 
status „pomnika techniki” i na jej podstawie odtworzono biotop środowiska bagiennego. 
Wykorzystane technologie pozwoliły na obniżenie/optymalizację kosztów utrzymania ca-
łego systemu tak, aby były one możliwe do zaakceptowania przez mieszkańców (koszty 
opłat czynszowych). Nowy projekt dla Bloku 6 jest przykładem ekologicznej koncep-
cji zintegrowanego systemu łączącego w sobie aspekty oszczędności energii i wody oraz 
wykorzystania/wyboru materiałów, w powiązaniu z prostymi i skutecznymi rozwiąza-
niami przestrzennymi. Do oczyszczania szarych ścieków zastosowano tzw. AquaCycle 
– niskoenergetyczny, małopowierzchniowy system biologiczny wykorzystujący bakterie 
i pozwalający na uzyskanie wody higienicznie bezpiecznej stosowanej ponownie do spłu-
kiwania 90 toalet oraz podlewania ogrodów lokatorów. AquaCycle o wydajności 10 tys. 
litrów wody dziennie, składa się z 12 plastikowych zbiorników o pojemności 1,5 m3 każdy 
zamiast wymaganych w takich warunkach 720 m2 powierzchni filtrów bagiennych (Nolde 
2008). Wskaźnikiem jakości i czystości wody w tym systemie jest niewielkie akwarium 
– takie jakie stosuje się w domach. W razie zbyt słabego oczyszczenia reakcja rybek akwa-
riowych jest natychmiastowa. 

Na potrzeby AquaCycle i jego zarządzania należało wybudować specjalny budynek, któ-
ry zaprojektowano jako niewielką drewnianą formę. Obok funkcji typowo technologicz-
nych, budynek – miejsce nowatorskich rozwiązań – pełni również rolę edukacji ekologicz-
nej. Za fundamenty nowopowstałej budowli posłużyły elementy żelbetowe dawnego filtru 
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bagiennego (z roku 1987) co pozwoliło na obniżenie kubatury w stosunku do otoczenia. 
Budynek ma obłą formę nawiązującą do tematyki wodnej, której jest poświęcony. Jego 
drewniana, modrzewiowa (zgodna z wymaganiami ochrony środowiska) konstrukcja oraz 
elewacje pozwoliły na niskie zużycie tzw. energii pierwotnej. Wszystkie przyjęte rozwiąza-
nia wynikają z dbałości o środowisko naturalne na każdym etapie inwestycji. Zastosowanie 
prostych technologii dotyczących oszczędności cieplnej i energetycznej, jak izolacja ścian 
zewnętrznych z 16 cm warstwy celulozowej pochodzącej z recyklingu, wykonanie izolacji 
stropu przy wykorzystaniu zielonego dachu będącego również powierzchnią biologicznie 
czynną i elementem retencji wody opadowej, a także budowa trzech świetlików dachowych 
zapewniających siedmiokrotnie większy dostęp światła do wnętrza niż okna konwencjonal-
ne oraz wykorzystanie ciepła tylko ze ścieków szarych (ciepła woda z umywalek, wanien 
oraz pralek) do ogrzewania wnętrza (Nolde 2008), silnie podkreślają pro środowiskowy 
i edukacyjny charakter tej budowli.

Współczesne rozwiązania Bloku 6 zawierają również retencję wody opadowej wraz 
z jej oczyszczaniem w systemie bagiennego filtra. Technologia zapewniająca odbiór desz-
czu z powierzchni 2350 m2 dachów oraz 650 m2 chodników składa się z kilku podłużnych 
zbiorników/filtrów, które działają w systemie przelewowym. Oczyszczalnia bagienna przy-
gotowana jest na przyjęcie opadów nawalnych, a nadmiar wody jest infiltrowany do gruntu. 
System nie został podłączony do kanalizacji deszczowej co obok korzyści środowiskowych 
generuje oszczędności eksploatacyjne na poziomie 2,000 euro rocznie (Nolde 2008). Także 
ponowne wykorzystywanie szarych ścieków (w toaletach i do podlewania ogrodu) zmniej-
sza pobór wody z wodociągu miejskiego, obniżając koszty. 

Bujna roślinność wnętrza osiedlowego Bloku 6, na którą składają się zbiorowiska filtru 
bagiennego pozwala na pojawianie się owadów, np. chrząszczy wodnych, ważek, czy plu-
skwiaków, oraz drobnych płazów i gadów, a także ptaków.

System retencji wody opadowej (tzw. filtry bagienne zwiększające powierzchnie zieleni) 
oraz zastosowanie zielonych dachów w Bloku 6 i na budynku oczyszczalni ścieków sza-
rych, obok podstawowych funkcji – retencja i oczyszczanie wody, wraz z towarzyszącymi 
drzewami i pnączami rosnącymi we wnętrzu osiedlowym, mają również inne, bardzo ważne 
funkcje do spełnienia, pozwalające tworzyć przyjazne środowisko życia:
 - w wyniku transpiracji rośliny wyraźnie podwyższają wilgotność powietrza, a jednocze-

śnie obniżają temperaturę latem (minimalizowanie miejskiej wyspy ciepła);
 - zwiększając wilgotność, rośliny wpływają na oczyszczanie powietrza z drobnych zanie-

czyszczeń pyłowych;
 - w drodze fotosyntezy rośliny pochłaniają CO2 i wydzielają tlen; poprzez zwiększenie 

powierzchni roślinnej (powierzchni liści) zwiększa się produkcja tlenu;
 - bogatsze gatunkowo zbiorowisko urozmaicone obecnością roślinności spontanicznej 

oraz pojawieniem się biotopu wodnego zwiększa bioróżnorodność środowiska miejskie-
go – zwiększa się bogactwo gatunkowe flory, jak i fauny;
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 - gęsta i zróżnicowana roślinność tłumi hałas we wnętrzu – wygłusza odbicia fal dźwię-
kowych od elewacji i powierzchni utwardzonych (Szczepanowska 2014; Zimny 2005).
Blok 6 po okresie stagnacji przechodzi obecnie kolejne fazy projektów eksperymen-

talnych. W 2013 roku, na fali udanej modernizacji systemu gospodarowania wodą, pod-
jęto kolejną inicjatywę – zaprojektowano i wybudowano w celach badawczych niewielką 
szklarnię z wodną farmą dachową działającą w systemie akwaponiki (Cross-sectoral... 
2015). Celem jest wykorzystanie oczyszczonej wody do uprawy roślin użytkowych. 
System składa się z dwóch niewielkich basenów z rybami – w jednym pływają miniatu-
rowe karpie, w drugim ryby egzotyczne wymagające podgrzewania wody. Zróżnicowanie 
wyboru ryb podyktowane zostało względami badawczymi, pozwalającymi stwierdzić, 
która z hodowli okaże się bardziej efektywna. Woda z basenów „zanieczyszczona” – 
wzbogacona przez ryby o naturalne związki odżywcze dla roślin, jest doprowadzana do 
upraw zainstalowanych w specjalnych rynnach umieszczonych na dwóch stołach szklar-
niowych. W przyszłym sezonie uprawa powiększy się o kolejne 2 stoły i w ten sposób 
zostanie osiągnięta maksymalna powierzchnia uprawna, na jaką pozwala eksperymen-
talna farma. Nośnikiem roślin jest typowa gąbka florystyczna. W szklarni uprawia się 
(bez stosowania pestycydów) sałatę, bakłażany, a w roku 2015 posadzono truskawki. Po 
zbiorze, rośliny są spożywane z mieszkańcami podczas wspólnego pikniku. W przyszło-
ści przewiduje się także degustację ryb, ale gatunki zostały tak dobrane, aby ich wzrost 
był powolny. W programie miejskiej wodnej farmy istotnym czynnikiem są mieszkańcy, 
ich udział w przedsięwzięciu, edukacja, zaangażowanie, a także współpraca (Million i in. 
2014). Badania i testy prowadzone na farmie Bloku 6 mają dostarczyć informacji dotyczą-

Fotografia 4
Akwaponika i uprawa truskawek w miejskiej farmie

Źródło: jak w fotografii 2.
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cych technicznych i proceduralnych uwarunkowań na temat potencjału dachowych farm 
wodnych uprawianych w szklarniach, a ostatecznie doprowadzić do opracowania modeli 
komercyjnej i niekomercyjnej eksploatacji oraz marketingu produktów z upraw miejskich. 
Tak więc działania spontaniczne miejskich aktywistów spod znaku urban farming czy 
geurilla gardening w projekcie w Bloku 6 zostały sformalizowane i objęte programem ba-
dawczym. Fakt ten o tyle nie dziwi, iż znani z praktycznego podejścia do rozwiązywanych 
problemów niemieccy badacze oraz włodarze miast, w tym wypadku wpisują się w coraz 
popularniejsze projekty komercyjnych miejskich upraw roślin użytkowych prowadzonych 
m.in. w formie tzw. farm wertykalnych (Despommier 2014).

Na tym jednak nie koniec – połowie czerwca 2015 roku w Bloku 6 rozpoczął działanie 
eksperymentalny system oczyszczania czarnych ścieków z toalet. W konsekwencji może 
to doprowadzić do całkowitego usamodzielnienia się i uniezależnienia Bloku 6 od systemu 
kanalizacji miejskiej. System zostanie wprowadzony w celu badania możliwości produkcji 
nawozów płynnych z czarnych ścieków.

Podsumowanie

Przykład Bloku 6 pokazuje, jak wstępne niepowodzenie można przekuć w duży sukces 
ciekawych, zrównoważonych rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym. Aby sukces ten 
mógł zostać osiągnięty potrzebnych jest kilka istotnych uwarunkowań. Władze miasta lub 

Fotografia 5
Bujna roślinność wnętrza osiedlowego Bloku 6

Źródło: jak w fotografii 2.
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szerzej – władze wojewódzkie i krajowe powinny opracować odpowiednie programy i przy-
gotować narzędzia w postaci dofinansowania lub finansowania zwłaszcza na wstępnych 
etapach. Mieszkańcy powinni być świadomi oraz akceptować proponowane rozwiązania 
i uczestniczyć w programie. Ważne stają się również analizy kosztów utrzymania propo-
nowanych technologii, zwłaszcza jeśli mają je ponosić sami mieszkańcy. Pominięcie tych 
ostatnich, jak pokazał przykład etapu I i II Bloku 6, doprowadziło ostatecznie do zakończe-
nia przedsięwzięcia i jego zawieszenia na wiele lat.

W programie dla Bloku 6 bierze obecnie udział wiele podmiotów – samodzielnie wła-
dze miasta nie są w stanie osiągnąć wszystkich stawianych celów, a także nie mogą in-
gerować bezpośrednio w prywatne działki. Program finansowany jest przez Niemieckie 
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) w ramach inicjatywy 
„Inteligentny i wielofunkcyjny system infrastruktury dla przyszłej miejskiej gospodar-
ki wodnej (INIS)”. Partnerami i zleceniodawcami projektu są Departament Rozwoju 
Urbanistycznego Senatu miasta Berlina, Sekcja VI oraz właściciel terenu Dessauer Straße 
9-12 KG Kärntnerhof GmbH & Co. Ponadto, dla zapewnienia jakości krajobrazu i uwa-
runkowań przyrodniczych, w przedsięwzięcie zaangażowany został Miejski Komisarz 
Ochrony Przyrody i Krajobrazu. Partnerami w programach badawczych są największe 
jednostki badawcze Niemiec, jak:
 - Politechnika Berlińska i jej Wydział Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Katedra 

Urbanistyki i Rozwoju Miast oraz Centrum Rozwoju i Współpracy Naukowej (ZEWK);
 - Instytut Środowiska Fraunhofera – UMSICHT – największa instytucja w Europie prowa-

dząca badania nauk stosowanych;
 - Inter 3 GmbH – Instytut Zarządzania Zasobami Naturalnymi;
 - oraz firmy prywatne:
 - TERRA URBANA Umland entwicklungsgesellschaft mbH;
 - Nolde & Partner innovative Wasserkonzepte.

Prezentowane technologie są wydajne, łatwe w montażu i eksploatacji, i co najważniej-
sze zmniejszają straty środowiskowe związane z budownictwem mieszkaniowym. W wyni-
ku ich zastosowania mogą obniżać się koszty eksploatacji (m.in. przez ograniczenie poboru 
wody z wodociągu, brak opłat za kanalizację deszczową i ściekową), a podwyższać walory 
przyrodnicze, mikroklimatyczne, jak i rekreacyjne terenu, tworząc przyjazne środowisko 
życia nawet w ścisłym centrum dużej aglomeracji. 

• Artykuł powstał dzięki udziałowi autorki w projekcie „Zmień szare na zielone” realizo-
wanym w 2014r. w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP) finansowa-
nym przez Komisję Europejską.

• Artykuł powstał dzięki dofinansowaniu przez NCBR w ramach grantu „Biostrateg” ID 
270606 finansowanym w latach 2015-2017.
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Block 6 – Urban Ecology in Practice 

Summary

An aim of considerations is to present the case study of the Berlin Block 6 located in the Kreuz-
berg District, which shows the 30-year tradition of sustainable water management. Originally devel-
oped in 1987 as a project of the International Building Exhibition, the Block 6 has become an example 
of ecological technological concepts for house-building. The article is based on the authoring field 
studies carried out in 2014 within the framework of the project named “Change grey into green” 
and in 2015 within the framework of the research grant of NCBR “Biostrateg” ID 270606, as well 
as based on an analysis of the lecture and sources materials whose author is Dipl.-Ing. Erwin Nolde. 
The conclusions concerning the presented solutions show where one should track threats and what 
determinants should be specifically considered that such a project might be a success. The technolo-
gies proven in Block 6 may be commonly exploited as they contribute to the creation of friendly and 
sustainable environments of live of dwellers.

Key words: water management system, grey water, water retention, urban farms, aquaponics. 
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