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1. WSTĘP 

 

Wybitne walory przyrodnicze terenu poznańskich glinianek (Kopaniny II) i konieczno ć 

jego ochrony le ały u podstaw wyznaczenia na tym obszarze u ytku ekologicznego. Wg 

Ustawy o ochronie przyrody z 30 kwietnia 2004 roku „u ytkami ekologicznymi są 

zasługujące na ochron  pozostało ci ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania 

ró norodno ci biologicznej, jak: naturalne zbiorniki wodne, ródpolne i ródle ne oczka 

wodne, k py drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nie u ytkowanej 

ro linno ci, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz 

stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków ro lin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz 

miejsca rozmna ania lub miejsca sezonowego przebywania. U ytki ekologiczne uwzgl dnia 

si  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i uwidacznia w ewidencji 

gruntów.” 

 

1.1  Ogólne zdefiniowanie problemu 

 

Wzrastająca potrzeba rekreacji i wypoczynku wpływa na intensywne eksploatowanie 

zasobów przyrody, co dzieje si  cz sto w sposób niekontrolowany i zagra ający 

rodowisku. Dotyczy to zwłaszcza obszarów chronionych, które obejmują tereny 

najcenniejsze pod wzgl dem krajobrazowym, przyrodniczym i kulturowym. Dodatkowo 

fakt, e obiekt poło ony jest w zasi gu granic miasta zwi ksza zagro enie jakim jest 

ekspansja rekreacyjna, na tereny atrakcyjne przyrodniczo oraz zwi ksza zagro enie 

związane z inwestycjami przedsi biorców.  

Przedstawiony w pracy problem dotyczy konfliktu mi dzy narastającą potrzebą 

rekreacji, nieracjonalnego eksploatowania i niszczenia rodowiska, dewastacją krajobrazu  a 

obowiązkiem ochrony jego walorów.  
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1.2  Cel pracy 

 

Celem pracy jest stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu, opartej na zało eniu 

pozostawienia go w stanie zbli onym do naturalnego z dziko rosnącą ro linno cią. Obszar 

ma zachować swoje walory krajobrazowe jako u ytek ekologiczny. Powinien być dost pny 

dla miło ników przyrody a tak e zwolenników ekstensywnej rekreacji (turystyki pieszej i 

rowerowej). 

 

1.3  Zakres i metody pracy 

 

Praca dzieli si  na dwie cz ci. 

Cz ć pierwsza obejmuje charakterystyk  obszaru badań z uwzgl dnieniem 

dokumentacji historycznej i kartograficznej. W tej cz ci skupiono si  na analizie poło enia 

i powiązań funkcjonalno-przestrzennych terenu Kopaniny II, rodowiska przyrodniczego 

terenu obj tego badaniami, w tym: fizjografii, flory i fauny charakterystycznej dla tego 

obszaru. Ta cz ć obejmuje te  analiz  historyczną, zawierającą genez  i przekształcenia 

terenu, które doprowadziły do utworzenia stawów, a tym samym bardzo interesującego 

przyrodniczo i krajobrazowo terenu glinianek. Skupiono si  równie  na obszarze  Cegielni 

1, niegdy  własno ci rodziny Kindlerów  z charakterystycznym układem zabudowań i 

przylegającym parkiem. Jednocze nie uwzgl dniono zagadnienia dotyczące zmian 

u ytkowania tego terenu na przestrzeni 50-ciu lat. 

Druga cz ć pracy obejmuje badania własne, w tym: badania terenowe, dokumentacj  

fotograficzną, inwentaryzacj  terenu oraz wskazanie głównych problemów które 

przyczyniają si  do niszczenia tak cennego krajobrazu, analiz  krajobrazu m. in. z 

wykorzystaniem krzywej wra eń wg metody Wejcherta.  Nast pnym etapem, opracowanym 

na podstawie powy szych badań, jest projekt koncepcyjny zagospodarowania tego terenu. 

W projekcie zaproponowano układ trzech typów dróg – główne: pieszo-rowerowe, 

drugorz dne: pieszo-rowerowe i piesze. Ponadto zaproponowano rozmieszczenie 

parkingów, kładek, platform widokowych, tablic edukacyjnych oraz miejsc postoju i 

wypoczynku. W tej cz ci przedstawiono równie  propozycje rozwiązań niektórych 

elementów krajobrazu, takich jak parkingi, cie ki, kładki, platformy widokowe do 

obserwacji ptaków, a tak e wytyczne do rekompozycji krajobrazu. 
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA 

 

Charakterystyk  obszaru opracowano na podstawie dost pnej literatury przedmiotu, 

opracowań monograficznych, materiałów kartograficznych i archiwalnych. 

 

2.1. Położenie i powiązania funkcjonalno-przestrzenne 

 

Zlewnia Strumienia Junikowskiego znajduje si  w południowo-zachodniej cz ci miasta 

Poznania, na terenach Kopaniny, wierczewa i Junikowa (zał. 1). Ukształtowana została w 

schyłkowym okresie plejstocenu i w holocenie.  

Długo ć Strumienia Junikowskiego wynosi 11,7km, a jego ródła zlokalizowane są na 

terenach lotniska Ławica, z których podziemnym rurociągiem, na długo ci około 1400m, 

wody prowadzone są do rowu otwartego w rejonie ulic Bukowskiej i Słowińskiej. Stamtąd 

strumień płynie ró nie ukształtowanym korytem przez tereny prywatne, ogrody 

przydomowe lub ogródki działkowe a jego szeroko ć nie przekracza 1,2m. Do końca ulicy 

Owczej wody płyną płaską, podmokłą doliną, nast pnie rozlewają si  na znacznym 

obszarze i okresowo podtapiają istniejące tutaj torfowiska przej ciowe. Dalej strumień 

podą a płaską, miejscami okresowo podtapianą doliną, a za nasypem kolejowym w 

Junikowie wpływa na rozległy, podmokły teren, stanowiący teras  zalewową. W tym 

rejonie tylko lokalnie widoczne są lady regulacji koryta, jednak e miejscami, np. w rejonie 

ul. Wykopy, jego szeroko ć si ga około 2m. Za ul. Wykopy Strumień przecina kolejną 

teras  zalewową, którą opuszcza w rejonie ulicy Głogowskiej. Za zabudowaniami ulicy 

Komornickiej płynie najwi kszą, liczącą kilkana cie hektarów terasą zalewową, a nast pnie 

przez park przy ul. Leszczyńskiej kierując si  do Lubonia i abikowa, gdzie wpada do 

Warty, stając si  jej lewobrze nym  dopływem.  
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Zał. 1. Zlewnia Strumienia Junikowskiego i podział miasta na poziomy wysoko ciowe 

( ynda S. , 1997) 
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Na obszarze miasta Poznania zostały obj te ochroną jako u ytki ekologiczne 

22 miejsca. Jednym z nich jest Kopanina I i Kopanina II o pow. 58 i 68 ha, gdzie 

priorytetem jest ochrona siedlisk ginących gatunków ptaków, unikatowych w skali 

rejonu wilgotnych łąk, torfowisk niskich oraz ró norodnej flory siedlisk wilgotnych 

i podmokłych. 

Badany obszar Kopaniny II usytuowany jest po południowej stronie ulicy Głogowskiej, 

która rozdziela oba u ytki ekologiczne Kopanin  I i Kopanin  II. Jest to główna arteria 

wylotowa z miasta w kierunku Wrocławia. W tym miejscu Strumień Junikowski płynie pod 

ulicą Głogowską. Badany obszar znajduje si  przy granicy miasta Poznania w niedalekim 

sąsiedztwie autostrady A2 (ryc. 1) 

 

 

Ryc. 1. Zlewnia strumienia Junikowskiego i podział na dwa obszary Kopanin  I i Kopanin  II. 
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2.2  Środowisko przyrodnicze 

 

2.2.1 Fizjografia 

 

Dorzecze Strumienia Junikowskiego (48,4 km2) ukształtowane zostało w schyłkowym 

okresie plejstocenu i w holocenie. Najwi kszych przeobra eń dokonano w dolnym i 

rodkowym odcinku doliny, gdzie w rezultacie trwającej ok. 100 lat eksploatacji surowców 

ceramicznych (iłów warwowych i glin zwałowych) powstało ponad 40 zbiorników 

wodnych (glinianek) ró nej wielko ci i kształtów, cz sto gł bokich i o stromych brzegach, 

przez co na cz ci z nich brakuje strefy przybrze nej. Najmniejszy ma 0,2ha powierzchni, 

najwi kszy, Staw Rozlany, le ący na terenie Kopaniny II – 12ha (Graf 1995). Wiele 

glinianek le ących w obni eniach zostało podtopionych, zatracając swój pierwotny 

charakter i obecnie są to rozległe obszary szuwarów, w ród których widoczna jest wolna 

od ro linno ci tafla wody. Zbiorniki te są zasilane przez wody gruntowe, spływy 

powierzchniowe oraz opady atmosferyczne.  

 

2.2.2 Flora 

 

Na badanym terenie wyst pują yzne gleby torfowo-mułowe, murszowe oraz czarne ziemie, 

charakteryzujące si  silnym uwilgotnieniem. Mo na wi c zało yć, e w okresie poprzedzającym 

intensywne osadnictwo oraz urbanizacj  wyst powały tu wielogatunkowe lasy ł gowe z 

dominacją zbiorowisk olszy czarnej, których pozostało cią są dzisiaj jedynie lokalne skupiska. 

Miejscami dobrze zachowała si  ro linno ć na wpół naturalna, czyli zbiorowiska wodne, 

szuwarowe, łąkowe i znacznie rzadziej murawowe (Jackowiak 1995).  W zbiorowiskach wodnych 

spotyka si  zarówno ro liny pływające jak i słodkowodne makrofity.  Przy brzegach wi kszo ci 

glinianek ro nie ro linno ć szuwarowa reprezentowana przez pałk  wąskolistną. Na terasach 

zalewowych i trwale zabagnionych wyst pują głównie sitowia i szuwary turzycowe.  
 

   

grą el ółty trzcina pospolita turzyca ółta 
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Na tym terenie wyst pują równie  gatunki bardzo rzadkie lub ginące w Poznaniu i 

w Wielkopolsce (Szafran 1959, Jackowiak 1990, 1995) W latach 1998-2001 na terenie 

u ytku stwierdzono obecno ć gatunków podlegających cisłej ochronie jak grup  

chrobotkowatych, gatunki naczyniowe – go dzik pyszny, kukułka krwista, kukułka 

szerokolistna, kruszczyk błotny, listeri  jajowatą.  Poza tym takie  gatunki jak: kocanka 

piaskowa, kalina koralowa, bez czarny, go dzik kropkowany, porzeczka czarna oraz 

grzyby wielkoowocnikowe i mchy torfowce. 

 

   

kukułka krwista kruszczyk błotny kocanka piaskowa 

 

W związku z silną eutrofizacją zbiorników wodnych odnotowano w nich 

urozmaicony w gatunki plankton ro linny. Łącznie oznaczono 474 taksony nale ące do 

kilku grup glonów – okrzemki, zielenice i sinice. 

 

2.2.3 Fauna 

 

Na terenie opisywanego u ytku ekologicznego wyst puje bardzo liczna grupa 

pająków, około 204 gatunków.  Głównie są to gatunki higrofilne, tzn., preferujące 

wysoką wilgotno ć lub  yjące w wodzie, sporadycznie pojawiają si  gatunki 

sucholubne. Najwi ksze bogactwo odnotowano plądraków, korsarzy, klejnotniki 

i tygrzyki. 

Słabo poznany jest wiat owadów licznie tu wyst pujących. Reprezentowane 

są przez co najmniej 37 gatunków wa ek, miedzy innymi witezianka błyszcząca, 

straszyk brunatny, lecicha pospolita, husarz ciemny  czy husarz władca. 

Zaobserwowano równie  obecno ć takich owadów jak szarańczaki i pasikoniki oraz 

motyle z rodziny rusałkowatych, np. rzadko spotykana przeplatka diamina. 
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korsarz witezianka przeplatka 

 

W wodach 11 zbiorników powyrobiskowych  znaleziono równie  41 gatunków limaków i 

mał y a tak e płazy takie jak traszka zwyczajna, kumak nizinny, ropucha szara, aba trawna i 

moczarowa, aba mieszka i aba jeziorkowa. Gady spotykano wyłącznie przypadkowo i 

zarejestrowano jedynie 3 gatunki – zaskrońca, jaszczurk  zwink  i jaszczurk  yworodną. 

 

   

limak winniczek traszka zwyczajna aba jeziorkowa 

 

Na badanym terenie mo na zaobserwować bardzo rzadkie gatunki ptaków. Gromada ta 

została do ć dobrze poznana i reprezentowana jest przez 140 gatunków.  Z tego 98 

gatunków to ptaki l gowe lub prawdopodobnie gniazdujące. Poza nielicznymi, podlegają 

ochronie prawnej a 12 z nich uznano za zagro one w skali ogólnoeuropejskiej. Są to: bąk, 

bączek, błotniak stawowy, kropiatka, zielonka, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, zimorodek, 

dzi cioł redni, podró niczek, jarz batka i gąsiorek. 

 

   

bączek rybitwa rzeczna perkoz dwuczuby 
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W 1976 roku gnie dziły si  tu 22 pary perkoza dwuczubego a w 1991 roku 

ju  32 pary, 1 para czernicy a w 1991 ju  23 pary. Na terenach powyrobiskowych  

wyst pują równie  ptaki drapie ne jak błotniak stawowy i myszołów a w latach 1998-

2000 regularnie w sezonie rozrodczym zlatywały tu w poszukiwaniu pokarmu krogulec 

i pustułka. Poza wymienionymi wy ej gatunkami wyst pują równie  takie gatunki jak: 

trzcinniczek, mieszka, trzciniak, łyska, potrzos, brzegówka a tak e w zadrzewieniach 

gniazdują: szpak, kos, kapturka, cierniówka i bogatka. 
 

   

myszołów łyska bogatka 

 

 

2.3  Historia terenu 

 

2.3.1 Geneza i przekształcenia terenu 

 

W wieku XIX  wierczewo było małą osadą nale ącą do zewn trznego pier cienia 

podpoznańskich wsi. Wchodziło w skład parafii w Wirach. Kiedy 31 stycznia 1793 roku 

do Poznania wkroczyło wojsko pruskie, z wojskiem przyszła pruska biurokracja 

zaprowadzając w mie cie nowe porządki. Nastąpiło uwłaszczenie chłopów i 

jednocze nie miejskie, czy ko cielne grunty stały si  własno cią prywatną. Prusacy na 

całe dziesi ciolecia okre lili charakter wierczewa urządzając tu poligon wojskowy. W 

roku 1828 zacz to przekształcać Poznań w twierdz  broniącą drogi ku Berlinowi.  

Wielkie zapotrzebowanie na materiały budowlane spowodowało wzniesienie i otwarcie 

w 1832 roku cegielni w Kotowie. W nast pnych dziesi cioleciach działalno ć cegielni 

przyczyniła si  do powstania całego systemu glinianek w Do linie Strumienia 

Junikowskiego (Matusik P., 1997). 
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Ryc. 2. Lokalizacja zbiorników powyrobiskowych w dolinie 

Strumienia Junikowskiego (około 1880 r.) 

(Graf R., 1995) 

Ryc. 3. Lokalizacja zbiorników powyrobiskowych w dolinie 

Strumienia Junikowskiego (około 1915 r.) 

(Graf R., 1995) 

 

  

Ryc. 4. Lokalizacja zbiorników powyrobiskowych w dolinie 

Strumienia Junikowskiego (około 1922 r.) 

(Graf R., 1995) 

Ryc. 5. Lokalizacja zbiorników powyrobiskowych w dolinie 

Strumienia Junikowskiego (około 1970 r.) 

(Kaniecki A, 1995) 
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2.3.2 Cegielnia 1 – układ historyczny 

 

Na przełomie XIX i XX wieku, w Poznaniu istniały 22 cegielnie, z których tylko 6 było 

w r kach Polaków, a 16 stanowiło własno ć niemiecką. Wła cicielem cegielni 1(zał.2) na 

terenie Kopaniny II był Hugo Kindler (1855-1930), wieloletni członek Rady Miejskiej oraz 

wybitny architekt. Park, który powstał przy tym majątku był ogrodzony i piel gnowany. 

Jego zasi g i układ przestrzenny mo emy odczytać z mapy Poznania z końca XIX wieku. 

Po mierci Hugona cegielni  przejął jego syn – Norbert. W okresie mi dzywojennym 

ju  tylko 2 cegielnie na terenie Poznania były w r kach niemieckich: omawiana na 

wierczewie i w abikowie. Cegielnia była własno cią Kindlerów do roku 1945. Po II 

Wojnie wiatowej cegielni  wydzier awił Spława-Neuman. W 1951 roku cały zespół 

upaństwowiono, u ytkownikiem były Poznańskie Zakłady Ceramiki Budowlanej. Cegielnia 

była czynna do chwili spłoni cia w roku 1971 (wg dokumentacji Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej) lub w 1975 (wg Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków). 

Całkowitemu zniszczeniu uległy wówczas obiekty gospodarcze, piece suszarnie. 

 

 

Ryc. 6. Fragment mapy z końca XIX wieku z widocznymi zbiornikami wodnymi 

  i zabudowaniami cegielni 1 (Kramarczyk A., 2000) 

 



Obszar opracowania obejmuje teren,
który składa się z nast. elementów:
- stawy, od największego: Nowakow-
ski, Rozlany, Glinki Edy, Glabisa,
Śmierduch, Nad Strumykiem, Pod
Stodołą, Braciszki oraz Stawy Parkowe
przy Cegielni 1
- cegielnie: Cegielnia 1 i 2
- obszar parkowy
- tereny podmokłe

Zał. 2. Mapa topograficzna badanego
           obszaru Kopaniny II
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Do czasów współczesnych nie zachowały si  obiekty: ku nia, stolarnia, piece 

i suszarnie, mieszalnia i prasy. Piece stanowiły istotny element kompozycyjny. 

Ich wydłu one bryły dominowały nad niskimi suszarniami. W przeszło ci kompozycja 

zespołu była zwarta, asymetryczna. Pomi dzy obiektami produkcyjnymi wyst powały 

wąskie przej cia. Układ zespołu obiektów odzwierciedla cykl technologiczny cegielni: 

surowiec – glin  wydobywano z widocznych dzisiaj glinianek. Pomi dzy wyrobiskami 

znajduje si  grobla, a na niej znajdował si  tor kolejki wąskotorowej, po którym 

transportowano urobek w wózkach ciągni tych przez konie. Tor przebiegał w kierunku 

wschodnim, dochodząc do budynku mieszalni i prasy. W sąsiedztwie znajdowała si  

kaflarnia, po stronie wschodniej przebiegały tory kolejki prowadzące do pieców, otaczając 

je z 4 stron. W cz ci północnej zało enia znajdowała si  bocznica kolei , słu ąca 

do wywozu gotowych produktów. Tor przebiegał równolegle do ulicy Leszczyńskiej 

i prowadził do stacji Górczyn (ryc. 7). 

 

Ryc. 7.  Plan sytuacyjny starej cegielni 1 (Kramarczyk A., 2000). 

 

1 – Dom mieszkalny wła ciciela, biura, obecnie mieszkania lokatorskie 

2 – Dom mieszkalny pracowniczy, kantyna, obecnie mieszkania lokatorskie 

3 – Stajnia koni pociągowych i wy cigowych, spichlerz, obecnie magazyn techniczny 

4 – Ku nia, stolarnia 

5 – Ziemianki 

6 – Magazyny przydomowe 

7 – Piec, suszarnia 
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8 – Piec, suszarnia 

9 – Suszarnia 

10 – Magazyny przydomowe 

11 – Sad, ogród 

12 – Wiata magazynowa 

13 – Suszarnia, obecnie magazyn techniczny 

14 – Rampa 

15 – Kaflarnia 

16 – Mieszalnia, prasy, obecnie magazyn techniczny 

17 – Sad 

18 – Staw 

19 – Dom go cinny, obecnie mieszkania lokatorskie 

20 – Magazyn przydomowy 

21 – Staw, glinianka 

22 - Grobla 

 

Główne obiekty cegielni nie zachowały si , w ich miejscu znajduje si  rozległy 

plac, otoczony z trzech stron budynkami. Są to: dawny dom mieszkalny wła ciciela 

(obecnie mieszkania lokatorskie), dom mieszkalny pracowniczy, kantyna (obecnie 

mieszkania lokatorskie), stajnia koni pociągowych i je dzieckich, spichlerz (obecnie 

magazyn techniczny). Dom mieszkalny wła ciciela był w przeszło ci głównym 

elementem urbanistycznym kształtującym układ przestrzenny zało enia, ze wzgl du na 

cenne walory architektoniczne oraz posadowienie budynku na lekkim wzniesieniu. O  

kompozycyjna przebiegała prostopadle do jego elewacji frontowej i przecinała 

zało enie w kierunku zachodnim, dochodząc do parku z wyrobiskami. Budynek posiada 

brył  wysmukła z charakterystycznymi połaciami dachowymi, z których zachodnia 

akcentuje kierunek opadającego poziomu terenu. Do domu prowadziły niegdy  szerokie 

schody z cegły klinkierowej i wybudowany był podjazd (obecnie nie istnieje). W 

miejscu współczesnych obiektów magazynowych oraz cz ciowo na terenie osiedla 

domków jednorodzinnych, znajdował si  park, sad z warzywnikiem, kort tenisowy i 

otwarta uje d alnia koni. W parku znajduje si  równie  zachowany z tamtych czasów 

dom mieszkalny dla go ci i elity pracowniczej, z magazynem przydomowym. Dom  ten 

poło ony jest na wzgórzu i przypomina w swej stylistyce dom mieszkalny wła cicieli. 

Obecnie podlega on równie  MPGM Poznań i jest zamieszkany. 
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Park, który powstał przy cegielni, otaczał zespół budynków gospodarczych od strony 

południowej i zachodniej. Ogólny kształt  parku był nieregularny. Na jego terenie 

znajdowały si  wyrobiska gliny, zapełnione samoczynnie wodą. W parku znajdowało si  

kilka ró nych altanek wykonanych z nieokorowanych gał zi brzozowych lub trzciny. Ławki 

ustawione przy alejkach były równie  wykonane z brzozy. Pi ć zarybionych stawów 

wodnych tworzyło labirynt wodny. Połączone one były mostkami. Znajdowała si  tu 

równie  przystań (latem pływano łódkami) oraz kąpielisko z pla ą. Zimą na stawach 

urządzano lodowiska.. Ogrodzenie parku wys. 2m, wykonane było cz ciowo z siatki, 

cz ciowo z plecionki wiklinowej. Park był starannie piel gnowany. Według relacji 

dawnych pracowników cegielni – odchwaszczano cie ki, wycinano chore drzewa lub 

uschni te konary. Co roku wiosną przycinano trzcin , zarastającą stawy i sadzono kwiaty na 

klombach. Od wschodu do parku przylegał tor je dziecki, gdzie organizowano wy cigi. 

Wolfgang, syn Norberta Kindlera posiadał dwa konie wy cigowe. Na terenie majątku 

znajdowała si  równie  ba anciarnia i hodowano pawie. 

Z pierwotnego zadrzewienia parku pozostały jednie takie gatunki jak: brzozy, wierki, 

topole, wierzby. Starodrzew został w znacznym stopniu zubo ony, szczególnie o wierki 

i gatunki obcego pochodzenia. Park jest zdziczały, opanowany przez samosiewy bzu 

czarnego, klonu jesionolistnego, robinii i olchy (Kramarczyk A., 2000). 

 

2.4  Użytkowanie i przeznaczenie terenu glinianek 

 

Usytuowanie zlewni Strumienia Junikowskiego ma ci le okre lone konsekwencje 

związane ze specyfiką obszaru okre lanego jako strefa podmiejska. Nie ma ona 

jednoznacznie okre lonych granic, gdy  zasi g wpływu miasta na poszczególne 

elementy przestrzeni geograficznej i społecznej jest bardzo ró ny. Cechą 

charakterystyczną strefy podmiejskiej jest wyst powanie obok siebie obszarów 

przemysłowych, mieszkalnych, rekreacyjnych i rolniczych, spełniających ró norodne 

funkcje i powstanie w związku z tym licznych konfliktów. Strefa podmiejska odznacza 

si  jednocze nie ogromną dynamiką zmian. Na jej obszarze wyst pują funkcje i formy 

charakterystyczne dla miasta oraz wsi, co prowadzi do powstania nowej formy 

krajobrazu. 
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Jako obszar spełniający ró norodne funkcje, strefa podmiejska powinna być kształtowana w 

sposób przemy lany, ze szczególnym uwzgl dnieniem ochrony obszarów cennych 

przyrodniczo, jakimi są ciągi dolinne. Jednocze nie nale ałoby zapewnić im połączenia z 

terenami otwartymi.  

W roku 1954 cały obszar zlewni Strumienia Junikowskiego, mimo, e le ał ju  w wi kszo ci 

w administracyjnych granicach Poznania, podporządkowany był przede wszystkim funkcji 

rolniczej. Prawie ¾ obszaru zlewni, zajmowały u ytki rolne (grunty orne, łąki i pastwiska) Nie 

wyst powały w ogóle tereny mieszkalnictwa wysokiej intensywno ci, tzn. budownictwa 

wielorodzinnego o liczbie kondygnacji >3. Tereny mieszkalnictwa niskiej intensywno ci (domy 

jedno- i wielorodzinne, jedno-, dwu- lub trójkondygnacyjne z ogródkami i budynkami 

towarzyszącymi) tak e głownie pełniły funkcj  rolniczą ze wzgl du na du ą powierzchni  sadów i 

ogrodów typu produkcyjnego. Zbiorniki wodne zajmowały do ć znaczną powierzchni  i 

stanowiły je głównie zapełnione wodą wyrobiska iłów warwowych i gliny zwałowej.  

 

Ryc. 8.  Fragment zlewni strumienia Junikowskiego. U ytkowanie terenu w 1954 r. (Matuszyńska I., 1995). 

 

 

Po roku 1954 na obszarze zlewni wyra nie zaznaczyła si  presja rozwijającego si  

miasta. Ekspansywne wkroczenie miasta na teren zlewni zdecydowało o zmianie funkcji 

pełnionych przez ten obszar. Znacznie zmalała rola funkcji rolniczej na rzecz 

mieszkaniowej, przemysłowej i usługowej.  
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Rozwój funkcji mieszkaniowej, przybrał form  miejscami chaotycznej zabudowy 

nie uwzgl dniającej ochrony naturalnych walorów krajobrazu. Pod koniec lat 

pi ćdziesiątych rozpocz to budow  najwi kszego w Poznaniu osiedla domków 

jednorodzinnych w rejonie wierczewa mi dzy D bcem, Górczynem a Luboniem. W 

roku 1984 znajdowało si  na wierczewie ponad 1000 domków pojedynczych, 

bli niaczych i szeregowych. Na obszarach budownictwa jednorodzinnego obserwuje si  

ponadto niekorzystne zjawisko zmniejszania powierzchni ogrodów kosztem 

rozbudowywania domów, powstawania warsztatów i hurtowni. Skurczył si  znacznie 

obszar u ytków rolniczych oraz zmienił ich charakter. Wzrosła powierzchnia sadów, 

ogrodów i upraw szklarniowych kosztem gruntów ornych. W istotny sposób wzrosła 

powierzchnia ogródków działkowych choć ich ekologiczna rola maleje ze wzgl du na 

stosowanie pestycydów i sadzenie drzew niskopiennych. Wzrosła powierzchnia 

powyrobiskowych zbiorników wodnych. Pozostałe tereny to zaj te przez transport oraz 

tereny wolne i zdegradowane. W zawiązaniu do tej ostatniej kategorii nale y stwierdzić, 

e jednym z negatywnych nast pstw wkraczania miasta w strefie podmiejską jest 

lokalizacja „dzikich” wysypisk odpadów. Jest to najtrudniejszy problem z jakim boryka 

si  obszar glinianek. 

 

 

Ryc. 9. Fragment zlewni Strumienia Junikowskiego. U ytkowanie terenu w 1992 r.  

      (Matuszyńska I., 1995) 
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Dolina Strumienia Junikowskiego, którego cz cią jest Kopanina II, do lat 70 ubiegłego 

wieku, była jednie sporadycznie penetrowana przyrodniczo. Pomimo tego ju  wtedy w 

dolinie tej zarejestrowano kilka interesujących obiektów fauny i flory (Urbański 1930, 

Rafalski i Urbański 1932, Szafran 1959).  Dopiero z początkiem lat 70, dolin  Strumienia 

Junikowskiego zaliczono do najcenniejszych zachowanych w Poznaniu i jego okolicy 

rodowisk półnaturalnych (Łukasiewicz 1982). W związku z tym Miejska Pracownia 

Urbanistyczna w Poznaniu podj ła starania o obj cie ich ochroną w formie u ytków 

ekologicznych co zrealizowano w 1994 roku. Utworzono w obr bie tego terenu 4 u ytki 

ekologiczne: Strumień Junikowski (94ha), Kopanina I (58ha), Kopanina II (68ha) i Fort 

VIIIa (Ludwiczak 1995). 

 

Na terenach zielonych poznaniacy cenią sobie najbardziej cisz  i spokój, co pozwala na 

pełniejszy wypoczynek, oraz pi kno przyrody (tab. 1) a takim wła nie jest teren 

poznańskich glinianek. Nie bez znaczenia jest te  odległo ć od miejsca zamieszkania 

(wszystkie te kryteria uzyskały ponad 60% wskazań). Mniejsze znaczenie, w opinii 

mieszkańców, ma urozmaicenie krajobrazu oraz powierzchnia terenu zielonego, choć w 

rzeczywisto ci wielko ć terenu zielonego nie jest bez znaczenia. Mieszkańcy Poznania 

niewielką uwag  przywiązują do mo liwo ci wypo yczenia sprz tu turystycznego a tak e 

obecno ć placów zabaw dla dzieci. 

 

 
Kryteria wyboru 

 
Liczba 

wskazań 

 
Ankieto- 

wanych 

[%] 

W grupach wiekowych respondentów 

do 20 21-30 31-40 41-50 51-60 pow. 60 

[%] 

Spokój i cisza 

Pi kno przyrody 

Odległo ć 

Urozmaicenie krajobrazu 

Pow. terenu zielonego 

Wypo yczalnia sprz tu turystyczn. 

Obecno ć placów zabaw dla dzieci 

230 

218 

206 

141 

100 

46 

41 

69,28 

65,66 

62,05 

42,47 

30,12 

13,86 

12,36 

24,10 

21,08 

19,88 

11,14 

11,14 

6,63 

0,30 

1,81 

3,01 

1,51 

1,20 

1,20 

0,00 

0,30 

22,89 

19,58 

21,08 

15,36 

10,24 

2,41 

6,33 

14,16 

16,57 

12,05 

11,45 

4,52 

3,61 

3,01 

1,81 

2,11 

2,71 

1,20 

1,20 

0,00 

0,90 

4,52 

3,31 

4,82 

2,11 

1,81 

1,20 

1,51 

 

Tab.1.  Kryteria wyboru terenu zielonego. ródło: badania ankietowe (Mierzejewska L., 2001). 



 21 

3. BADANIA WŁASNE 

 

3.1  Inwentaryzacja badanego obszaru 

 

3.1.1 Obszar glinianek 

 

Współcze nie prawie cały obszar doliny pozostaje niezagospodarowany i podlega 

ciągłej degradacji w wyniku zrzucania i składowania ró nego rodzaju zanieczyszczeń, 

tak stałych jak i płynnych. Takich „dzikich wysypisk” mieci jest ju  kilkana cie. 

Stanowią one zagro enie dla jako ci wód powierzchniowych i podziemnych, dlatego te  

nale y je jak najszybciej zlikwidować (Kaniecki 1995) (fot. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. 1. 

składowanie 

zanieczyszczeń 

 

Niektóre z glinianek zostały zasypane gruzem i odpadami pochodzącymi z budów, 

zwo onymi intensywnie w latach 80. Przykładem jest powstanie du ego placu i 

umieszczeniem w ostatnich latach wie y GSM (fot. 2). 
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fot.2. 

wie a GSM 

 

Jednocze nie bardzo du ym problemem jest coroczne wypalanie traw. Płonie wówczas 

cały obszar glinianek co całkowicie niszczy bogatą tu faun  i flor  (fot.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. 3. 

wypalanie traw 
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Przeprowadzone w latach 1965 i 1973 przez Laboratorium Badania Wody, cieków 

i Powietrza w Poznaniu analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wód Strumienia 

Junikowskiego i dopływających do niego cieków wykazały, e zanieczyszczenia pojawiły si  w 

całym cieku, a ich ilo ć stopniowo narastała w miar  jego przepływu od ródeł w kierunku uj cia 

do Warty. Cz ć cieków zasilała tez wody pojedynczych glinianek (Olejniczak i Szeląg 1980). 

Pó niejsze badania czysto ci wód wykazały, e w wi kszo ci były to wody pozaklasowe, 

w których stwierdzano wysokie warto ci związków azotowych i fosforowych. W latach 1974-75 

rozpocz to na wybranej grupie zbiorników poeksploatacyjnych badania hydrobiologiczne. Wody 

przebadanych zbiorników były silnie zeutrofizowane (prze y nienie spowodowane działalno cią 

człowieka), nale ały do wód z nadmiernie wybujałą ro linno cią, bardzo podatnych na zakwity 

glonów i w okresie obserwacji miały ograniczone zdolno ci samooczyszczania i odnowy 

biologicznej (Olejniczak i Szeląg 1980, Gogołek i in. 1995) 

 

3.1.2 Cegielnia 1 – dokumentacja fotograficzna 

 

 

Ryc. 11.  Mapka Cegielni 1 przedstawiająca miejsca i kierunki wykonania fotografii 
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Fot. 4. Dom mieszkalny wła ciciela, biura, obecnie mieszkania lokatorskie 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5. Dom mieszkalny wła ciciela, biura, obecnie mieszkania lokatorskie 
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Fot. 6. Dom mieszkalny pracowniczy, obecnie mieszkania lokatorskie 

 

 

 

 

 

 

Fot. 7. Stajnia koni pociągowych i wy cigowych, spichlerz, obecnie magazyn 
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Fot. 8.  Magazyny przydomowe 

 

 

 

Fot. 9.  Dom go cinny, obecnie mieszkania lokatorskie  
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Fot.10.  Dom go cinny, obecnie mieszkania lokatorskie i magazyn przydomowy 

 

3.1.3 Cegielnia 2 – dokumentacja fotograficzna 

 

 

Ryc.  12. Mapka Cegielni 2 przedstawiająca miejsca i kierunki wykonania fotografii 
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Fot. 11. Widok na cegielni  w 2005 roku, kiedy jeszcze były 2 kominy 

 

 

 

 

 

 

Fot. 12. Ostatni z trzech kominów starej cegielni 
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Fot. 13. Zdewastowana hala, przy której w 2005 roku znajdował si  najwy szy komin cegielni. 

 

 

 

 

 

 

Fot. 14. Zdewastowana hala, przy której w 2005 roku znajdował si  najwy szy komin cegielni. 
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Fot. 15. Zdewastowana hala, przy której w 2005 roku znajdował si  najwy szy komin cegielni. 

 

 

 

 

 

 

Fot. 16. Budynki gospodarcze usytuowane po przeciwnej stronie hali cegielni. 
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3.2  Studium krajobrazowo–kompozycyjne – krzywa wrażeń 

 

W celu przeprowadzenia analizy istniejącego krajobrazu wykonano studium 

krajobrazowo-kompozycyjne i wykre lono krzywą wra eń według metody Wejcherta. 

Celem było okre lenie emocji, jakie towarzyszą odbiorowi krajobrazu w okre lonym 

czasie i przestrzeni (Wejchert K., 1984) 

Zastosowano skal  od 0  do 10. Przyj te kryteria oceny to: 

- atrakcyjno ć, 

- dost pno ć, 

- urozmaicenie krajobrazu  

- stan uporządkowania 

 

0. całkowity brak walorów krajobrazowych lub miejsca niedost pne,  
 

1. miejsca za miecone, nieuporządkowane, zanieczyszczone, cuchnące zbiorniki 

wodne,  utrudniony ruch pieszy i rowerowy, wzmo ony ruch samochodowy, brak 

przejazdów dla rowerów,  
 

2. miejsca nieatrakcyjne krajobrazowo, krajobraz monotonny, teren 

nieuporządkowany, brak miejsc widokowych, brak otwarć krajobrazowych, mało 

atrakcyjna zabudowa, brak dróg dla ruchu pieszego, 
 

3.  krajobraz monotonny, jednolity, miejscami utrudnione przej cia dla ruchu pieszego 

z powodu braku cie ek lub cie ek zaro ni tych trzciną smagającą po twarzach, 

ewentualne znu enie jednolitym krajobrazem, krajobraz dysharmonijny, 
 

4. krajobraz dysharmonijny, brak emocji w jego odbiorze, brak panoram, brak 

atrakcyjnych widoków, dysharmonia krajobrazu z powodu wprowadzenia 

sztucznych tworów np. wie y GSM lub nielegalnego składowania mieci,  
 

5. krajobraz harmonijny, z pojawiającymi si  jednostronnie otwarciami widokowymi , 

szersze cie ki, mniej zaro ni te trzciną, czasami teren jeszcze za miecony,  
 

6. wi cej otwarć w krajobrazie, nadal krajobraz jednostronny, teren bardziej 

uporządkowany, swobodniejszy ruch pieszy, 

7. ekspozycja jednostronna, krajobraz uporządkowany, z licznymi widokami 

i panoramami, do ć atrakcyjny, 
 

8. pojawia si  ekspozycja dwustronna, czasami jednostronna, ale z dalekimi 

perspektywami, swobodny ruch pieszy, 

 

9. krajobraz bardzo atrakcyjny z widokami i panoramami, miejsca atrakcyjne na postój 

i wypoczynek, swobodny ruch pieszy i rowerowy, 
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10. krajobraz bardzo atrakcyjny z dalekimi perspektywami, obserwator na skarpie lub 

grobli, miejsca z szerokimi, swobodnymi przej ciami, umo liwiony swobodny ruch 

rowerowy, miejsca bardzo atrakcyjne na postój i wypoczynek. 

 

 

Na mapie zdj cia lotniczego wytyczono główną cie k   okalającą cały teren. 

Jej długo ć wynosi w przybli eniu 5,5 km. Nast pnie w okre lonym czasie (minuty) 

i przestrzeni (metry) wytyczono na niej punkty. Te z kolei zostały naniesione 

na wykresie krzywej wra eń. Ka demu punktowi, według skali opisanej wy ej, 

wyznaczono liczb , która okre la atrakcyjno ć, dost pno ć , urozmaicenie krajobrazu 

oraz jego stan uporządkowania w danym miejscu.  W ten sposób powstała krzywa 

wra eń zwana te  ciągiem czaso-przestrzennym według metody Wejcherta (zał. 3). 
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3.3.  Koncepcja zagospodarowania terenu 

 

3.2.1 Ogólna idea 

 

Teren Kopaniny II o powierzchni 68 ha jest terenem naturalnym z dziko rosnącą 

ro linno cią i wa ne jest by takim pozostał. Jest idealnym miejscem połączenia dwóch 

funkcji: rekreacyjnej i edukacji ekologicznej. 

Obszar ma zachować swoje walory krajobrazowe jako u ytek ekologiczny. Powinien 

być dost pny dla miło ników przyrody. Tak ró norodna fauna i flora sprzyja utworzeniu na 

tym terenie idei „bird watching”. Du e nagromadzenie zbiorników wodnych, treny 

podmokłe i niedost pne dla ludzi  stwarzają dogodną mo liwo ć do obserwacji ptaków 

wodno-błotnych. Liczne groble pozwalają na dotarcie w bezpo rednią blisko ć lustra wody, 

a znajdujący si  tu  przy brzegu wąski pas szuwarów mo e dać obserwatorowi dobre 

ukrycie.  

W zasadzie do obserwacji ptaków dobra jest ka da pora roku, choć z pewno cią 

najciekawiej jest wczesną wiosną, gdy ptaki łączą si  w pary, a brak li ci pozwala 

dodatkowo na podglądanie ptaków piewających na drzewach. Jednak wio nie niewiele 

ust puje jesień. W okresie przelotów mo na mieć okazj  dostrze enia ró nych rzadkich 

gatunków ptaków zalatujących. 

Poza ideą bird-watching jest to idealny teren na dalekie spacery, jak te  edukacj  

ekologiczną dzieci i młodzie y. Odpowiednio rozmieszczone tablice informacyjne 

z opisami gatunków ro lin i zwierząt, mogą pomóc w zrozumieniu oraz rozbudzeniu ch ci 

ochrony tak cennych przyrodniczo terenów w obr bie granic miasta. 
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3.2.2 Wytyczne projektowe 

 

1) Konieczne jest utworzenie parkingów dla samochodów w trzech ró nych punktach 

obszaru. Pierwszy, najwi kszy, powinien zostać zlokalizowany od strony południowo-

zachodniej przy ulicy Mieleszyńskiej, drugi, mniejszy od strony południowo-

wschodniej przy ulicy wierczewskiej i trzeci najmniejszy od strony północnej, przy 

ulicy Komornickiej (zał. 4). 
 

2) Teren, w niektórych miejscach, powinien zostać ogrodzony wałami ziemi, w celu 

zapobie enia wjazdowi ci arówek z gruzem i składowania materiałów 

pobudowlanych.  

 

3) Na terenie Kopaniny II proponuje si  umieszczenie platform widokowych dla osób 

podglądających ptaki oraz tablic edukacyjnych z opisami rzadkich gatunków ro lin 

i zwierząt, jakie wyst pują na tym obszarze. Zbudowanie z drewna i trzciny kilku 

niewielkich platform widokowych byłoby interesującym rozwiązaniem na terenie 

niezadrzewionym stanowiąc doskonałe ukrycie dla obserwujących ptaki. Uzbrojeni 

w lornetk  lub lunet  miło nicy ptaków mogą godzinami oddawać si  pasji podglądania 

ptasiego ycia. 
 

4) Cz ć dróg powinna zostać poszerzona dla swobodnego ruchu pieszego i rowerowego, 

jednak utrzymana w podobnej formie w jakiej wyst puje dotychczas, tj. utwardzonej 

gliny. W niektórych miejscach trzeba wysypać warstw  przepuszczalną np. wir lub 

grys. Szeroko ć cie ki pieszo-rowerowej powinna wynosić minimum 1,80m, wówczas 

2 rowery wraz z zamontowanymi fotelikami dla dzieci b dą mogły swobodnie si  

minąć (Neufert E., 2000) 

 

5) W niektórych przej ciach nale y wyciąć trzcin  i umocnić cie ki, by ponownie nie 

zarastały. Na niektórych odcinkach nale y umie cić kładki, gdy  w okresie wiosennym 

strumienie poszerzają swoje koryta. Na terenach podmokłych drogi powinny zostać 

lekko wyniesione na nasypach ziemnych by mo na było swobodnie przej ć po takim 

terenie. 

 

6) Budynki na terenie Cegielni nr 1 są zamieszkiwane przez lokatorów, których powinno 

si  wyeksmitować i dać inne mieszkania. Natomiast budynki nale y odnowić 

z przeznaczeniem na centrum edukacyjne oraz siedzib  organizacji, który miałaby 

piecz  nad całym terenem. Na terenie parku cz ć ro lin, głównie samosiewów powinna 

zostać usuni ta a sam park uporządkowany. 

7) Teren Cegielni nr 2 powinien zostać uporządkowany, hala i przylegające budynki 

odrestaurowane, ostatni z trzech kominów zabezpieczony przed dewastacją i cało ć 
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mo e zostać przeznaczona na centrum ceramiki oraz kawiarni  i restauracj , gdzie 

mo na zje ć i wypocząć po spacerze. W centrum ceramiki mo na zorganizować 

ekspozycj  na temat historii wyrobu materiałów ceramicznych a tak e stworzyć 

warsztat z piecem, co uatrakcyjni pobyt oraz pozwoli wykonać  drobne prace 

ceramiczne. 

 

8) Niektóre fragmenty panoram, obserwowanych z tras widokowych powinny zostać 

skorygowane w ten sposób, by zasłonić nieodpowiednie jego elementy wprowadzając 

naturalne kulisy z zadrzewień. 
 

9) Nale y wprowadzić bezwzgl dny zakaz wiosennego wypalania traw ale jednocze nie 

przeprowadzać wycinanie suchych trzcin na wiosn , by uniknąć  po arów na tym 

terenie. 

 

3.3.3  Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu 

 

Na mapie topograficznej uzyskanej z Wojewódzkiego O rodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej w Poznaniu zaznaczono obszar opracowania, którego powierzchnia wynosi 

68 ha. Wyznaczono 3 parkingi, pierwszy, najwi kszy od strony południowo-zachodniej, przy 

ulicy Mieleszyńskiej na około 150 miejsc parkingowych. Proponuje si  by nawierzchnia tego 

parkingu była ziemna z posadzonymi drzewami pomi dzy miejscami postojowymi, aby uzyskać 

komfort parkowania samochodów w miejscach ocienionych.  Z uwagi na to, e dojazd do tego 

parkingu jest wygodny,  prowadzi od głównej ulicy Głogowskiej i ewentualny ruch 

samochodowy nie zakłócałby spokoju okolicznych mieszkańców, których domostwa są 

umieszczone w pewnym oddaleniu, zaproponowanie najwi kszego parkingu w tym miejscu 

jest zasadne. Poza tym tu  przy parkingu znajduje si  hala cegielni, którą proponuje si  

zagospodarować jako centrum ceramiki a budynki sąsiednie przeznaczyć na restauracj  

i kawiarni .  Pozostałe dwa projektowane parkingi (zapasowe), nastawiono na mniejszy ruch 

samochodowy z powodu utrudnionego dojazdu i blisko ci zabudowań mieszkalnych. Parking 

nr 2 zaproponowano od strony południowo-wschodniej, przy ulicy wierczewskiej 

a najmniejszy trzeci, od strony północnej, przy ulicy Komornickiej (Ryc. 13). Obydwa równie  

mają mieć nawierzchni  ziemną i rz dy drzew od strony domostw.  

Kolejnym etapem projektu było wytyczenie dróg pieszych i rowerowych. 

Wi kszo ć z nich istnieje, wymaga jednak poszerzenia,  by swobodnie mogły mijać si  

2 rowery.  Kolorem czerwonym zaznaczono na planie drogi główne pieszo-rowerowe, 

które wg normatywów (Neufert, 2000) powinny mieć szeroko ć minimum 1,80 m. 

Kolorem ółtym zaznaczono proponowane drogi drugorz dne, pieszo-rowerowe, które 

równie  przeznaczone są dla ruchu rowerowego, ale mniej intensywnego. Jednak dobrze 

byłoby uzyskać podobną szeroko ć 1,80 m. Trzeci typ dróg to drogi drugorz dne piesze, 
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obecnie nieistniejące, a projektowane na terenach, które wiosną bywają podmokłe. 

Powinny wi c być lekko wyniesione na około 20 cm a ich szeroko ć przewidziano 

na 80 cm. Są to głównie drogi doprowadzające do platform widokowych lub skracające 

drog  wycieczki. 

Zaprojektowano równie  (w trzech miejscach) umieszczenie platform widokowych 

dla miło ników przyrody, ch tnych do podglądania ptaków lub obserwowania 

krajobrazu. Ponadto w trzech miejscach zaproponowano umieszczenie kładek 

umo liwiających przej cie przez Strumień Junikowski. Wzdłu  dróg proponuje si  

umieszczenie tablic edukacyjnych, zawierających informacje na temat fizjografii terenu, 

flory, w tym gatunków chronionych, wyst pujących na tym terenie oraz fauny jaką 

mo na spotkać spacerując po terenach glinianek. Jednocze nie w miejscach najbardziej 

atrakcyjnych z pi knymi widokami na tereny glinianek (co wynika z przeprowadzonego 

studium krajobrazowo-przestrzennego), zaproponowano miejsca postoju i wypoczynku. 

Proponuje si  2 typy miejsc wypoczynku. Pierwszy wyposa ony tylko w ławy, gdzie 

mo na usią ć i wypocząć a drygi, wyposa ony dodatkowo w stoły, przy których mo na 

spo yć posiłek.  
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3.3.4. Propozycje rozwiązań wybranych elementów krajobrazu 

 

 

Fot. 17. Proponowana platforma widokowa do obserwacji ptaków 

(http://www.tournorfolk.co.uk/hickling.html) 

 

 

Fot. 18. Proponowana platforma widokowa do obserwacji ptaków 

(http://www.tournorfolk.co.uk/hickling.html) 

http://www.tournorfolk.co.uk/hickling.html
http://www.tournorfolk.co.uk/hickling.html
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Ryc. 13. Projekt rozwiązania jednego z 3 parkingów projektowanych na badanym obszarze. 

 

 

Ryc. 14. Proponowany jeden z typów ławek ze stołem i zadaszeniem jako miejsca  

  wypoczynku



 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga – stan istniejący 

 

 

 

Ryc. 15. Koncepcja poszerzenia drogi dla umo liwienia ruchu rowerowego 
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Droga i strumień – stan istniejący 

 

 

 

Ryc. 16.  Koncepcja poszerzenia drogi i umieszczenia kładki nad strumieniem 
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Hala cegielni – 

stan istniejący 

 

 

Ryc. 17.  Wizualizacja zniszczonej hali po remoncie i adaptacji  na centrum ceramiki z placem 

na ekspozycj  wyrobów ceramicznych. 
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Panorama – stan istniejący 

 

 

Ryc. 18. Korekta panoramy. Wprowadzono zadrzewienia dla zasłoni cia nieatrakcyjnych architektonicznie 

budynków. 
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4. PODSUMOWANIE 

 

Obszar Kopaniny II to teren bardzo cenny przyrodniczo. Wa ne jest, by pozostał 

wła ciwie w niezmienionej formie i jednocze nie spełniał funkcj  rekreacyjną oraz 

edukacyjną.  Konieczne są pewne korekty krajobrazu w celu zwi kszenia jego 

walorów. Teren powinien zostać uporządkowany, dostosowany do wy ej 

wymienionych funkcji zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu a na wiosn  

powinno si  regularnie przeprowadzać przycinanie suchych traw unikając w ten 

sposób corocznych po arów na tym terenie. 

W celu utrzymania lub poprawy jako ci rodowisk doliny w pierwszej kolejno ci 

nale ałoby uporządkować gospodark  wodno- ciekową w zlewni oraz opracować 

aktualna koncepcj  jej monitoringu. Negatywne oddziaływanie wszelkich 

zanieczyszczeń gromadzących si  w wodach najlepiej uwidoczniło si  w ród 

mi czaków wodnych i glonów, których wcze niejsze struktury zgrupowań uległy ju  

degradacji. Niezb dne jest usuni cie lub zneutralizowanie istniejących składowisk 

mieci. Zabezpieczenia prawne dla całej doliny ograniczyłyby te  pojawiające si  

co pewien czas koncepcje spi trzenia wód Strumienia Junikowskiego i zalania nimi 

wielu glinianek ( Olejniczak i Szeląg 1980, Łukasiewicz 1982), co byłoby nie tylko 

nieopłacalne, ale wr cz szkodliwe dla ró norodno ci biologicznej doliny (Kaniecki 

i in. 1993, 1995). 
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