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Wstęp 
 

Pojęcie zieleń miejska obejmuje wszystkie formy roślinności, które są lub 
mogą być naturalnymi użytkami trwałymi albo uprawianymi przez człowieka 
(Hejmanowski 1989).  

W strukturze przestrzennej miasta Szczecina obszary zielone pełnią wielo-
funkcyjne zadania w zakresie ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu. 
Stanowią skuteczne narzędzie w kształtowaniu klimatu lokalnego. Zieleń miej-
ska wzbogaca obszar w tlen, pochłania zanieczyszczenia z powietrza, wspoma-
ga regulację stosunków wodnych, decyduje także o krajobrazie miejskim.  
W społecznej tkance miasta zieleń ma jeszcze inne, społeczne funkcje. Obszary 
zielone, dzięki swojej stosunkowo łatwej dostępności i bliskości miejsca  
zamieszkania, wyznaczają w mieście często odwiedzane tereny rekreacyjne 
(wypoczynku po pracy, wypoczynku świątecznego). Pełnią one również funkcję 
dydaktyczno-wychowawczą. Przyczyniają się do rozwoju sprawności fizycznej 
dorosłych i dzieci oraz stanowią podstawę edukacji ekologicznej (por. Hart 
1997).  

Tereny zielone w mieście wzbogacają życie kulturalne mieszkańców. Or-
ganizowane są na nich festyny, koncerty, uroczystości itp. Przeżycia estetyczne 
ludzi w kontakcie z zielenią wpływają na łagodzenie emocji i obniżenie stresu. 
Obszary zielone, często kształtowane przez mieszkańców dzielnic czy osiedli 
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mieszkaniowych, sprzyjają nawiązywaniu i pogłębianiu kontaktów między-
ludzkich. Wspólne działania pielęgnacyjne integrują osiedlową społeczność we 
wszystkich kategoriach wiekowych.  

Zieleń zlokalizowana w otoczeniu szpitali i w uzdrowiskach odgrywa 
istotną rolę w procesie leczenia chorych, sprzyja między innymi pomyślnej 
rehabilitacji psychicznej pacjentów (Czerwieniec, Lewińska 1996; Baycan-
-Levent i in. 2002).  

 
 

Szczecińskie zasoby zieleni 
 
Zieleń miejska od dawna stanowi wizytówkę Szczecina, zwanego także 

miastem parków i zieleni (por. Kownas, Piskorski 1958). Nazwa ta jest zasługą 
– z jednej strony – znacznej powierzchni urządzonych tu terenów zielonych 
(parki, cmentarze, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody przydomowe). Z drugiej 
strony wynika z rozszerzenia granic administracyjnych Szczecina i wchłaniania 
rozległych obszarów leśnych na Międzyodrzu. Planowy rozwój miasta pozwolił 
na zarezerwowanie odpowiednich obszarów na tereny zielone. Na początku  
XX stulecia powstał w mieście optymalny pierścieniowo-promienisty układ 
tych terenów. Obraz zielonego Szczecina został zakłócony gwałtownym wzro-
stem obszarów zabudowanych w ostatnich dziesięcioleciach. W tym czasie 
rozbudowa miasta była zdecydowanie szybsza od tempa wzrostu nowych zało-
żeń zieleni. Spowodowała ona również radykalny spadek udziału terenów 
otwartych w mieście. W miejscach, na które nie wkroczyła zabudowa mieszka-
niowa i przemysłowa, powstawały w latach 80. ogródki działkowe. Nastąpiło 
znaczne zubożenie flory i fauny miasta. Zaginął optymalny układ terenów zie-
lonych.  

W obecnym układzie znaczny udział terenów zielonych został zapewniony 
przez włączenie w granice Szczecina otaczających go obszarów rolniczych  
i leśnych. Aktualnie, poza starą, poniemiecką siecią terenów zielonych w cen-
trum miasta, trudno doszukać się, zwłaszcza w nowych dzielnicach, organicz-
nych powiązań między porozrywanymi przez zabudowę niewielkimi skwerami 
i fragmentami lasów miejskich (Zagospodarowanie przestrzenne Szczecina 
2002). 

Dzisiejszy Szczecin (powierzchnia 30 083 ha) liczący ponad 400 tys. 
mieszkańców, posiada względnie duży udział terenów zielonych (40,22%). 
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Przede wszystkim jest to zasługą dużego odsetku lasów i użytków rolnych  
(tabela 1).  
 

Tabela 1 
 

Struktura terenów zielonych Szczecina (stan na 2002 r.) 
 

Powierzchnia Lp. Elementy struktury 
ha % 

1. Użytki rolne 5 314,00 17,66 
2. Lasy i grunty leśne  5 005,42 16,64 
3. Ogrody działkowe 1 010,00 3,36 
4. Tereny zieleni osiedlowej     228,20   0,76 
5. Cmentarze*      193,87   0,64 
6. Parki spacerowo-wypoczynkowe**      161,50   0,54 
7. Zieleń uliczna     131,30   0,44 
8. Zieleńce       55,20   0,18 

Suma 12 099,49 40,22 
* W tym cmentarze czynne – 179,41 ha.  
** W gestii samorządu miasta 142,5 ha. 

Źródło: opracowano na podstawie: Stan środowiska miasta Szczecina, 
2002; Rocznik statystyczny województw, 2003; Bank Danych  
Regionalnych, 2002. 

 
 

Tereny zielone rozmieszczone są w mieście nierównomiernie. Lasy znaj-
dują się na północno-zachodnich i południowo-wschodnich obrzeżach miasta. 
Ich fragmenty w postaci parków leśnych wchodzą w obręb granic administra-
cyjnych. W granicach lewobrzeżnego Szczecina leży część lasów Puszczy 
Wkrzańskiej. Podzielona terenami zabudowanymi tworzy: Park Leśny Głębo-
kie, Park Leśny Mścięcino i Park Leśny Arkoński. Połączenie Puszczy Wkrzań-
skiej z centrum miasta przez Las Arkoński, park Kasprowicza, Jasne Błonia  
i al. Jedności Narodowej stanowi rodzaj zielonej osi miasta. Przedłużeniem 
Puszczy Goleniowskiej są tereny zielone Dąbia i Wielgowa. Natomiast parki 
leśne w Zdrojach i Podjuchach – to przedłużenie Puszczy Bukowej.  

Duże powierzchnie terenów zielonych znajdują się również wokół jeziora 
Dąbie i na Międzyodrzu. Stoki odrzańskiej doliny, na północ od Polic i na połu-
dnie od Gryfina, stale limitują pasma zabudowy, a Wzgórza Warszewskie 
utrzymują swój dawny rolniczo-ogrodniczy charakter. Najuboższe w zieleń jest 
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Śródmieście oraz lewobrzeżne osiedla wzdłuż Odry. Mniejszą ilością zieleni 
wyróżnia się też stara część Dąbia i osiedle Słoneczne (prawobrzeże). Zielony-
mi wysepkami w mieście są ogrody przydomowe i cmentarze (Stachak 1993; 
Zaręba 1993; Mieszkowska 1996; Encyklopedia Szczecina 2000; Stachak i in. 
2000; Mydłowska 2003). 

Rozmieszczenie obszarów zieleni w układzie przestrzennym miasta na-
wiązuje do dwóch typów systemów zieleni: 1) układu pierścieniowo-klinowego 
i 2) fizjograficznego. Układ pierścieniowo-klinowy zapewnia miastu stosunko-
wo dobre połączenie ze strefą podmiejską, dobre nawietrzanie oraz dogodne 
warunki rekreacyjne. Fizjograficzny układ zieleni wytwarza obecność pasm 
zieleni wzdłuż doliny Odry oraz wokół jeziora Dąbie.  

Szczecin posiada duże zasoby gruntów znajdujących się pod wodami (po-
nad 20%), albowiem jest to miasto bogate w jeziora. Zieleń prawie zawsze to-
warzyszy szczecińskim stawom. Podnosi to wartość i znaczenie potencjału wy-
poczynkowo-rekreacyjnego miasta. 

Na potrzeby niniejszej pracy wyróżniono na terenie Szczecina 31 jedno-
stek osiedlowych1. W oparciu o stopień zazielenienia tworzą one 4 kategorie  
(I kategoria – najniższy stopień zazielenienia; IV kategoria – najwyższy stopień 
zazielenienia). Do IV kategorii zaliczono osiedla: Załom, Wielgowo-Sławo-
ciesze i Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce (prawobrzeże) oraz Osów (lewobrzeżne), 
szczególnie ze względu na obecność lasów i gruntów ornych. Najmniejszym 
udziałem obszarów zielonych charakteryzują się głównie osiedla lewobrzeżnej 
części Szczecina: Drzetowo-Grabowo, Śródmieście, Pogodno, Świerczewo, 
Zawadzkiego-Klonowica, Niebuszewo, Turzyn, Pomorzany. Na prawobrzeżu 
tylko osiedle Słoneczne kwalifikuje się do kategorii z zazielenieniem I stopnia. 
Szczególnie ubogie w zieleń są: Drzetowo-Grabowo (4,2%), na którym domi-
nują obszary przemysłowe, oraz Słoneczne (9,5%) gdzie przeważa gęsta zabu-
dowa wielokondygnacyjna, zwana powszechnie blokowiskiem (rys. 1).  

 

                                                      
1 Urząd Miasta wyróżnia w Szczecinie 36 osiedli (stan na 2003 r.), jednakże na potrzeby 

pracy przeprowadzono agregację przestrzenną pewnych osiedli i przypisano im wspólną nazwę: 
Niebuszewo, obejmujące Niebuszewo i Niebuszewo-Bolinko, oraz Śródmieście, w skład którego 
wchodzą: Śródmieście-Północ, Śródmieście-Zachód, Centrum, Stare Miasto i Nowe Miasto.  
W konsekwencji sprowadzono ich liczbę do 31 jednostek. Potrzeba łączenia ze sobą wybranych 
jednostek wyniknęła z braku konsekwencji nazewniczej stosowanej przez respondentów w okre-
ślaniu miejsca swojego zamieszkania. 
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Rys. 1. Stopień zazielenienia Szczecina w układzie jednostek osiedlowych 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 

Respondenci  
 
Badania ankietowe dotyczące percepcji i waloryzacji terenów zielonych 

Szczecina zostały przeprowadzone w maju 2003 roku wśród uczniów trzech 
typów szczecińskich szkół średnich (tabela 2). 
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Tabela 2 
 

Respondenci według typu szkoły oraz klasy* (%) 
 

Klasa 
Typ szkoły Klasa I Klasa III Klasa IV Nauczyciel Ogółem 

Liceum  
ogólnokształcące 31,35 20,33 0,00 1,15   52,83 
Technikum 16,59   4,60 0,00 0,29   21,48 
Liceum  
profilowane 19,46   3,84 1,92 0,48   25,70 
Ogółem 67,40 28,76 1,92 1,92 100,00 

* Ze względu na restrukturyzację szkolnictwa w 2003 r. nie występowały klasy II.  
Klasy IV mają znikomy udział z racji terminu prowadzonego badania – czas egzaminów matural-
nych. 
Tylko w niektórych szkołach i klasach nauczyciel wyraził chęć uczestniczenia w ankiecie. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Za wyborem takiej kategorii respondentów przemawiał fakt, że składają 
się na nią osoby charakteryzujące się podwyższoną mobilnością, między innymi 
ze względu na swój wiek oraz codzienne pokonywanie trasy dom–szkoła. Ko-
lejnym powodem przeprowadzenia badań ankietowych wśród młodych miesz-
kańców było to, że jest to pokolenie jutrzejszych użytkowników szczecińskich 
terenów zielonych.  

W niniejszym artykule, który stanowi część obszerniejszego opracowania, 
przedstawiono odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące: (a) stopnia nasycenia 
zielenią miejsca zamieszkania respondenta i całego miasta oraz (b) stopnia zna-
jomości terenów zielonych Szczecina i jego najbliższych okolic.  

Struktura respondentów według formy szkoły przedstawia się następująco: 
52,8% – liceum ogólnokształcące, 21,5% – technikum, 25,7% – liceum profi-
lowane. W całości próby 67,4% stanowili uczniowie klas pierwszych, 28,8%  
– klas trzecich, 1,9% – klas czwartych i 1,9% – nauczyciele.  

Ogółem w badaniu udział wzięły 1043 osoby (100%), w tym 43,9% męż-
czyzn oraz 55,6% kobiet (0,5% – brak odpowiedzi). Spośród ogółu responden-
tów 84,3% stanowili mieszkańcy Szczecina. 14,1% – osoby spoza miasta, 
mieszkające w jego najbliższym sąsiedztwie (1,6% – brak odpowiedzi). Wśród 
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szczecinian na terenie lewobrzeża mieszkało 77% badanych, natomiast 23%  
– w części prawobrzeżnej. 

Uczniowie zamieszkiwali we wszystkich osiedlach Szczecina (rys. 2). 
Liczba respondentów z poszczególnych osiedli korelowała z liczbą mieszkań-
ców w każdym osiedlu. Potwierdziła to wysoka wartość współczynnika korela-
cji liniowej Pearsona 96,0( =xyr  – korelacja dodatnia, bardzo silna, statystycz-

nie istotna dla α = 0,05). Wynik ten pozwolił uznać próbę za reprezentatywną.  
 
 

 
 
Rys. 2. Rozmieszczenie respondentów według miejsca zamieszkania 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Biura Rady Miasta Urzędu Miej-

skiego w Szczecinie, 2003. 
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Ocena stopnia zazielenienia miasta 
 
Stosunkowo wysoki odsetek respondentów był usatysfakcjonowany stop-

niem zazielenienia swego najbliższego otoczenia. Jednocześnie większość ba-
danych oceniła zasoby terenów zielonych w przestrzeni całego miasta na zbyt 
małe2. W tabeli 3 zestawiono ocenę respondentów na temat stopnia nasycenia 
przestrzeni miasta w tereny zielone w relacji z oceną zazielenienia w miejscu 
ich zamieszkania. Dane przedstawione w tabeli to prezentacja wzajemnie wy-
kluczających się opinii. Wskazuje to na wyraźną dychotomię percepcji. Rodzaj 
odpowiedzi warunkowany jest przestrzenną bliskością terenów zielonych i czę-
stotliwością kontaktów z tymi terenami.  

Analizując odpowiedzi według osiedli, w których mieszkają badani, za 
słabo zazielenione uznane zostały osiedla centralnej części Szczecina, natomiast 
dla pozostałych jednostek osiedlowych stan ten określono jako zadowalający 
(rys. 3).  

 
Tabela 3 

 
Ocena stopnia zazielenienia miasta (%) 

 
                     Ilość zieleni na 

                     terenie Szczecina
 
Ilość zieleni  
w miejscu zamieszkania  

Za mało Wystarczająco Za dużo Nie mam  
zdania Ogółem 

Za mało 23,86 9,43 0,12 1,51 34,92 
Wystarczająco 30,97 25,15 0,35 3,96 60,42 
Za dużo 1,05 1,05 0,00 0,12 2,21 
Nie mam zdania 1,05 0,23 0,00 1,16 2,44 
Ogółem 56,93 35,86 0,47 6,75 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 
 

                                                      
2 Wykorzystano test niezależności 2χ  Pearsona, który pozwala się upewnić, czy dane zawar-

te w tablicy kontyngencji dostarczają dowodu na związek tych dwóch zmiennych. Wynik testu 
2χ  ),03,82( 2 =χ  przy dowolnie małym (mniejszym niż 0,000001) poziomie istotności potwier-

dza zależność między dokonywanymi ocenami ilości terenów zielonych. Zależność ta sprowadza 
się do zidentyfikowania sytuacji, w której respondenci, przy satysfakcjonującej ocenie poziomu 
zazielenienia swego najbliższego otoczenia, zauważają zbyt małe zasoby terenów zielonych  
w przestrzeni całego miasta.  
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* Ze względu na niewielki odsetek odpowiedzi za dużo i nie mam zdania, nie zostały one zazna-

czone na kartodiagramie. Sumę odpowiedzi: za mało i wystarczająco potraktowano jako 100%. 

Rys. 3. Zazielenienie miejsca zamieszkania i całego Szczecina w opinii respondentów 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Wśród respondentów mieszkających na terenie jednostek: Drzetowo-
-Grabowo, Śródmieście, Turzyn, Świerczewo i Gumieńce dominowała opinia, 
że są to obszary ubogie w tereny zielone. W odniesieniu do czterech pierwszych 
wymienionych osiedli uzyskana ocena miała swoje odzwierciedlenie w ich 
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obiektywnej waloryzacji. Są to osiedla zakwalifikowane do kategorii jednostek 
najuboższych w zieleń (I stopień zazielenienia).  

Gumieńce charakteryzują się II stopniem zazielenienia głównie ze wzglę-
du na duży udział gruntów ornych (23,05%), Cmentarza Centralnego (14,25%) 
oraz znajdujących się tu ogródków działkowych (11,14%). Jednakże znikomy 
udział występowania innych kategorii terenów zielonych, bardziej sprzyjają-
cych rekreacji osób w młodym wieku, prawdopodobnie wpłynął na niską ocenę 
zazielenienia. Warto nadmienić, że respondenci z Gumieniec najczęściej od-
wiedzali park Kasprowicza (42,2%).   

Dwadzieścia cztery osiedla, zdaniem większości badanych, zostały uznane 
za miejsca wystarczająco zazielenione. Przynależą tu również i te jednostki, 
które są ubogie ze względu na stopień zazielenienia: Słoneczne, Pogodno, Za-
wadzkiego-Klonowica, Niebuszewo oraz Pomorzany. Szczególnie wyraźny jest 
dysonans ocen osiedla Słonecznego na temat postrzeganego i rzeczywistego 
stopnia jego zazielenienia. Stosunkowo wysoki odsetek zadowolonych (ok. 
53%) z ilości terenów zielonych w miejscu zamieszkania wobec faktycznie 
niskiego stopnia zazielenienia (9,5%) jest zastanawiający. Prawdopodobnie na 
tak wystawioną ocenę zazielenienia osiedla Słonecznego ma wpływ bliska 
obecność dużego kompleksu leśnego, jakim jest Puszcza Bukowa. Badania 
ankietowe potwierdziły, że jest to teren zielony najczęściej odwiedzany przez 
mieszkańców tego osiedla (ok. 65%). 

W opinii respondentów z większości osiedli Szczecin jest miastem słabo 
zazielenionym. Badani z 25 jednostek, a zwłaszcza z Międzyodrza-Wyspy Puc-
kiej, Osowa, Wielgowa-Sławociesza, Głębokiego-Pilchowa, Stołczyna oraz 
Podjuch (ponad 70% respondentów z każdego osiedla) stwierdzili, iż na terenie 
całego Szczecina jest mało obszarów zielonych. Można przypuszczać, że świa-
domość respondentów o ilości terenów zielonych Szczecina jest kształtowana  
w oparciu o postrzeganie zazielenienia własnego osiedla. Szczególnie dotyczy 
to osób mieszkających w otoczeniu dużych kompleksów zielonych (Osów, 
Wielgowo-Sławociesze). Uznały one, że w całym mieście jest mało zieleni, 
mając prawdopodobnie za punkt odniesienia własne miejsce zamieszkania. 
Natomiast dużym odsetkiem zadowolonych ze stopnia zazielenienia Szczecina 
wyróżniają się trzy osiedla: Łękno, Pomorzany i Arkońskie-Niemierzyn. 

Porządkując respondentów według miejsca zamieszkania, podzielono ich na 
trzy części (tabela 4). Do pierwszej części przynależą te osoby, które twierdziły, 
że zarówno w ich miejscu zamieszkania, jak i w całym Szczecinie występuje 
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mało terenów zielonych. Na drugą część składają się osoby, zdaniem których 
zarówno osiedle, w którym mieszkają, jak i całe miasto są wystarczająco zaziele-
nione. Najliczniejszą, trzecią część stanowili badani, którzy swoje osiedle uznali 
za wystarczająco zazielenione, natomiast Szczecin za słabo zazieleniony. 
 

Tabela 4 
 

Układ odpowiedzi respondentów na temat stopnia zazielenienia  
według ich miejsca zamieszkania* 

 
Miejsce  

zamieszkania  
 
Miasto Szczecin 

Za mało Wystarczająco 

Za mało 

Drzetowo-Grabo-
wo, Gumieńce,  
Śródmieście, 
Turzyn 

Bukowe-Klęskowo, Bukowo, Dąbie, 
Głębokie-Pilchowo, Golęcino-Gocław, 
Krzekowo-Bezrzecze, Majowe-Kije-
wo, Międzyodrze-Wyspa Pucka, Nie-
buszewo, Osów, Płonia-Śmierdnica-
-Jezierzyce, Podjuchy, Pogodno, Skol-
win, Słoneczne, Stołczyn, Warszewo, 
Wielgowo-Sławociesze, Załom, Za-
wadzkiego-Klonowica, Zdroje, Żele-
chowa 

Wystarczająco – Arkońskie-Niemierzyn, Łękno, 
Pomorzany 

* Dwie jednostki są poza przedstawioną klasyfikacją. Świerczewo: w równych proporcjach re-
spondenci tego osiedla uznali je za mało i wystarczająco zazielenione, natomiast całe miasto za 
mało zazielenione; Żydowce-Klucz: w odniesieniu do miejsca zamieszkania jednogłośnie uzna-
no je za wystarczająco zazielenione, natomiast w odniesieniu do Szczecina jednakowy odsetek 
respondentów uznał miasto za mało i wystarczająco nasycone zielenią. 

Źródło: opracowanie własne. 
 

 
Stopień znajomości terenów zielonych Szczecina 

 
Respondenci wykazali się dużą znajomością terenów zielonych Szczecina 

i okolic. Często identyfikowali zielone miejsca powołując się na nazwy ulic, 
dzielnic lub zbiorników wodnych. Najlepiej znanym terenem zielonym okazał 
się park Kasprowicza, który został wytypowany przez 87% respondentów. Na 
drugim miejscu znalazł się Park Leśny Arkoński, na który wskazało ponad 63% 
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badanych. Trzecim obiektem, uznanym za bardzo dobrze znany, była Puszcza 
Bukowa (ok. 61%, tabela 5)3. 

 
Tabela 5 

 
Ranking najbardziej znanych terenów zielonych 

 
Lp. Wybrany teren zielony Liczność L = 1027 Udział procentowy 
1 Park Kasprowicza 894 87,05 
2 Park Leśny Arkoński 655 63,78 
3 Puszcza Bukowa 625 60,86 
4 Park Żeromskiego 419 40,80 
5 Park Leśny Głębokie 328 31,94 
6 Jasne Błonia 135 13,15 
7 Puszcza Wkrzańska 135 13,15 
8 Cmentarz Centralny 113 11,00 
9 Park Leśny Zdroje 99 9,64 

10 Puszcza Goleniowska 82 7,98 
11 Wały Chrobrego 68 6,62 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Stopień znajomości terenów zielonych, na jakie uczniowie wskazywali, 
różnił się w zależności od klasy, typu szkoły oraz miejsca zamieszkania. Od-
mienna była też posiadana przez nich wiedza z zakresu informacji przestrzen-
nej. Uczniowie wyższych klas wyróżniali się lepszą znajomością terenów zielo-
nych (tabela 6). Przykładowo: uczniowie klas pierwszych wymienili 11 terenów 
zielonych, natomiast uczniowie klas trzecich – 15. Warto nadmienić, że trzecio-
klasiści powielili listę najbardziej znanych terenów zielonych pierwszoklasi-
stów i dodali do niej własne 4 pozycje.  

W zależności od typu szkoły ulegała zmianie (powiększeniu) lista znanych 
obszarów zieleni: z 9 miejsc wskazanych przez uczniów liceów profilowanych  
i 11 – przez uczniów z techników, do 13 wytypowanych przez młodzież z liceów 
ogólnokształcących. Badani z techników i liceów profilowanych wytypowali 
podobne tereny zielone, z taką różnicą, że ci ostatni dodali do tej listy kolejne  
2 jednostki (tabela 7). 
                                                      

3 W analizie uwzględniono tereny zielone wytypowane przez minimum 5% badanych z da-
nej podgrupy, zasadę tę zastosowano przy budowie kolejnych tabel. 
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Tabela 6 
 

Struktura znajomości terenów zielonych Szczecina według klas 
 

Klasa I Klasa III 
Lp. Teren zielony Liczność

L = 690 % Liczność
L = 297 % 

1 Park Kasprowicza 596 86,38 266 89,56 
2 Park Leśny Arkoński 414 60,00 218 73,40 
3 Puszcza Bukowa 399 57,83 192 64,65 
4 Park Żeromskiego 279 40,43 129 43,43 
5 Park Leśny Głębokie 196 28,41 122 41,08 
6 Jasne Błonia 95 13,77 37 12,46 
7 Puszcza Wkrzańska 85 12,32 40 13,47 
8 Park Leśny Zdroje 67 9,71 29 9,76 
9 Cmentarz Centralny 62 8,99 47 15,82 
10 Wały Chrobrego 48 6,96 15 5,05 
11 Puszcza Goleniowska 47 6,81 29 9,76 
12 Ogród Dendrologiczny w Przelewicach   30 10,10 
13 Park Noakowskiego   21 7,07 
14 Ogród Dendrologiczny w Glinnej   19 6,40 
15 Binowo   16 5,39 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Liczba wskazanych terenów zielonych różniła się także w zależności od 
miejsca zamieszkania respondenta (lewobrzeże lub prawobrzeże). Uczniowie 
mieszkający w lewobrzeżnej części miasta wskazywali 11 najbardziej znanych 
terenów zielonych, natomiast młodzież z prawobrzeża – 14. Respondenci  
z prawobrzeża dodatkowo wymieniali 4 miejsca usytuowane po tej stronie Od-
ry, a więc w sąsiedztwie ich miejsca zamieszkania. Wyjątek stanowiło wskaza-
nie Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, który znajduje się ok. 60 km od 
Szczecina (tabela 8). 

Podobna struktura znajomości terenów zielonych była prawdopodobnie 
spowodowana większą mobilnością respondentów z prawobrzeża w kierunku 
lewobrzeża. Potwierdza to chociażby fakt, że ok. 13% badanych mieszkających 
na prawobrzeżu uczęszczało do szkół zlokalizowanych po drugiej stronie Odry, 
a zaledwie 1,5% respondentów z lewobrzeża – do szkół na prawobrzeżu. Na 
obszarach zielonych usytuowanych na lewobrzeżu organizowanych jest więcej 
imprez kulturalnych (np. na Wałach Chrobrego – Dni Morza, w parku Kaspro-
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wicza – koncerty w amfiteatrze, festyny rodzinne itp.), co mogło sprzyjać lep-
szej znajomości tych miejsc. 
 

Tabela 7 
 

Struktura znajomości terenów zielonych Szczecina według typu szkoły 
 

Liceum profilowane Technikum 
Liceum  

ogólnokształcące 
Lp. Teren zielony 

Liczność
L = 266 

% 
Liczność
L = 214 

% 
Liczność 
L = 547 

% 

1 Park Kasprowicza 225 84,59 167 78,04 502 91,77 
2 Puszcza Bukowa 153 57,52 124 57,94 348 63,62 
3 Park Leśny Arkoński 149 56,02 102 47,66 404 73,86 
4 Park Żeromskiego 96 36,09 46 21,5 277 50,64 
5 Park Leśny Głębokie 53 19,92 65 30,37 210 38,39 
6 Jasne Błonia 40 15,04 20 9,35 75 13,71 
7 Park Leśny Zdroje 25 9,40 18 8,41 56 10,24 
8 Puszcza Wkrzańska 25 9,40 12 5,61 98 17,92 
9 Cmentarz Centralny 16 6,02 19 8,88 78 14,26 

10 Puszcza Goleniowska   18 8,41 56 10,24 
11 Wały Chrobrego   17 7,94 38 6,95 

12 
Ogród Dendrologiczny 
w Przelewicach 

    41 7,5 

13 Park Noakowskiego     28 5,12 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Badane tereny zielone pełnią w tkance miasta różne funkcje: ekologiczne, 
społeczne, kulturowe, a niektóre stanowią miejsce lokalizacji nietypowych 
funkcji produkcyjnych (m.in. uprawa na potrzeby rynkowe, zbieractwo).  
Respondenci uznali, że największe znaczenie miały dla nich lasy (73%) i parki 
leśne (53%). W strukturze przestrzennej miasta właśnie te kategorie terenów 
zielonych mają swój największy udział. Prawie równie ważne były parki miej-
skie, wytypowane przez 69% ankietowanych, mimo że ich udział w ogólnej 
powierzchni miasta jest niewielki. Jednakże parki miejskie, będąc miejscem 
spaceru i wypoczynku, zadecydowały o tak dużym odsetku wskazań.  
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Tabela 8 
 

Struktura znajomości terenów zielonych Szczecina według miejsca zamieszkania 
 

Lewobrzeże Prawobrzeże 
Lp. Teren zielony Liczność

L = 671 % Liczność 
L = 200 % 

1 Park Kasprowicza 617 91,95 152 76,00 
2 Park Leśny Arkoński 484 72,13 87 43,50 
3 Puszcza Bukowa 373 55,59 184 92,00 
4 Park Żeromskiego 333 49,63 52 26,00 
5 Park Leśny Głębokie 264 39,34 27 13,50 
6 Cmentarz Centralny 97 14,46 – – 
7 Puszcza Wkrzańska 90 13,41 17 8,50 
8 Jasne Błonia 88 13,11 28 14,00 
9 Park Leśny Zdroje 45 6,71 43 21,50 

10 Wały Chrobrego 45 6,71 12 6,00 
11 Puszcza Goleniowska 40 5,96 30 15,00 
12 Binowo     13 6,50 
13 Obszary wokół jeziora Dąbie     11 5,50 
14 Ogród Dendrologiczny w Glinnej     14 7,00 
15 Ogród Dendrologiczny w Przelewicach     14 7,00 
Źródło: opracowanie własne. 
 

 
Z obrazem percepcji obszarów zielonych korespondowała częstotliwość 

odwiedzin poszczególnych miejsc, aczkolwiek liczba wytypowanych miejsc 
zieleni jako znanych była znacznie większa od liczby miejsc odwiedzanych.  

 
 

Podsumowanie 
 
Ogólnie uczniowie szczecińskich szkół średnich są zadowoleni ze stopnia 

nasycenia zielenią swojego miejsca zamieszkania. Przy tym relatywnie często 
wskazywali na niedostateczne rozmiary stanu zazielenienia całego miasta. Roz-
patrując ich odpowiedzi według miejsca zamieszkania, zaobserwowano, że: 
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– respondenci mieszkający na terenie osiedli: Drzetowo-Grabowo, Gu-
mieńce, Śródmieście, Turzyn uważali, że zarówno ich osiedle, jak i całe 
miasto wykazuje mały stopień nasycenia zielenią; 

– zdaniem młodzieży z Arkońskiego-Niemierzyn i Łękna – zarówno 
osiedle, w którym mieszkają, jak i całe miasto są wystarczająco zazie-
lenione; 

– badani z pozostałych osiedli Szczecina uznali swoje osiedla za wystar-
czająco nasycone zielenią, natomiast Szczecin za słabo zazieleniony. 
Opinia ta była powszechna zwłaszcza wśród osób mieszkających w po-
bliżu dużych kompleksów zielonych (Osów, Wielgowo-Sławociesze), 
które mając jako punkt odniesienia własne miejsce zamieszkania, wska-
zały na niski stopień nasycenia zielenią całego miasta.  

Respondenci wykazali się dużą znajomością terenów zielonych Szczecina 
i okolic. Najbardziej znanymi terenami zielonymi okazały się: park Kasprowi-
cza, Park Leśny Arkoński i Puszcza Bukowa. Zakres znanych terenów zielo-
nych podawany przez uczniów wykazywał zróżnicowanie z uwagi na klasę, typ 
szkoły oraz miejsce zamieszkania (prawobrzeże lub lewobrzeże). Zmianie pod-
legał zasób informacji przestrzennej. Zanalizowane odpowiedzi respondentów 
sugerują, że posiadana przez nich wiedza o terenach zielonych pochodzi z tego 
samego źródła. Można przypuszczać, że jest nim szkoła (wypowiedzi respon-
dentów różniły się według klasy i rodzaju szkoły) lub/i dom (rodzina). 
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THE PERCEPTION OF GREENS IN SZCZECIN BY YOUNG PEOPLE  
OF SECONDARY SCHOOLS 

 
 

Summary 
 

In the spatial structure of the town the greens fulfill multifunctional tasks in the 
field of protection and shaping of the environment and the climate. They also decide 
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about the urban landscape, development of recreation and esthetic sensations as well as 
fulfill the social and service functions for citizens. The poll investigations carried out 
among the young citizens from secondary schools in Szczecin revealed that relatively 
high percentage of youth were satisfied as far as the degree of greenery of their closest 
neighbourhood was concerned. Simultaneously the most of school children estimated 
that resources of greens within the space of the whole city were too small. Respondents 
demonstrated a great knowledge of green belt in Szczecin and its neighbourhood. Cer-
tain differentiation depended on a profile of class, a type of school and a place of resi-
dence.  

 
 




