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O badaniu

3

Pytania diagnostyczne
 Jak jest wykorzystywane Pole Mokotowskie?
 Co się dzieje w poszczególnych miejscach na Polu Mokotowskim? Jakie
aktywności i jakich użytkowników możemy zaobserwować?
 Które obszary Pola Mokotowskiego są najbardziej uczęszczane? Które obszary
Pola Mokotowskiego są najbardziej lubiane? Czym się poszczególne obszary
parku charakteryzują?
 Czy są obszary, które użytkownicy chcieliby pozostawić bez zmian? Czy są
obszary, na których użytkownicy oczekują zmian? O jakich zmianach mówią
użytkownicy?
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Procedura badania
 Badanie preferencji i poczucia
bezpieczeństwa za pomocą map
ewaluatywnych i wywiadu
kwestionariuszowego
 przebadano 378 osób, osoby badano
w różnych miejscach w parku
 każdy badany rysował 4 mapy (razem
1512 map)
 badania prowadzono 08-22 czerwca,
w godzinach od 06:00 do 24:00, na
terenie parku, w dni powszednie
i weekendy

 Obserwacje zachowań i afordancji
w celu stworzenia dokładnej mapy
użytkowania
 systematyczne obserwacje 06-24
czerwca, w godzinach od 06:00 do
24:00, na terenie parku w dni
powszednie i weekendy,
przeprowadzono 472 obserwacje
 obserwacje eksperckie: 6 czerwca –
13 lipca, na terenie parku, w wybrane
dni powszednie i weekendy
 wykonano ponad 1000 zdjęć na
terenie parku jako dokumentację

5

Mapy ewaluatywne
i wywiady kwestionariuszowe
WYNIKI BADANIA

6

Opis badania kwestionariuszem
Badanie ankietowe składało się z krótkiego kwestionariusza dotyczącego sposobów
użytkowania Pola Mokotowskiego oraz 4 map umożliwiających wskazanie lokalizacji
najczęściej wykonywanych w parku aktywności, miejsc lubianych i nielubianych,
bezpiecznych i niebezpiecznych oraz do pozostawienia i do zmiany.
Płeć respondentów

Liczba respondentów biorących udział w badaniu

215

163

część śródmiejska
(wschodnia)
część ochocka
(zachodnia)

46%

54%
mężczyzna
kobieta

N=378
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Opis badania kwestionariuszem
W badaniu wzięło udział 378 osób, dane były zbierane od godziny 06:00
do 24:00 na całym terenie Pola Mokotowskiego.
Wiek respondentów

11%

12%

8%

W jakich godzinach zbierano dane?

młodzież (do 19 lat)

20%

24%

Rano 06:00-11:59

młodzi dorośli (20-39 lat)

70%

dorośli w średnim wieku
(40-59 lat)
osoby starsze (60 lat i
więcej)

N=378

57%

Środek dnia 12:0017:59
Wieczór 18:00-23:59

N=378
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Jak daleko Pan/i mieszka od Pola Mokotowskiego?
w pobliżu
dotarcie na Pole Mokotowskie zajmuje
10 minut (mediana wyników)

40%
59%

w pobliżu
dość daleko

dość daleko
dotarcie na Pole
Mokotowskie zajmuje 30
minut (mediana wyników)
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Aktywności i użytkownicy
Dane dotyczące rodzaju, lokalizacji i zróżnicowania
aktywności w parku oraz przybliżonej liczebności
użytkowników.
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Mapa aktywności
(dane ilościowe)
Proszę zaznaczyć te trasy lub
miejsca, w których wykonuje
Pan/Pani wspomniane
aktywności.
Wyniki wyraźnie wskazują na
najpopularniejsze obszary
parku (wskazania powyżej
60%) i uwypuklają jego
osiowy charakter łączący
część śródmiejską i ochocką.

N=378
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Rodzaje aktywności

N=378
Dane z wywiadu kwestionariuszowego – Co Pan/Pani robi tu najczęściej (proszę wskazać max. 3 najczęściej wykonywane aktywności)?
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Co Pan/i robi tu najcześciej?
35%

aktywność fizyczna (bieganie, rower, rolki, deskorolki, inne)

32%

spacery

30%

wypoczynek pasywny (na ławce, na trawie, opalanie, pikniki)
13%

picie alkoholu i inne zachowania niedozwolone

12%

spotkania ze znajomymi

10%

aktywności z psem
7%

nauka, korzystanie z biblioteki
4%

aktywności z dzieckiem

N=378
Odpowiedzi nie sumują się do 100%,
bo każdy respondent mógł podać
więcej niż jedną (max. 3) odpowiedź.

11%

inne

0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Inne aktywności
(dane jakościowe)
Aktywność fizyczna
inne wskazywane:
• badminton
• boule
• chi-gong
• frisbee
• gimnastyka
• joga
• nordic walking
• piłka nożna
• siatkówka
• siłownia
• slacking
• żonglerka

Inne aktywności:
• jedzenie
• wizyty w lokalach (puby, kluby
restauracje)
• koncerty
• kino letnie
• wyjście na przerwę
• praca
• spanie
• obserwacja ptaków
• karmienie kaczek
• oglądanie gwiazd
• rysowanie

Aktywności
niedozwolone:
• picie piwa
• picie wódki
• palenie
marihuany
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Szczegółowe opisy użytkowania
Podsumowanie wyników obserwacji ilościowej
i jakościowej (eksperckiej) oraz odniesienie do
ukształtowania terenu i dostępnej infrastruktury
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Opis badania
Teren Pola Mokotowskiego został podzielony na 17 obszarów badawczych,
wytyczonych na podstawie badania pilotażowego. Granice obszarów zostały
ustalone na podstawie ukształtowania terenu (naturalne bariery – np. ogrodzenie)
lub wyraźnych różnic w funkcjonowaniu (np. strefa tranzytu, strefa rekreacji).
Obserwacja systematyczna była prowadzona zarówno w dni powszednie, jak
i w weekendy, co dwie godziny, od 06:00 rano do 24:00. Obserwatorzy kodowali
przybliżoną liczbę użytkowników obecnych na danym terenie oraz rodzaj ich
aktywności.
Obserwacja ekspercka dotyczyła przede wszystkim warunków środowiskowych
(ukształtowanie terenu, infrastruktura) w powiązaniu z obserwowanym
zagęszczeniem użytkowników oraz ich aktywnością.
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Ikony aktywności
Wypoczynek
pasywny
(obserwacja)

Aktywności
z psem

Grill, piknik

Bieganie

Aktywności
z dzieckiem

Impreza
muzyczna

Sport
w parach,
np. badminton

Hobby,
np. joga

Siedzenie
na kocu

Impreza
zorganizowana,
np. festyn

Rolki

Gry
zespołowe,
np. siatkówka

Spacer

Stoisko
z jedzeniem

Rower

Nordic
walking
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OBSZAR ŚRÓDMIEJSKI
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Użytkowanie – obszar śródmiejski
Strefa 1 – wejście do parku, strefa studencka
Przestrzeń tranzytu szczególnie o poranku
(jedno z głównych wejść do parku, w pobliżu
stacji metra) oraz strefa studencka. Płaski teren
funkcjonuje trochę jak plaża miejska: bikini,
koce i miejsce spotkań towarzyskich,
w większym gronie (studenci).
Otwarta przestrzeń służy do gry we frisbee,
w piłkę nożną i bule, ćwiczenia sztuk walki.
Na wzniesieniu, w cieniu dość gęstych drzew
zaobserwowano spożywanie alkoholu, w tym
kontekście zdarzały się też konflikty między
użytkownikami. Na obserwowanym obszarze
odnotowano obecność osoby bezdomnej.
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Strefa 1 – wejście do parku,
strefa studencka

Płaski teren do gry,
np. frisbee

Gęste drzewa na wzniesieniu, które
pozwalają obserwować przestrzeń,
bez bycia widocznym
Strefa pikników dla
studentów mieszkających
w Riwierze
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Użytkowanie – obszar śródmiejski
Strefa 2 – tranzyt i cicha strefa odpoczynku
Przestrzeń spokojnego odpoczynku i tranzytu dla
pieszych oraz rowerzystów (główna ścieżka, szybko
jeżdżący rowerzyści). Część w pobliżu Wawelskiej –
niemal zupełnie opustoszała. Zdecydowana większość
osób przebywa na trawniku płd.-zach. i w głównym
ciągu pieszo-rowerowym. Znajdują się tu osoby w
różnym wieku.
Zacieniona alejka z ławkami służy do odpoczynku. Na
wzniesieniu, na otwartej przestrzeni, praktycznie zawsze
obserwowano użytkowników, często opalają się,
spotykają w większym gronie. Na obserwowanym
obszarze odnotowano obecność osoby bezdomnej.
Z wywiadów kwestionariuszowych wynika, że strefa 1 i 2
to obszary regularnie wykorzystywane przez studentów
mieszkających w akademiku Riwiera.
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Strefa 2 – cicha strefa odpoczynku

Mało uczęszczane,
zacienione ławki

Pusta przestrzeń przy
ulicy Wawelskiej

Gęste krzewy od strony
ulicy Wawelskiej
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Użytkowanie – obszar śródmiejski
Strefa 3 – okolice fontanny
To miejsce użytkowane prze osoby starsze
i dzieci z opiekunami. Mniej jest tu ludzi i dużo
mniej ruchu tranzytowego oraz rowerzystów.
Fontanna i placyk zabaw sprawiają, że jest to
strefa dla dzieci (zabawy wokół fontanny,
wykorzystanie wody), choć mniej jest tu dzieci
niż w części ochockiej. Najpopularniejsze są
ławki w okolicy fontanny, a inne często są
puste. Z obecności wody korzystają również
psy (kąpiele w fontannie).
Teren przed pomnikiem jest pusty.
Na ławkach w okolicach fontanny (druga linia
ławek) zaobserwowano odpoczynek przy grillu.
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Strefa 3 – okolice fontanny

Obecność wody skupia uwagę
i aktywności

Pusta przestrzeń przy pomniku
Lotników Polskich

Wiele odseparowanych ławek
pozwala na odpoczynek,
estetyka klasycznych założeń
parkowych

Pustawy plac zabaw
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Użytkowanie – obszar śródmiejski
Strefa 4 – zaplecze klubu Park
Ten obszar generalnie jest pustawy, odwiedzany
głównie przez spacerowiczów i właścicieli psów.
Rowerzyści tylko tędy przejeżdżają.
To strefa, w której głównym obiektem jest klub
Park, w związku z tym jest to miejsce aktywne
wieczorami, zwłaszcza w weekendy. Parking przy
klubie jest pełny (samochody parkują też w jego
okolicy), teren za budynkiem klubu (miejsce
pomiędzy budynkiem a wzniesieniem) jest
wykorzystywany jako „toaleta” i nosi wszelkie cechy
„zaplecza” klubu (np. graffiti, odpadki, odchody).
Warto odnotować, że jest to strefa bardzo słabo
oświetlona po zmroku.
Na obserwowanym obszarze odnotowano obecność
osoby bezdomnej.
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Strefa 4 – okolice klubu Park

Drzemka w zasłoniętym
miejscu

Efekt zaplecza za klubem Park

Klub Park w nocy, jedno
z nielicznych oświetlonych miejsc
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Użytkowanie – obszar śródmiejski
Strefa 5 – centralna część parku, rabaty kwiatowe
To miejsce umiejscowione w centralnej
części parku, przecięte przez główną aleję,
z zadbaną zielenią (rabaty kwiatowe)
i wzniesieniem. Na uboczu tej strefy
(południowa część) jest popularna siłownia
plenerowa, obok niej „grzybek” – budynek,
przy którym czasem siedzą małe grupki.
Jest to przestrzeń wykorzystywana do
odpoczynku. Najpopularniejsze ławki to te
umieszczone blisko głównej alei i te na
wzniesieniu.
Trawniki i wolne przestrzenie są
wykorzystywane do pikników, odbywają się
tu też spotkania grup rycerskich.
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Strefa 5 – centralna część parku

Rabaty kwiatowe i klasyczne
ścieżki parkowe

Popularna siłownia plenerowa

Spacery w centralnej
części parku
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Użytkowanie – obszar śródmiejski
Strefa 6 – stadion Syrenka
Jest to obszar należący i zarządzany przez Politechnikę
Warszawską, został jednak wzięty po uwagę w niniejszym
opracowaniu, ponieważ wyniki obserwacji wskazują, że
stanowi on funkcjonalną część parku.
Przez ten obszar wielu użytkowników wchodzi na teren
parku (widoczne przedepty i dziury w płocie). Na tym
terenie zaobserwowano m.in. aktywności sportowe
(mecze na „Syrence” i biegacze dobiegający tędy na
teren parku), aktywności społeczne (spotkania
towarzyskie głównie na „nasypie”). Na tyłach Syrenki
odbywają się zajęcia psami. Niezagospodarowany obszar
porośnięty wysokimi trawami stanowi strefę przejścia,
tworzy też efekt zaplecza – wiele tu nieczystości
i butelek, puszek po piwie, miejsc do siedzenia, np. na
zwalonych pniach. Po zmroku teren jest słabo oświetlony.
29

Strefa 6 – stadion „Syrenka”

„Chaszcze” przy stadionie
Syrenki

Pozostałości po imprezie

Dziura w płocie, popularne
nieoficjalne przejście
na Pole Mokotowskie

Graffiti przy stadionie Syrenki
30

Użytkowanie – obszar śródmiejski
Strefa 7 – wejście od strony giełdy komputerowej

Jest to najmniej uczęszczana strefa spośród
wyróżnionych na śródmiejskim obszarze
parku. W ciągu dnia wykorzystywana głównie
jako strefa przejścia do parku, choć jest to
wejście bardzo słabo czytelne, przez obszar
parkingów i szkoły jazdy na motocyklach.
Wieczorem na słabo oświetlonych ławkach
pod drzewami spożywany jest alkohol
(potwierdzają to liczne ślady imprez
wieczornych – butelki).
W weekendy aktywnym obszarem staje się
okolica weekendowej giełdy komputerowej.
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Strefa 7 – wejście od strony giełdy
komputerowej

Zacieniony zagajnik – róg
al. Niepodległości
i ul. Batorego, pozostałości
użytkowania

Wejście do parku
przy stadionie Syrenki

Wejście „pomiędzy płotami”
od strony ul. Batorego
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Główna ścieżka

droga szybkiego ruchu
Jest to główna przestrzeń tranzytu.
Alejkę współużytkują piesi,
rowerzyści, rolkarze, spacerowicze,
spacerowicze z psami, dzieci, grupy
osób. W godzinach największej
popularności można
zaobserwować kolizje użytkowania.
Zwraca uwagę brak dodatkowych
regulacji (odpowiednio
ustawione/narysowane znaki)
pomagających rozwiązywać tego
typu konflikty.

33

Główna ścieżka
droga szybkiego ruchu
Główna ścieżka w nocy,
spojrzenie w kierunku Riwiery
(oświetlone) vs. spojrzenie
w kierunku al. Niepodległości
(ciemno)

Sposoby użytkowania głównej ścieżki,
łączenie sportu i spacerów
34

OBSZAR OCHOCKI
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Użytkowanie – obszar ochocki
Strefa 1 – okolice pubu Bolek

Okolice baru Bolek, polanka przy wejściu do metra
i dość spory zalesiony kawałek to przede wszystkim
obszar tranzytowo-imprezowy. Najwięcej aktywności
odbywa się na polance – pozostałe części obszaru są
często puste, albo prawie puste.
Pub Bolek jest otoczony laskiem i wydeptaną ziemią,
osłonięty od reszty parku płotkami i płachtami, które
osłaniają tarasy pubu. Przez to osłonięcie i leśne
usytuowanie trudno ocenić ile osób z niego korzysta.
Wieczorem w okolicach kręcą się mężczyźni z otwartym
piwem. Pub jest ulokowany w pobliżu dwóch ścieżek
oraz kładki łączącej część śródmiejską i część ochocką.
Na odcinku pomiędzy pubem a stacją metra wiele osób
wchodzi do parku, jest to strefa wejścia i tranzytu.
Zadrzewione tereny wokół ścieżki są mało intensywnie
użytkowane. Na środku polanki jest duża kłoda, na
której prawie zawsze siedzą ludzie – wieczorami
z piwem, w dzień po prostu przysiadają, żeby
porozmawiać, nawet wtedy, gdy ławki obok polanki są
puste. Polanka to także popularne miejsce by poleżeć na
trawie, opalać się, piknikować lub pić piwo. Na tym
obszarze stosunkowo rzadko pojawiają się osoby starsze.
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Strefa 1 – okolice pubu Bolek

Tranzyt – piesi

Popularna kłoda –
spotkanie towarzyskie,
piwo

Ocienione ścieżki

Tranzyt

Otoczenie pubu Bolek
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Użytkowania – obszar ochocki

Strefa 2 – wejście do Biblioteki Narodowej
Placyk przed Biblioteką jest niewielki, znajduje się
na nim kilka ławek. W dni słoneczne prawie w
ogóle nie ma cienia. Obszar ten jest dostępny
jedynie w dni, w które czynna jest Biblioteka
Narodowa i wydaje się, że większość pojawiających
się w okolicach BN osób to osoby bezpośrednio
z niej korzystające. Placyk nie sprzyja dłuższemu
siedzeniu – prawie przez cały dzień jest tam dość
mocno słonecznie. W dni upalne dłuższe siedzenie
na ławkach przed BN było prawie niemożliwe,
ludzie przysiadali głównie po to, by chwilę
posiedzieć i odpocząć lub zapalić papierosa.
Niekiedy przysiadają tu osoby z dziećmi, być może
robiąc sobie przerwę podczas spaceru. Wydaje się,
że obszar ten jest słabo funkcjonalnie powiązany
z resztą parku – jego użytkownicy zwykle byli
jednocześnie użytkownikami Biblioteki, nie
użytkowali natomiast innych części Pola
Mokotowskiego.
38

Strefa 2 – wejście do Biblioteki Narodowej

Asfaltowa ścieżka

Wejście do
Biblioteki Narodowej

Zacieniony, mało używany
zagajnik
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Użytkowania – obszar ochocki
Strefa 3 – wejście od GUS i tranzyt
Trawnik, z rzadka porośnięty krzewami i drzewami.
Można tu spotkać spacerowiczów z psami, starsze osoby
zbierające owoce ze zdziczałych drzewek, na ławkach
siedzą rodziny z dziećmi lub osoby dorosłe, czasem
pijące piwo. W wysokiej trawie leżą opalające się
osoby, często starsi mężczyźni.
Na trawnikach pod drzewami odbywają się zajęcia taichi i sztuk walki, akrobatyki oraz szkolenia dla psów.
Pomiędzy drzewami rozpinają liny slackerzy.
Od strony Wawelskiej teren dość gęsto porośnięty
drzewami i krzewami. Raczej mało uczęszczany, słychać
hałas – trasę szybkiego ruchu. Bywają tam osoby
interesujące się ptakami, bytującymi w gęstych
zaroślach.
Ze względu na łatwy dostęp do tej części parku
z różnych stron (m.in. dzikie parkingi przy ul. Leszowej),
to strefa o wyraźnie zaznaczonej funkcji tranzytowej.
Ścieżką przechodzą spacerowicze, często z psami,
biegacze, jeżdżą rowerzyści, niewielu jest rolkarzy.
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Strefa 3 – wejście od GUS i tranzyt

Dorośli siedzą na ławce

Biegacz korzystający z bocznej ścieżki
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Strefa 3 – wejście od GUS i tranzyt

Gęste zarośla od strony
ul. Wawelskiej

Bliskość trasy szybkiego ruchu

Ławki wokół
CosmoGolema
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Użytkowania – obszar ochocki
Strefa 4 – staw i struga

Główną częścią tego obszaru jest małe jeziorko/rzeczka
z licznymi zakolami i wysepkami, duża polanka między
jeziorkiem, a ścieżką rowerową oraz gęste i ciemne
zarośla oddzielające ten teren od innych części parku
oraz od ulicy. Na ławkach i w okolicy cieku wodnego
siedzą ludzie, często w grupach. Na zwalonych pniach
często siedzi młodzież z książkami.
Ścieżki nad wodą są kręte, a ich nawierzchnia śliska,
co utrudnia korzystanie z nich, szczególnie starszym
osobom spacerującym tu z kijami.
Nad jeziorkiem/kanałkiem zdarza się spotkać osoby
grzebiące w śmieciach lub płuczące coś w wodzie.
Okoliczne zarośla pełnią funkcję dzikiej toalety, można
tam spotkać ludzi oddających mocz, czuć fetor
odchodów. W pobliżu znajdują się kosze do koszykówki
(raczej mało używane), rampa dla rolkarzy, plac zabaw,
a w jego sąsiedztwie cuchnące toalety typy toi-toi.
Intensywność użytkowania placu zabaw wydaje się być
zmienna i zależna od pogody, nie jest on bowiem
ocieniony i w słoneczne dni bywa tam gorąco. Pobliska
siłownia plenerowa jest bardziej ocieniona i częściej
użytkowana, bywają tam starsi ludzie przystający, by
poćwiczyć kilka minut.
43

Strefa 4 – staw i struga

Trawnik użytkowany przez grupy

Młodzież z książkami

Seniorzy w siłowi
plenerowej

Romantyczne
spotkania

Rolkarze na ścieżkach

Nietypowe miejsca
grupowych spotkań
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Użytkowania – obszar ochocki
Strefa 5a – sawanna i wydarzenia
„Sawanna” czyli trawnik umiarkowanie
porośnięty drzewami, mało krzewów. Dzięki temu
jest sporo cienia, a dobra widoczność. Popularne
miejsce na pikniki (z dziećmi, psami itp.), do
zabaw grup psich, szkolenia psów, aktywności
fizycznej (chi-gong, gimnastyka, frisbee, treningi
rycerskie, sztuki walki).
We wschodniej części obszaru bywają
organizowane większe imprezy promocyjnorozrywkowe (np. pikniki organizacji
pozarządowych czy firm). Takie imprezy dość
mocno wpływają również na sąsiednie części
parku, ze względu na bardzo głośną muzykę.
Wywołują też ruch sporej liczby ludzi, idących
z/na imprezę, co zmienia okoliczne trawniki
w trasy tranzytowe i w znacznym stopniu wygasza
inne funkcje rekreacyjne.
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Strefa 5a – sawanna i wydarzenia

Zajęcia chi-gong

Piknik Fundacji Synapsis

Ćwiczenia akrobatyczne

Trening sztuk walki

Trawnik porośnięty
drzewami dającymi
cień, dobra widoczność
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Użytkowania – obszar ochocki

Strefa 5b – była baza MPO, „patelnia”
Dawna baza MPO, duży płaski teren porośnięty
ostrą, suchą trawą, niemal w całości odkryty
(„patelnia”), prawie nie ma na nim cienia.
Wyraźnie odróżnia się charakterem od innych
części Pola Mokotowskiego.
Miejsce zabaw, pikników, gier zespołowych.
Dzięki swojej rozległości umożliwia
użytkownikom wykonywanie czynności
wymagających dużo miejsca (np. rzucanie psu
piłki, gra na gitarze, puszczanie latawca lub
latających modeli), przy zachowaniu dużej
odległości od innych użytkowników. Dzięki temu
ludzie nie przeszkadzają sobie nawzajem.
Aktywności i użytkownicy sprawiają niekiedy
wrażenie przypadkowych, może zepchniętych
w te okolice, gdy inne części parku są zbyt
zatłoczone. Wiele osób tylko przechodzi przez ten
obszar, najczęściej na przełaj przez trawnik, nie
korzystając ze ścieżek.
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Strefa 5b – była baza MPO, „patelnia”

Para młodych ludzi na
pikniku

Graffiti na zapleczu
Biblioteki Narodowej

„Patelnia” porośnięta
podeschniętą trawą

Bardzo nieliczne drzewa
na tyłach Biblioteki
Narodowej

Zabawy z psem
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Użytkowanie – obszar ochocki

Strefa 6 – wejście od strony stadionu Skra
Wejście od strony stadionu KS Skra to długi i wąski
pas terenu o wyraźnie tranzytowym charakterze.
Strefa wyznaczona jest przez ogrodzenie klubu
Skra, za którym znajdują się obiekty klubu, w dużej
części zrujnowane i bardzo zaniedbane.
Ogrodzenie także jest zdewastowane, łatwo
przedostać się na teren Skry. Obserwacja ekspercka
wykazała, że na zaniedbanym terenie klubu
odbywa się wiele niepożądanych aktywności –
obserwowano osoby pijące alkohol, pozostałości
imprez, odchody, bardzo dużo śmieci. Choć teren
klubu nie należy do obszaru opracowania, to jego
bliskość wpływa na funkcjonowanie strefy 6, która
zyskuje przez to sąsiedztwo silny rys zaniedbanego
zaplecza. W strefie znajduje się też parking,
dominują aktywności tranzytowe. Przy granicy
z częścią centralną parku okolice punktu
gastronomicznego Tola mają już charakter miejsca
rekreacji.
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Strefa 6 – wejście od strony stadionu Skra

Ścieżka tranzytowa

Pub Tola w centralnej
części parku

Tereny przy KS Skra

Zdewastowane i zarośnięte
obiekty KS Skra
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Użytkowania – obszar ochocki
Strefa 7 – okolice dużego stawu
Najpopularniejsza i najbardziej zatłoczona część
Pola Mokotowskiego, popularna od rana do
wieczora. Wiele osób przychodzi po prostu, aby
posiedzieć na ławce na trawie, przystają tu
rowerzyści, biegacze, matki (oraz ojcowie, babcie
i dziadkowie) z małymi dziećmi. Psiarze
przychodzą, by wykąpać psy w jeziorku. Do wody
wchodzą też dzieci i dorośli (wydaje się, że po
spożyciu alkoholu). Po okolicznych alejkach jeżdżą
rolkarze i rowerzyści. W ciepłe dni łatwo też
odnaleźć wiele mobilnych stoisk z przekąskami
(lody, gofry, frytki). Na wzniesieniu sporo osób leży
na trawie i się opala. Można też spotkać grupy
matek z małymi dziećmi, które siadają na trawie
z piknikiem, zapewne w poszukiwaniu chłodu (od
wody) i cienia (drzewa).
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Strefa 7 – okolice dużego stawu

Współwystępowanie różnych
aktywności

Trawnik jest chętnie
wykorzystywany, nawet
gdy są wolne ławki

Opalanie (i alkohol) na zboczu
w pobliżu jeziorka

Opiekunki z małymi
dziećmi szukają chłodu
w cieniu drzew
w pobliżu wody

Drzemka nad wodą

Rowerzyści przysiedli
na przerwę
Mobilne punkty
gastronomiczne
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Preferencja miejsc obserwacyjnych
z dobrym widokiem

Kąpiele w dużym stawie

Współwystępowanie aktywności
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Użytkowanie – obszar ochocki
Strefa 8 – okolice pubu Lolek
Pub Lolek i jego okolice skupiają wielu użytkowników,
tu znajduje się popularny Pomnik Szczęśliwego Psa,
na polanie i pagórku przy słonecznej pogodzie jest
tłum piknikowiczów (mających nawet własne stoły),
bawią się dzieci i psy, młodzież gra w rugby. Jest
gwarno. Na skarpie (na wschód od Lolka) ludzie leżą
obserwując, co się dzieje w dole. Polana z trzech
stron otoczona drzewami daje poczucie oddzielenia
od reszty parku. Polana ma stałych bywalców, np.
starszego pana z rowerem i frisbee, który rozstawił
tam również mapę przedwojennej Warszawy. Zdarza
się również, że na polanie ktoś nocuje zawinięty
w kołdrę. W pobliżu znajduje się rozłożyste drzewo,
na które chętnie wspinają się dzieci.
Główna aleja jest bardzo ruchliwa, wielu tu
rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i spacerowiczów,
część z nich porusza się bardzo szybko. Na wysokości
Lolka przystają grupki osób, by porozmawiać.
W pubie jest woda dla psów i stojak na rowery.
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Strefa 8 – okolice pubu Lolek

Pomnik Szczęśliwego Psa
i spacerowicze

Drzewa okalające
polanę

Ruchliwa główna
aleja

Dzieci bawiące się (turlające)
na skarpie
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Użytkowanie – obszar ochocki

Strefa 9 – wzdłuż ul. Rostafińskich, boiska
i polany do pikników
Duży trawnik, stanowiący popularne miejsce gier
i zabaw (badminton, frisbee) oraz aktywności
z psami. Wiele osób rozkłada na trawie koce, by
czytać, popularne są pikniki i grille, często
w towarzystwie psów. W okalających zaroślach
stoją grille. Między grubymi drzewami rozpinają
taśmy slackerzy. Na boiskach toczą się rozgrywki
bardzo popularne w słoneczne dni. Sporo tu
rowerzystów, w znakomitej większości na
wyznaczonych ścieżkach.
Teren użytkowany jest głównie przez osoby młode,
mało tu np. matek z dziećmi.
Na tym terenie organizowane są również większe
imprezy promocyjno-rozrywkowe (np. piknik
dogoterapii, AVON walk i inne). Inne aktywności są
wówczas wypychane na sąsiadujące obszary.

56

Strefa 9 – wzdłuż ul. Rostafińskich, boiska i polany

Harcerska zbiórka
Boisko do siatkówki

Grill ukryty
w zaroślach

Slackerzy ćwiczą
chodzenie po linie

Wydeptana
ścieżka pieszorowerowa

Zabawa w berka
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Użytkowanie – obszar ochocki
Strefa 10 – wejście od Jeff’s
Od strony Żwirki i Wigury wejście do parku jest
otwarte, niezadrzewione, bardzo dobrze
widoczne, stanowi strefę tranzytu. Prawie cały
trawnik przy ulicy (od ogródków do restauracji
Jeff‘s) jest wejściem – ludzie raczej tam nie siadają
na kocykach, a jedynie przechodzą/przejeżdżają.
Niekiedy można tam spotkać osoby trenujące
sztuki walki. Blisko restauracji ciągnie się spory
fragment dużej ścieżki – na którym mieszają się
biegacze, rowerzyści, rolkarze i piesi – jest też
spory parking przy klubie mini golfa, który ciągnie
się w kierunku obszaru Skry.
Od strony ogródków działkowych znajduje się
spory zagajnik, który w pochmurne dni jest pusty,
ale w dni słoneczne jest wykorzystywany do
grillowania. Wydaje się, że polana pośrodku tego
zagajnika jest idealnym miejscem do opalania się –
trawa jest dość wysoka, a dzięki drzewom ze
ścieżki niewiele widać.
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Strefa 10 – wejście od Jeff’s

Duży, otwarty trawnik
i ścieżka tranzytowa

Widok na restaurację
Jeff’s
Zagajnik od strony
południowej

Trening sztuk walki

Tranzyt
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Dynamika użytkowania
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Dynamika użytkowania i aktywności
Dane z obserwacji systematycznej
Przedstawione poniżej wyniki obejmują zestawienie danych z wybranych interwałów
czasowych w celu poglądowego przedstawienia dynamiki zagęszczenia użytkowników
i zróżnicowania ich aktywności na terenie parku.

Dla lepszej czytelności, wyniki przedstawione są oddzielnie dla części wschodniej
(śródmiejskiej) i zachodniej (ochockiej), w podziale na pory dnia i obszary. Ze względu na
specyfikę pory roku, niemożliwe było rozróżnienie „zwykłych” weekendów od dużych
wydarzeń na terenie parku, bowiem każdy weekend w okresie badania obfitował w specjalne
wydarzenia.
Liczba użytkowników była oceniana szacunkowo w podziale na kategorie liczebności.

Zróżnicowanie aktywności było zliczane poprzez zakodowanie, ile aktywności z przygotowanej
wcześniej listy ma miejsce w momencie obserwacji na zadanym obszarze. Lista aktywności
obejmowała 12 kategorii stworzonych na podstawie badania pilotażowego.

61

Liczba użytkowników
Część zachodnia (ochocka)
W dzień powszedni ranek i przedpołudnie to momenty niewielkiego użytkowania części
zachodniej parku. Późnym popołudniem zwiększa się liczba użytkowników w okolicach dużego
stawu i na przyległych obszarach – polanach wzdłuż ul. Rostafińskich, w okolicach małego
stawu i strugi, pubu Lolek i wejścia od strony Skry.
Mniej zaludnione przez cały dzień są obszary przy wejściu do Biblioteki Narodowej, wejście od
strony GUS oraz polany od strony restauracji Jeff's.
W weekendy, użytkownicy pojawiają się w parku już przed południem, na polanach wzdłuż
ul. Rostafińskich. W godzinach wczesnopopołudniowych szybko zwiększa się ich liczba,
szczególnie w okolicach Bolka, w obszarach przy wejściu od strony GUS, w okolicach dużego
i małego stawu, a także pubu Lolek. Można obserwować efekt „rozlewania” się użytkowników
z okolic dużego stawu na sąsiadujące obszary. Późne popołudnie i wieczór to przede wszystkim
aktywności wokół małego i dużego stawu. Przez cały dzień weekendowy, konsekwentnie,
najmniejszą popularnością cieszą się okolice Biblioteki Narodowej i wejścia od strony
restauracji Jeff's.
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Przybliżona liczba użytkowników w dzień powszedni
(część ochocka)
ponad
100 osób

51-100 osób

21-50 osób
11-20 osób
0-10 osób

10 wejście od Jeff's
9 wzdłuż Rostafińskich
8 okolice Lolka
7 duży staw
6 wejście od Skry
5 sawanna i MPO
4 staw i struga
3 wejście od GUS
2 wejście do BN
1 okolice Bolka
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Przybliżona liczba użytkowników w weekend
(część ochocka)
ponad
100 osób

51-100 osób
21-50 osób
11-20 osób
0-10 osób

10 wejście od Jeff's
9 wzdłuż Rostafińskich
8 okolice Lolka
7 duży staw
6 wejście od Skry
5 sawanna i MPO
4 staw i struga
3 wejście od GUS
2 wejście do BN
1 okolice Bolka
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Zróżnicowanie aktywności
Część zachodnia (ochocka)
Obecność wody (okolice małego i dużego stawu) sprzyja nie tylko dużej liczbie użytkowników,
ale i zróżnicowaniu aktywności. Rozmaite sposoby wykorzystania przestrzeni są tam obecne
właściwie przez cały dzień powszedni.
Współwystępowanie różnych sposobów użytkowania jest też charakterystyczne dla polan
wzdłuż ul. Rostafińskich, okolic Lolka oraz Bolka (co ciekawe, przede wszystkim przed
południem), a także terenów sawanny i byłej bazy MPO, szczególnie późnym popołudniem.
Najmniejsze zróżnicowanie aktywności przez cały dzień obserwowane jest w otoczeniu
Biblioteki Narodowej i na polanach od strony GUS.
W weekendy, zróżnicowanie aktywności jest najwyraźniejsze w okolicach pubów Bolek
i Lolek, na polanach wzdłuż ul. Rostafińskich oraz nad małym stawem. Można więc
wnioskować, że wiąże się z umiarkowaną liczbą użytkowników, a zbyt zagęszczone miejsca nie
pozwalają na duże zróżnicowanie działań.
Najmniej zróżnicowane sposoby użytkowania obserwowano na polanach od strony wejścia
od GUS.
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Liczba różnych aktywności w obszarze

Zróżnicowanie aktywności w dzień powszedni
(część ochocka)
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10 wejście od Jeff's
9 wzdłuż Rostafińskich
8 okolice Lolka
7 duży staw
6 wejście od Skry
5 sawanna i MPO
4 staw i struga
3 wejście od GUS
2 wejście do BN
1 okolice Bolka
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Liczba różnych aktywności w obszarze

Zróżnicowanie aktywności w weekend
(część ochocka)
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10 wejście od Jeff's
9 wzdłuż Rostafińskich
8 okolice Lolka
7 duży staw
6 wejście od Skry
5 sawanna i MPO
4 staw i struga
3 wejście od GUS
2 wejście do BN
1 okolice Bolka

67

Liczba użytkowników
Część wschodnia (śródmiejska)
W części śródmiejskiej, liczba użytkowników w dni powszednie rośnie już w okresie
przedpołudniowym, kiedy to zaludniają się okolice fontanny. Po południu pojawiają się
użytkownicy od strony Ronda Jazdy Polskiej i w części rabatowej. Późne popołudnie, to
podobnie jak w części zachodniej, najpopularniejszy moment, z dość dużym ruchem na
ścieżce tranzytowej i przyległych polanach, w strefie studenckiej, okolicach klubu Park
i rabat kwiatowych. Okolice stadionu Syrenka i wejścia od giełdy komputerowej są
najmniej użytkowane.

Podczas weekendów, dynamika użytkowania nieco się zmienia – ludzie skupiają się
przede wszystkim w okolicach wejścia od strony giełdy komputerowej (przed południem),
a potem ścieżki tranzytowej i jej okolic, klubu Park, rabat kwiatowych, stadionu Syrenka
(wczesne popołudnie). Wieczorem, najpopularniejszym miejscem są rabaty kwiatowe.
W czasie weekendów stosunkowo mało popularne są: strefa studencka i okolice fontanny.
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Przybliżona liczba użytkowników w dzień powszedni
(część śródmiejska)
ponad
100 osób
51-100 osób

21-50 osób
11-20 osób
0-10 osób

7 wejście od giełdy komputerowej
6 stadion Syrneka
5 rabaty kwiatowe
4 okolice klubu Park
3 okolice fontanny
2 tranzyt i odpoczynek
1 strefa studencka
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Przybliżona liczba użytkowników w weekend
(część śródmiejska)
ponad
100 osób

51-100
osób
21-50 osób
11-20 osób
0-10 osób

7 wejście od giełdy komputerowej
6 stadion Syrneka
5 rabaty kwiatowe
4 okolice klubu Park
3 okolice fontanny
2 tranzyt i odpoczynek
1 strefa studencka
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Zróżnicowanie aktywności
Część wschodnia (śródmiejska)
Największe zróżnicowanie aktywności w godzinach przedpołudniowych i wczesnym
popołudniem w dni powszednie jest charakterystyczne dla okolic rabat kwiatowych. Po
południu aktywności rozlewają się do strefy studenckiej, w okolice klubu Park, fontanny.
Najmniejsze zróżnicowanie wykorzystania zaobserwowano dla okolic wejścia od strony
giełdy komputerowej, szczególnie wczesnym rankiem i późnym wieczorem.
W weekendy zróżnicowanie aktywności jest umiarkowane i zbliżone dla różnych
obszarów części wschodniej parku. Przed południem najwięcej dzieje się w okolicach
fontanny, później w ciągu dnia rośnie zróżnicowanie aktywności w okolicach rabat
kwiatowych, stadionu Syrenka, wejścia od strony giełdy komputerowej. Pod wieczór
najwięcej sposobów użytkowania obserwowano w okolicach klubu Park, rabat
kwiatowych i wejścia od strony giełdy komputerowej.
Trudno wyróżnić obszar o wyraźnie mniejszym zróżnicowaniu użytkowania.
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Liczba różnych aktywności w obszarze

Zróżnicowanie aktywności w dzień powszedni
(część śródmiejska)
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7 wejście od giełdy komputerowej
6 stadion Syrneka
5 rabaty kwiatowe
4 okolice klubu Park
3 okolice fontanny
2 tranzyt i odpoczynek
1 strefa studencka
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Liczba różnych aktywności w obszarze

Zróżnicowanie aktywności w weekend
(część śródmiejska)
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7 wejście od giełdy komputerowej
6 stadion Syrneka
5 rabaty kwiatowe
4 okolice klubu Park
3 okolice fontanny
2 tranzyt i odpoczynek
1 strefa studencka
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Sposoby i dynamika użytkowania
– podsumowanie
 Na większości obszarów występuje spore zróżnicowanie aktywności
 Zróżnicowanie aktywności niekoniecznie powiązane jest z dużą liczbą
użytkowników
 Wiele obszarów parku pozwala na współwystępowanie różnych typów
użytkowania
 Sposoby i intensywność użytkowania różnych obszarów są zmienne i różnią się
w zależności od dnia tygodnia i pory dnia
 Dla niektórych obszarów zidentyfikowane są stałe wzorce popularności („zawsze
tłoczno”, „zawsze pusto”)
 Zaobserwowano efekt „rozlewania” się użytkowników z terenów o dużym
zagęszczeniu na obszary przyległe

74

Ciągi komunikacyjne
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Ciągi komunikacyjne
(dane jakościowe)
Analiza głównych wejść do parku oraz głównych tras tranzytowych wskazuje, że
park ma charakter osiowy, z silnie dominującą osią wschód-zachód. Wejścia są
tam dość czytelne i dostępne – wejście przy Pomniku Jazdy Polskiej, przy
skrzyżowaniu al. Niepodległości i Wawelskiej, przy Jeff’s, dzięki braku ogrodzeń
łatwy jest dostęp do parku wzdłuż ul. Żwirki i Wigury, al. Niepodległości. Ważne
wejścia są połączone ruchliwymi trasami o mieszanym ruchu rowerów, pieszych
i rolkarzy.
Wejścia od strony południowej i północnej są słabo zaznaczone, mało czytelne
i mało zachęcające. Główne drogi dojścia do parku biegną przez zaniedbane lub
zrujnowane tereny (wejście od strony KS Skra, Stadionu Syrenka, od
ul. Batorego).
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Różnorodność obszarów parku
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Afordancje – opis badania
Afordancje są definiowane jako właściwości obiektów lub miejsc pozwalające
na różne sposoby użytkowania, niekoniecznie zaplanowane lub
zaprojektowane.

Opis afordancji Pola Mokotowskiego powstał w wyniku eksperckich obserwacji
jakościowych oraz wyników obserwacji systematycznej i odpowiedzi na pytania
kwestionariuszowe. Wiąże on cechy fizyczne środowiska z obserwowanymi lub
potencjalnymi sposobami jego wykorzystania przez użytkowników.
W wyniku analizy, wyróżniono 13 rodzajów afordancji środowiskowych
obecnych na Polu Mokotowskim. Poniżej znajdują się ich opisy ilustrowane
zdjęciami.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Miejsca specjalnych aktywności
(place zabaw i siłownie, boisko)
Obszary dedykowane określonym użytkownikom
i aktywnościom, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę
i mające określone granice. Są to miejsca chętnie
wykorzystywane przez użytkowników, nie zaobserwowano
w tych obszarach zachowań niepożądanych lub dewastacji.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Łąka bez drzew
Jest to płaski, równy i otwarty teren, porośnięty trawą, daje przestrzeń do gier
zespołowych (piłka nożna, frisbee, zabawy z psami, siedzenie w większej grupie, gdy nie
ma upału) i aktywności wymagających dużo przestrzeni, np. puszczanie latawca,
akrobacje, zabawy dziecięce w berka.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
„Sawanna”
Obszar łąki porośniętej pojedynczymi
drzewami. Użytkownicy korzystają z bliskości
drzew służących do odpoczynku w cieniu,
z widokiem na rozległą przestrzeń, w takich
miejscach odbywają się pikniki, aktywny
odpoczynek z psami i dziećmi i zajęcia
zorganizowane (np. tai chi, zajęcia z psami,
miecze, wstążka, slakerzy).
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Zagajnik
Zagajnikiem nazwaliśmy teren porośnięty
gęsto drzewami, całkowicie ocieniony, lecz
bez poszycia. W odróżnieniu od
trudnodostępnych „chaszczy”, zagajnik
łatwo spenetrować, oferuje bardzo dobrą
widoczność i łatwo jest wejść pomiędzy
drzewa.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Chaszcze
Są to obszary porośnięte gęstymi
krzakami z poszyciem, bez
bezpośredniego dostępu słońca,
i trudno dostępne dla ludzi. Są mało
użytkowane, w tego rodzaju miejscach
częściej zaobserwowano obecność
zachowań niepożądanych (alkohol,
toaleta) i przechowywanie sprzętów
(np. grille). Ich niewątpliwą zaletą jest
bioróżnorodność.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Rabaty
Są to obszary wypielęgnowanych rabat
kwiatowych, porośniętych kwitnącymi
bylinami i ozdobnymi trawami oraz
przyciętych w geometryczne kształty
żywopłotów. Rabaty składają się
z niedużych kwater rozdzielonych
ścieżkami. Często w pobliżu rabat
ustawione są ławki.

85

Afordancje – różnorodność obszarów parku
Pagórek z widokiem
Są to niewielkie wzniesienia, na których
siadają lub leżą ludzie, obserwując teren
i innych użytkowników parku (np. pagórek
przy Lolku służy do obserwacji osób
grających w rugby), wzniesienie daje
dostęp do słońca, jest wygodne do
czytania (skos) i spełnia warunki
ewolucyjnej teorii widoku-schronienia
„widzę bardziej, niż inni widzą mnie”.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Obecność wody (staw, fontanna, „struga”)
Wszystkie obszary, na których jest woda to miejsca atrakcyjne. Woda daje wiele możliwości
użytkowania aktywnego (np. łowienie kijanek, chlapanie) i pasywnych (obserwacja). W dni
upalne jest tu chłodniej, ponadto na tych obszarach jest obecna infrastruktura (np. ławki,
ścieżki, klomby kwiatowe). Bardzo często tutaj użytkownicy piknikują, opalają się, kąpią się
(psy, dzieci), obserwują zwierzęta (kaczki), wodę, śpią w pobliskich krzakach, jest to miejsce
na przerwę dla spacerowiczów i rowerzystów. Mimo dużego zagęszczanie w godzinach
„szczytu” nie zaobserwowano tu konfliktów użytkowania.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Zaplecze
Są to przestrzenie zlokalizowane na
tyłach budynków lub wydzielonych
obszarów (np. w okolicach ogrodzeń),
często porośnięte mniej zadbaną
roślinnością, zacienione, bez
infrastruktury, z ograniczonym dostępem
wizualnym (w tym słabym oświetleniem
w nocy). To druga kategoria obszarów,
gdzie często obserwowano niechciane
zachowania, w tym dewastacje (np.
graffiti, czy adaptacje przejść w postaci
dziur w płocie).
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Nietypowe elementy do leżenia
Podczas obserwacji badacze wielokrotnie
zanotowali użytkowników, którzy leżeli (warto
odnotować, że w okresie obserwacji był ciepło).
Do leżenia wykorzystywano specyficzne miejsca,
np. zadaszone lub osłonięte, niewidoczne dla
innych użytkowników.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Nietypowe elementy do siedzenia
O atrakcyjności miejsc do siedzenie decyduje nie tylko ich wygoda, ale także zlokalizowanie
w okolicy aktywności. Często siadamy tam, gdzie możemy obserwować coś interesującego,
dlatego niezależnie od lokalizacji ławek i ich dostępności odnotowano wykorzystywanie
nietypowych miejsc do siedzenie w pobliżu miejsc atrakcyjnych. Warto zaznaczyć, że często,
np. nad stawem, użytkownicy mimo wolnych ławek raczej wybierali siedzenie na
wzniesieniu, na trawie lub na schodkach.

90

Afordancje – różnorodność obszarów parku
Nietypowe elementy do zabawy
Dużą atrakcję parku, szczególnie dla młodszych użytkowników, stanowią nietypowe
elementy wykorzystywane do zabawy (np. schodki, powalone drzewa). Nie są one typową
infrastrukturą dla dzieci, ani nie są zlokalizowane na placu zabaw, dzięki czemu spełniają
ważne dla dzieci kryterium tajemniczości i pobudzają do kreatywnej zabawy.
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Afordancje – różnorodność obszarów parku
Nietypowe elementy do uprawiania sportu
W obserwacjach wyróżniono też nietypowe elementy infrastruktury lub natury
wykorzystywane do uprawiania sportu. Zdjęcia pokazują niektóre z nich: drzewo
wykorzystywane do ćwiczeń ze wstążką, fragment „ścieżki Kapuścińskiego”
wykorzystywanej przez deskarzy, drzewa wykorzystywane do slackingu.
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Mapa afordancji
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Mapa afordancji – podsumowanie
 Analiza afordancji pozwoliła wyróżnić kilka typów miejsc obecnych na terenie
parku.
 Pole Mokotowskie umożliwia swym użytkownikom wykonywanie bardzo
zróżnicowanych aktywności.
 Możliwości użytkowania nie wynikają jednak z obecności zaplanowanej
infrastruktury, a z samej natury tych miejsc – zróżnicowanych ze względu na
przestronność, nasłonecznienie, dostępność lub szczególne (choć niekoniecznie
planowane i projektowane) elementy.
 Rozmieszczenie terenów różnego typu w formie „mozaiki” umożliwia
współwystępowanie wielu aktywności na stosunkowo małym terenie,
adaptowanie lokalizacji aktywności do bieżących uwarunkowań (np. pogody),
sprawne przemieszczanie się (np. „rozlewanie” się użytkowników z miejsc bardziej
zatłoczonych na sąsiadujące obszary).
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Preferencje użytkowników
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Mapa obszarów lubianych i nielubianych
(dane ilościowe)
Na poniższej mapie proszę
zaznaczyć na czerwono, te
obszary parku, które lubi
Pan/Pani najbardziej, proszę
zaznaczyć na niebiesko, te
obszary parku, które lubi
Pan/Pani najmniej.
Brak jest obszarów
nielubianych wskazywanych
przez większą liczbę osób (dla
obszarów nielubianych
maksimum to 3 (!) zgodne
wskazania).

N=378
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Lubiane – komentarze
(dane jakościowe)
W komentarzach do map obszarów lubianych wiele osób podkreślało, że lubią cały
teren Pola Mokotowskiego.
Z komentarzy pozostałych osób wyłania się następująca lista miejsc lubianych:
 okolice stadionu Syrenka – jako miejsce gdzie można grillować czy grać we
frisbee i „nikomu nie przeszkadzać”
 górka w części wschodniej (śródmiejskiej) parku
 okolice fontanny w części wschodniej i staw w części zachodniej
 miejsca zaciszne
 ławki (niektórzy rozmówcy wskazywali swoją ulubioną ławkę)
 okolice pomniku psa
 Pub Lolek
 zacieniony plac zabaw
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Nielubiane – komentarze
(dane jakościowe)
Najwięcej negatywnych komentarzy ściągały puby i kluby – Lolek, Bolek i Park – znajdujące się na
terenie Pola Mokotowskiego. Użytkownicy parku zwracali uwagę, że w okolicach lokali wieczorami na
ławkach spożywany jest alkohol, a po tych libacjach pozostają potłuczone butelki i odchody w zaroślach.
Inne miejsca nielubiane obejmowały (pojedyncze lub kilkukrotne wskazania):
 Główne aleje, szczególnie w części zachodniej, ze względu na zbyt duży ruch rowerowy i związane
z tym poczucie braku bezpieczeństwa u pieszych.
 Miejsca uczęszczane przez bezdomnych – przede wszystkim okolice ogródków działkowych
i fontanny.
 Tereny zdemolowane, zaniedbane – teren Skry oraz zaplecze Syrenki.
 Okolice Ronda Jazdy Polskiej oraz Trasy Łazienkowskiej – ze względu na hałas samochodów i spaliny.
 Pomnik Lotnika i okolice – to był dawniej teren sportowy, zabrany pod niepotrzebny, zdaniem
respondentów, pomnik.
 Teren dawnej bazy MPO ze względu na brak drzew.
 Zatłoczone okolice zachodniej części parku (głównie wokół stawu), za duże nagromadzenie psów
i dzieci oraz hałas.
 Parkingi, nieskoszone łąki, stare baseny na terenie KS Skra.
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Mapa miejsc bezpiecznych i niebezpiecznych
(dane ilościowe)
Na poniższej mapie proszę
zaznaczyć na czerwono, te
obszary parku, które są
według Pan/Pani najbardziej
bezpieczne, proszę zaznaczyć
na niebiesko, te obszary
parku, które według
Pana/Pani najmniej
bezpieczne
Brak wyróżnionych obszarów
niebezpiecznych (wskazań
powyżej 10%).

N=378
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Miejsca bezpieczne – komentarze
(dane jakościowe)
Wiele osób uznało cały obszar parku za bezpieczny. Niektórzy uczestnicy
badania wyjaśniali dodatkowo, że poczucie bezpieczeństwa wiąże się
z obecnością wielu ludzi, dobrym oświetleniem, obecnością ludzi z psami.
Pojawiały się też głosy, że poczucie bezpieczeństwa zależy od czasu. W ciągu
dnia park jest postrzegany jako bezpieczny, lecz w nocy sytuacja się pogarsza.

Jako najbezpieczniejsze uważane są główne aleje, okolice stawu i fontanny,
a więc miejsca najbardziej uczęszczane, nawet tłoczne oraz te, zapewniające
dobrą widoczność. Odnotowano też obecność patroli Straży Miejskiej i Policji.
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Miejsca niebezpieczne – komentarze
(dane jakościowe)
Sporo osób stwierdziło, że na terenie Pola Mokotowskiego brak jest miejsc niebezpiecznych. Pojawiały się jednak
pojedyncze komentarze dotyczące rodzajów miejsc i zjawisk niebezpiecznych:
 Miejsca ciemne, nieoświetlone w nocy, gęsto zarośnięte roślinnością, o słabej widoczności były wskazywane
jako niebezpieczne, szczególnie w nocy.
 Ruch na głównych ścieżkach, szczególnie w okolicy głównego stawu budzi obawy ze względu na obecność szybko
i agresywnie jeżdżących rowerzystów i rolkarzy. Stanowią oni zagrożenie dla pozostałych użytkowników ścieżek.
 W okolicach pubów i klubów, szczególnie wieczorami i w weekendy pojawiają się osoby pod wpływem alkoholu,
także pijące alkohol siedzące w okolicach lokali na świeżym powietrzu. Atmosfera wokół knajp jest wtedy
nieprzyjemna. Wspominano także o przypadkach pobicia w okolicy Klubu Park.
 Kilka osób zgłosiło, że w gęstych zaroślach i trawach (szczególnie w okolicach stadionu Syrenki) można natknąć
się na „zboczeńców” lub „meneli”, a także osoby pijane.
 Okolice stadionu Skry, szczególnie zarośnięte ruiny na zapleczu stadionu były wskazywane jako lokalizacja libacji
i narkotykowych ekscesów. W ruinach pomieszkują również bezdomni.
 W kilku innych miejscach (okolice Fonobaru, okrąglaka/grzybka, zarośla przy Rostafińskich, fontanna) spożywany
jest też alkohol (szczególnie wieczorami) i wówczas te miejsca są postrzegane jako mniej bezpieczne.
 Pojedyncze osoby wskazywały też problemy związane z uszkodzoną lub nieadekwatną infrastrukturą – na
przykład nierówne płyty nawierzchni niebezpieczne dla rolkarzy, nierówny chodnik stanowiący ryzyko dla
pieszych, śliskie kładki przy strumyku.
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Mapa obszarów do pozostawienia i do zmiany
(dane ilościowe)
Na poniższej mapie proszę
zaznaczyć na czerwono, te
obszary parku, które są według
Pan/Pani powinny pozostać bez
zmian, proszę zaznaczyć na
niebiesko, te obszary parku, które
według Pana/Pani powinny
zostać zmienione.

N=378

Wiele osób wskazywało cały
obszar Pól Mokotowskich jako
do pozostawienia. Wskazania
dotyczące miejsc do zmiany były
stosunkowo nieliczne i żadne
miejsce nie zostało wskazane
zgodnie przez min. 5%
respondentów.
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Miejsca do pozostawienia i do zmiany
– komentarze
(dane jakościowe)
Wiele osób wskazywało cały obszar Pola Mokotowskiego jako do
pozostawienia. Wskazania dotyczące miejsc do zmiany były stosunkowo
nieliczne i żadne miejsce nie zostało wskazane zgodnie przez min. 5%
respondentów.
Pojedyncze lub kilkukrotne wskazania dotyczyły obszaru po bazie MPO oraz
stadionu Syrenki oraz jego okolic.
Komentarze dotyczące zmian odnosiły się przede wszystkim do usprawnień,
drobnych remontów oraz kwestii poprawiających komfort i bezpieczeństwo
korzystania z parku – podsumowanie najczęściej poruszanych kwestii znajduje
się w kolejnym rozdziale.
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Preferencje użytkowników
podsumowanie
 Użytkownicy są bardzo zgodni co do pozytywnej oceny parku, wiele
osób podkreślało, że lubią cały teren i czują się na Polu Mokotowskim
bezpiecznie. Konsekwentnie, wiele osób pragnie, by w parku nie
wprowadzać żadnych zmian.
 Ewentualne zmiany dotyczyły poprawy komfortu i bezpieczeństwa
użytkowanych terenów, drobnych remontów oraz małej architektury.
 Pomysły dotyczące inwestycji były liczne i zróżnicowane, w większości
dotyczyły małej lub średniej infrastruktury.
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Oczekiwania użytkowników
PODSUMOWAN IE WYWIADÓW Z UŻYTKOWNI KA MI
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Propozycje zmian
Na kolejnych stronach znajduje się podsumowanie wypowiedzi respondentów
biorących udział w badaniu kwestionariuszowym. W opracowaniu ujęto tematy
poruszane w odpowiedziach na pytania otwarte o pożądane zmiany na terenie
Pola Mokotowskiego.
Dane analizowane były jakościowo w celu opisania najważniejszych wątków tych
wypowiedzi, nie stanowią one informacji o preferencjach w sensie ilościowym.
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Propozycje zmian
Infrastruktura (1/3)
Wiele głosów postulujących zmiany koncentrowało się wokół rozwiązań
usprawniających i ułatwiających korzystanie z Pola Mokotowskiego w obecnym
kształcie oraz budowę nowej infrastruktury w niewielkiej skali. Należały do nich:
 wzbogacenie infrastruktury parku o nowe ławki lub remont istniejących,
zarówno we wschodniej, jak i zachodniej części Pola. Padały też propozycje
dotyczące szczegółów konstrukcyjnych ławek – na przykład wymianę ławek
bez oparć na modele z oparciem lub też wprowadzenie konstrukcji ławki
z otwieraczem do butelek
 często poruszaną kwestią była konieczność znacznego zwiększenia liczby
koszy na śmieci
 wybudowanie altanek (zadaszeń) oferujących możliwość schowania się
w czasie ulewy, czy też poprawiających komfort spotkań piknikowych
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Propozycje zmian
Infrastruktura (2/3)
 bariery (np. żywopłoty) wzdłuż granic parku biegnących wzdłuż ruchliwych
ulic, chroniące użytkowników przed hałasem i zanieczyszczeniami
 lepszy dostęp do wody – nowe oczka wodne lub fontanny
 otwarcie sklepu spożywczego na terenie parku oraz stworzenie nowych
punktów gastronomicznych: kawiarni, której oferta nie obejmowałaby
napojów alkoholowych i lokalu oferującego dania wegetariańskie
 ustawienie różnego typu tablic informacyjnych (drogowskazy, zakaz
grillowania, nakaz sprzątania psich odchodów)
 rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej: ustawienie stolików do gier (np.
szachy) w pobliżu głównej alei, stworzenie kina letniego lub amfiteatru,
wytyczenie miejsc do grillowania, być może wyposażonych w stoliki lub
altany, budowa nowych placów zabaw dla dzieci, udostępnienie leżaków
 uporządkowanie i powiększenie parkingów
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Propozycje zmian
Infrastruktura (3/3)
 inwestycje w infrastrukturę sportową: stoliki do ping-ponga, nowe siłownie
plenerowe, uzupełnienie wyposażenia istniejących siłowni plenerowych (np.
o drążki), stworzenie stacji rowerowej w centrum parku, stworzenie
wypożyczalni sprzętu sportowego, wzbogacenie infrastruktury sportowej we
wschodniej części parku, budowa skateparku (np. po wycięciu zarośli przy
ul. Rostafińskich) i wytyczenie tras dla rolkarzy, budowa nowych boisk (np. na
terenie po bazie MPO), budowa infrastruktury dla parkour, street workout,
kalisteniki, budowa basenu
 podkreślenie historycznych walorów parku poprzez ustawienie nowych
pomników
 stworzenie zakątka ornitologicznego (na północ od Biblioteki Narodowej),
zawieszenie budek lęgowych dla ptaków (np. na tyłach Lolka)
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Propozycje zmian
Ścieżki piesze i rowerowe
Obecne funkcjonowanie i proponowane ulepszenia ciągów pieszych i rowerowych były
tematem bardzo wielu wypowiedzi. Ważną, wielokrotnie przywoływaną kwestią było
postulowane rozdzielenie tras dla rowerzystów/rolkarzy od stref dla pieszych (szczególnie na
głównej alei parku). W obecnej chwili, wg respondentów, często dochodzi do kolizji ze
względu na konieczność współużytkowania tych samych ciągów komunikacyjnych.
Postulowano także ustanowienie nowych ścieżek rowerowych oraz wyraźniejsze
oznakowanie istniejących tras. Wnioskowano o wytyczenie tranzytowych tras dla rowerzystów,
uwzględniających bezpieczne przejazdy rowerów oraz odpowiednią szerokość ścieżek.
Proponowano też wprowadzenie zakazu ruchu na rowerze w wybranych częściach parku.
Za miejsce niebezpieczne został uznany zjazd z kładki łączącej wschodnią i zachodnią część –
miejsce zbyt wąskie, a w konsekwencji niebezpieczne dla rowerzystów i dla pieszych.
Wielokrotnie powracał też temat konieczności wyremontowania nawierzchni ścieżek, przy
czym jednoznacznie wskazywano nawierzchnię asfaltową jako najdogodniejszą dla
rowerzystów i rolkarzy.
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Propozycje zmian
Toalety
Konieczność zwiększenia liczby
dostępnych toalet wielokrotnie
pojawiała się w komentarzach
respondentów. Zwracali oni uwagę,
że jest ich za mało, szczególnie w
centralnej części parku,
a w konsekwencji prowadzi to do
zanieczyszczania niektórych stref
Pola Mokotowskiego.
W związku z tym padały propozycje
zwiększenia liczby toalet typu toi-toi.
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Propozycje zmian
Remonty i naprawy
Propozycje napraw, remontów i prac porządkowych obejmowały przede wszystkim:
 reperację lub wymianę nierównych nawierzchni, które są niewygodne i niebezpieczne dla
rolkarzy czy wózków. Wyraźnie optowano za nawierzchnią asfaltową ścieżek
 prace porządkowe: zbieranie śmieci, pielęgnacja zieleni, drobne naprawy
 remont placu zabaw
 naprawę lub wymianę mostków i chodników przy małym stawie i strumieniu (przerwy
pomiędzy elementami mostku zostały wskazane jako niebezpieczne)
 renowację budynku „grzybka” we wschodniej części parku
 uprzątnięcie lub remont terenów najbardziej zaniedbanych: stadionu Syrenka, KS Skra
 regularne oczyszczanie stawów, usuwanie z nich śmieci (np. kapsli i szkła stanowiących
zagrożenie dla kąpiących się ludzi); czyszczenie wody w stopniu umożliwiającym
bezpieczne kąpiele
 odnowienie zarówno głównego stawu, jak i mniejszych zbiorników w jego sąsiedztwie
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Propozycje zmian
Zieleń
Propozycje dotyczące gospodarowania zielenią na terenie parku dotyczyły
przede wszystkim dwóch tematów. Pierwszą kwestią były nasadzenia nowych
roślin, przede wszystkim drzew (głównie na terenie po bazie MPO) oraz
kwiatów (w części wschodniej Pola).
Druga grupa uwag dotyczyła uporządkowania lub wycięcia gęstych zarośli
(„chaszcze”), przede wszystkim w południowej części parku, od strony
ul. Rostafińskich. Zwracano jednak uwagę, że ogólnie w parku nie powinny być
wycinane drzewa.

Wspomniano też o pomyśle sadzenia żywopłotów izolujących teren parku od
hałasu i zanieczyszczeń z przyległych ulic. Padł też postulat, by okolice dużego
stawu wzbogacić o roślinność, zmniejszając jednocześnie obszar wyasfaltowany.
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Propozycje zmian
Oświetlenie
Wiele uwagi respondentów przyciągała kwestia niedostatecznego oświetlenia
parku, szczególnie w odniesieniu do głównych alejek, okolic pubu Bolek, klubu
Park oraz rogu ulic Batorego i al. Niepodległości. Proponowano także
postawienie niskich latarni w miejscach gęsto porośniętych roślinnością w celu
poprawy widoczności i bezpieczeństwa.
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Propozycje zmian
Psy w parku
Wypowiedzi na temat zmian związanych z obecnością psów w parku dotyczyły
przede wszystkim propozycji stworzenia specjalnego wybiegu dla psów (jako
lokalizację wskazywano teren po bazie MPO oraz okolice stadionu Syrenka)
i ograniczenia możliwości biegania psów luzem w pozostałych częściach parku.
Odnotowano jednak również głosy zdecydowanie sprzeciwiające się
zagospodarowaniu terenów po MPO na teren przeznaczony dla psów. Proponowano
też przywrócenie toru przeszkód dla psów zlokalizowanego niegdyś w okolicach
stadionu Syrenka.
Drugim istotnym tematem związanym z psami były powtarzające się prośby
o zwiększenie liczby koszy na śmieci (na psie odchody). Proponowano też
ustawienie tabliczek przypominających o obowiązku sprzątania odchodów. Trzeba
odnotować również wypowiedzi podkreślające, że coraz więcej właścicieli psów
sprząta po swoich zwierzętach.
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Podsumowanie
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Pole Mokotowskie
jako system złożony
Wyniki badań wskazują, że Pole Mokotowskie jest miejscem zdolnym funkcjonować zarówno
przy obecności niewielkiej liczby użytkowników wykonujących mało zróżnicowane
aktywności, jak i pomieścić o wiele większą liczbę ludzi wykonujących bardzo zróżnicowane
działania. Pole Mokotowskie ma zróżnicowany krajobraz i bogatą ofertę afordancji (miejsca
z widokiem, miejsca ukryte, przestrzeń otwarta, nietypowe elementy do siedzenia, leżenia
i sportu, miejsca ocienione, słoneczne itp.).
Patrząc na dynamikę lokalizacji użytkowników widać, że w momentach większego zatłoczenia
ludzie mogą się rozproszyć z centralnych, ruchliwych obszarów w kierunku mniej
uczęszczanych przestrzeni. Te mniej uczęszczane i zagospodarowane części parku pełnią więc
ważną rolę – bufora pozwalającego użytkownikom w komfortowy sposób wybierać miejsce
o odpowiednim do ich potrzeb poziomie stymulacji, dostępie do przestrzeni, słońca czy
cienia. W tym sensie, park jako całość jest wewnętrznie współzależny – bowiem to, co dzieje
się w jednym jego końcu wpływa na zatłoczenie i sposoby użytkowania innych części.
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Pole Mokotowskie
jako system złożony
Zróżnicowanie afordancji oraz aktywności na terenie Pola Mokotowskiego każą myśleć o tym
miejscu w kategoriach systemu złożonego. Takie podejście od wielu lat z sukcesami stosowane
jest zarówno w analizie naturalnych ekosystemów, jak i w pracach nad środowiskiem miejskim.
Obserwowane na Polu Mokotowskim zróżnicowanie krajobrazu i funkcji, a co ważniejsze – ich
elastyczność, pozwalająca na współwystępowanie (w jednym miejscu i czasie lub w różnych
porach doby) wielu rozmaitych aktywności to cecha, która w systemach złożonych jest
podstawą ich zdolności adaptacyjnej (adaptive capacity). Takie miejsca mogą więc gościć
różne wydarzenia, różnych użytkowników i różne formy użytkowania, w dłuższej perspektywie
utrzymując swój charakter, właściwości przestrzenne, społeczne i ekologiczne. W tym
kontekście utrzymywanie mało rozbudowanej infrastruktury i niedookreślonych funkcji jest
więc ogromnym atutem Pola Mokotowskiego. Duża infrastruktura i wyraźnie zdefiniowane
funkcje wymuszają bowiem konkretną lokalizację danej aktywności, a w danym miejscu zwykle
ograniczają możliwość aktywności do tych, które są odpowiednie do danej infrastruktury.
* Systemy takie charakteryzują się zarówno dużą liczbą i zróżnicowaniem elementów składowych, jak
i skomplikowanymi i wielokierunkowymi sieciami współzależności i wynikającej z nich dynamiki funkcjonowania.
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Zarządzanie adaptacyjne
Zarządzanie systemami złożonymi stanowi szczególnie trudne wyzwanie, przede wszystkim ze
względu na wielorakie i nieoczywiste współzależności i nieprzewidywalne ze swej natury
konsekwencje, nawet pozornie drobnych zmian. Preferowanym przez specjalistów modelem
zarządzania jest tu model zarządzania adaptacyjnego (adaptive management).
Model ten kładzie duży nacisk na monitorowanie skutków podejmowanych decyzji
i modyfikowanie sposobu zarządzania w zależności od obserwowanych efektów. W kontekście
Pola Mokotowskiego będzie to oznaczało zarządzanie parkiem podążające za użytkowaniem,
bez odgórnego dookreślania funkcji czy budowania nowej, dużej infrastruktury, radykalnie
i trwale zmieniającej charakter parku. Ewentualne zmiany powinny zatem mieć charakter
propozycji, podążać za obserwowanymi sposobami użytkowania przestrzeni parku, a nie
opierać się na wyznaczaniu funkcji czy budowie sztywnej infrastruktury. Warto oferować
realną możliwość wycofania się z danego projektu lub jego modyfikacji w zależności od tego,
jakie są efekty jego wprowadzania.
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Najważniejsze tematy
Analiza zebranych danych pokazała, że warto zwrócić uwagę na kilka tematów, które wielokrotnie
powracały w wypowiedziach użytkowników, obserwacjach ekspertów, czy analizie afordancji.
Ze względu na wewnętrzną złożoność i specyficzną dynamikę Pola Mokotowskiego, poniższe wnioski
mają zachęcać do otwarcia dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia użytkowników parku,
generowania twórczych rozwiązań i stanowić wstęp do wdrożenia adaptacyjnego modelu
zarządzania parkiem.

Na poziomie globalnym, należy podkreślić, że ogromna większość użytkowników nie chce istotnych
zmian w przestrzeni parku i akceptuje jego obecny stan i funkcjonowanie, a stosunkowo nieliczne
wskazania miejsc do zmiany dotyczyły terenów na obrzeżach Pola Mokotowskiego, zaniedbanych
i zrujnowanych, nienależących do miasta, lecz do innych podmiotów. Poniżej opisywane tematy,
zgodnie z wypowiedziami użytkowników i w zgodzie z wynikami badań obserwacyjnych, dotyczą
więc przede wszystkim usprawnień i interwencji w mikroskali – poprawiających komfort
i bezpieczeństwo korzystania z parku, lecz nie stanowiących dużych zmian w jego przestrzeni.
Co więcej, można z dużą dozą pewności się spodziewać, że próby wprowadzania dużych inwestycji
infrastrukturalnych lub wyraźnej, formalnej regulacji sposobów użytkowania parku spotkają się
z silnym i zdecydowanym oporem użytkowników Pola Mokotowskiego.
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Potrzeby podstawowe
Widać konieczność znacznego zwiększenia
liczby toalet na terenie parku. Problem ten
jest szczególnie dotkliwy w części wschodniej.
Toalety położone są niemal wyłącznie
w zachodniej części i głównie w częściach
peryferyjnych parku, podczas gdy wiele
aktywności skupia się w jego centrum.
Podczas dużych, zorganizowanych imprez
dowożone są nowe toalety przenośne, ale nie
rozwiązują one problemu codziennych
użytkowników parku.
Widocznym efektem niedostatecznej liczby
toalet są odchody i zużyty papier toaletowy,
obecne w niemal każdym gęsto zarośniętym
punkcie parku (w tzw. chaszczach).

W części wschodniej parku nie ma ani
jednego punktu gastronomicznego.
Większa liczba i zróżnicowanie punktów
gastronomicznych
były
powracającym
tematem komentarzy użytkowników parku –
powtarzały się głosy wskazujące na brak
kawiarni, szczególnie w części śródmiejskiej
parku, w której ze względu na obecność placu
zabaw sporo jest np. dzieci i ich opiekunów.
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Czytelność i estetyka wejść do parku
Zarówno w części śródmiejskiej, jak i ochockiej zwraca uwagę słaba ekspozycja
i czytelność wejść do parku. W wyniku obserwacji eksperckiej wyróżniono
następujące problemy:
 wejścia na Pole są niewidoczne z ulicy i nie wiadomo dokąd prowadzą (np. od
strony ul. Batorego),
 niektóre wejścia prowadzą przez obszary zaniedbane (np. przez parking giełdy
komputerowej) i mogą być postrzegane jako niebezpieczne
 niektóre wejścia są zaniedbane i nieestetyczne (np. przy pomniku Jazdy Polskiej)
 istnieją popularne „nielegalne wejścia do parku (np. w pobliżu stadionu Syrenki)
 są wejścia trudno dostępne (np. kładka przez al. Niepodległości) lub proponujące
bardzo złożony układ ścieżek (np. róg al. Niepodległości i ul. Batorego)
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Czytelność i estetyka wejść do parku

Wejście przy zaniedbanych
terenach Skry

Estetyka wejścia,
rondo Jazdy Polskiej

Wejście przez parking,
część śródmiejska

Kładka łącząca część śródmiejską
i ochocką
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Ścieżki
Wyraźnie widocznym problemem, który wymaga interwencji jest kwestia organizacji ruchu na
ścieżkach, szczególnie głównych arteriach przelotowych. Zarówno wyniki obserwacji, jak
i wypowiedzi użytkowników wskazują że:
 Szybko jeżdżący rowerzyści i rolkarze stanowią zagrożenie dla pozostałych użytkowników
ścieżek, na których ruch nie jest rozdzielony.
 Oznakowanie ścieżek jest mało czytelne lub go brak i wymaga poprawienia.
 Tam, gdzie ruch jest rozdzielony (główna ścieżka od skrzyżowania al. Niepodległości
i ul. Batorego do dużego stawu), ułożenie ruchu jest niefunkcjonalne – pas dla pieszych
biegnie wzdłuż zarośli, podczas gdy pas dla rowerów wyznaczony jest od strony
popularnego trawnika goszczącego rozmaite aktywności – prowadzi to do potencjalnie
kolizyjnego przekraczania ścieżki rowerowej przez pieszych.
 Użytkownicy deklarują jednoznaczną preferencję dla nawierzchni asfaltowej jako
najdogodniejszej dla ruchu rolkarzy, rowerzystów, wózków.
 Wiele ścieżek wymaga remontu, ponieważ ich nawierzchnia jest zniszczona i nierówna,
co utrudnia poruszanie się.
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Chaos parkowania
Na podstawie obserwacji eksperckiej i wypowiedzi użytkowników można wyróżnić kilka wartych
rozważenia kwestii związanych z parkowaniem w bliskim otoczeniu parku:
 wyznaczone parkingi są przepełnione (np. Rostafińskich)

 można zaobserwować osoby przyjeżdzające, by pojeździć na rolkach, które z trudem docierają od
miejsca parkowania do ścieżek asfaltowych
 istnieją niedookreślone miejsca do parkowania (np. „wyjeżdżony” teren przy dawnej bazie MPO)
i zaniedbane parkingi (ul. Leszowa)
 podczas weekendów i wydarzeń kierowcy parkują „jak najbliżej”, często wjeżdżając na tereny
zieleni
 grodzone parkingi w okolicy parku, np. parking płatny w okolicy pubu Lolek
 brak otwartego, większego parkingu dedykowanego użytkownikom parku w części śródmiejskiej
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Chaos parkowania

Sytuacje parkingowa zaobserwowana podczas festynu (weekend)

Problemy ze znalezieniem
miejsca (weekend)

Płatny parking na dawnym
terenie sportowym

Parkowanie w okolicach
pubu Bolek
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Efekt zaplecza
Zgodnie z obserwacjami psychologii środowiskowej efekt zaplecza często powstaje
w miejscach, które łączą następujące cechy: słaba dostępność wizualna (np. z powodu
roślinności, ściany budynku, słabe oświetlenie w nocy), zaniedbanie widoczne przez
dewastacje (np. graffiti, odpadki etc.), obecność niechcianych zachowań (np. picie
alkoholu, seks, załatwianie potrzeb fizjologicznych) i grup użytkowników (np. narkomani,
nietrzeźwi, agresywni). Te cechy mają znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa
użytkowników, ocenę estetyki miejsca i program jego funkcjonowania.
Podczas obserwacji eksperckich na terenie Pola Mokotowskiego zidentyfikowano kilka
miejsc o podobnej charakterystyce: tyły pubów (Park, Bolek), okolice stadionu Syrenka,
klubu Skra, wejście od strony giełdy komputerowej, na tyłach placu zabaw w części
ochockiej (pomiędzy kaskadą), na tyłach budynków przy ul. Batorego.
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Efekt zaplecza
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Psy na Polu Mokotowskim
Na podstawie wyników obserwacji, wywiadów oraz oceny eksperckiej warto poruszyć następujące
tematy związane z obecnością psów na Polu Mokotowskim:
 Pole Mokotowskie to popularne miejsce spacerów i aktywności sportowych z psami.
 Wiele osób wydaje się przychodzić do parku głównie w celu spędzania czasu z psem, jest
jednak liczna grupa użytkowników wykonujących różne inne aktywności w towarzystwie psa.
 Psy są obecne na całym terenie parku, ale wydaje się, że pewne miejsca są szczególnie często
wybierane na aktywności z psem. Miejsca te charakteryzują się następującymi cechami:
oddalenie od głównych, ruchliwych ścieżek, naturalna granica obszaru (np. chaszcze), dostęp do
wody, miejsca do siedzenia, obszar częściowo zacieniony, częściowo otwarty

 Respondenci, jeśli mówili o psach, najczęściej poruszali tematy budowy wybiegu dla psów oraz
problemu sprzątania nieczystości. Warto jednak zauważyć, że stworzenie wyznaczonego
ogrodzonego wybiegu dla psów niesie ze sobą ryzyko gettoizacji i wypychania użytkowników
z psami z innych rejonów parku.
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