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Wspianie się na drzewa, 
zabawy w błocie,  budowanie zapór,  łapanie żab,  
wyścigi chrabąszczy – czy  ta wyliczanka przywołuje w 
Was wspomnienia? Gratulacje! Należycie w takim ra-
zie do malejącej liczby ludzi, którzy w dzieciństwie mo-
gli wypróbować się w przyrodzie, mieli okazję badać 
ją na swój sposób oraz nauczyć się ją rozumieć. Ta-
kie doświadczenia zachowują się w nas na całe życie, 
kształtują nas i nasz stosunek do przyrody. To poznawa-
nie nie tylko pozwala na rozwijanie się w nas uczucia 
przywiązania, zażyłości i bezpieczeństwa. Nakłania nas 
do tego, aby być ostrożnym, aby chronić przyrodę i otoc-
zenie. W dzisiejszym świecie, przede wszystkim w dużych 
miastach, jest już niewiele miejsc, gdzie dzieci bawiąc się 
mogłyby odkrywać przyrodę bez zakazów, wytycznych i 
stałego nadzoru.

Aby zmierzyć się z taką anomalią, stworzono w latach 90-
tych projekt „Parki przyrody” (niem. NERRäume). Pomysł 
parków przyrody oferuje ogromną szansę, aby połączyć 
dodatkowe koszty ponoszone na jakość życia dzieci oraz 
ochronę przyrody w miastach. Dzięki działającym przy 
Fundacji Ochrony Środowiska w Berlinie (Stiftung Na-
turschutz Berlin) projektom testowym i rozwojowym 
„Parki przyrody w dużych miastach na przykładzie Ber-
lina” należałoby w końcu zabrać się za systematyczne 
urządzanie, obserwację i ocenę parków przyrody w 
kontekście wielkomiejskim.
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Doświadczenie w przyrodzie jest 
elementarne
Za znamienną różnicę pomiędzy dzieciństwem sprzed 50 
lat a dzieciństwem współczesnym należy ustalić fakt, że 
dzieci w miastach mają do dyspozycji coraz mniej swo-
body oraz że dzieci „chronione” są na okrągło. Ich za-
bawy nieuchronnie przeniosły się z podwórka do domu. 
Dzień powszedni dzieci jest z reguły zorganizowany a 
ich obszar aktywności wyraźnie zmalał. Bijące na alarm 
niedobory w rozwoju fizycznym, brak koncentracji, nad-
waga wraz z wynikającymi z jej przyczyny problemami 
zdrowotnymi, źle wykształcone zachowania społeczne a 
także niewystarczająca świadomość ekologiczna są tego 
skutkami. Listę tą można by kontynuować. 

Wieloletnie badania pokazują, iż swobodne zabawy w 
przyrodzie są ważne, aby nauczyć się opanowywania 
ciała, naturalnego ryzyka i kompetencji społecznych. 
Musimy zatem stworzyć przestrzenie, w których będzie 
to znowu możliwe.

Dlaczego potrzebne są nam parki przyrody  

w dużych miastach
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Pierwsze sukcesy
W trakcie różnorodnych projektów badawczych stwier-
dzono, że dla rozwoju dziecka samodzielne zdobywanie 
doświadczeń na wolnym powietrzu jest czymś nieo-
dzownym. W związku z tym powstał projekt „Parki przy-
rody”. Podstawą tego projektu jest to, aby dzieci mogły 
zdobywać własne doświadczenia w przyrodzie lub też w 
obszarach urządzonych ekologicznie bez zabawek oraz 
pozostałej infrastruktury jak i również bez kontroli i opie-
ki poprzez swobodną zabawę.
Podczas badań obszarów zdobywania doświadczeń w 
przyrodzie w porównaniu do konwencjonalnych placów 
zabaw dokonano następujących spostrzeżeń:

Dzieci w parkach przyrody
... bawią się znacznie częściej z innymi dziećmi aniżeli 

dzieci bawiące się na tradycyjnych placach zabaw, 
... bawią się w dużym stopniu częściej w zabawy skom-

plikowane a nawet bardzo skomplikowane aniżeli 
dzieci na tradycyjnych placach zabaw,

... potrafią się dłużej skupić i nie rozpraszają się łatwo,

... są generalnie bardziej zainteresowane otoczeniem 
i posiadają podstawową wiedzę oraz są zaintereso-
wane zwierzętami i roślinami, 

... tworzą samodzielnie przedmioty i urządzają otocze-
nie,

... opowiadają o swoich zajęciach bardziej szczegółowo, 
z większym zachwytem.

 

Również wśród rodziców projekt ten cieszy się powo-
dzeniem, jak wykazały ankiety i rozmowy. Większość ro-
dziców była świadoma pozytywnego wpływu obszarów 
przyrodniczych na fizyczny i psychiczny rozwój ich dzieci. 
Akceptacja jest odpowiednio wysoka.

Tymczasem projekt parków przyrody znajduje furtkę 
do różnych szczebli ustawodawstwa, planowania 
środowiska naturalnego i miejskiego planowania przes-
trzennego jak i innych koncepcji, i tak np. do znowelizo-
wanej Federalnej Ustawy o ochronie przyrody 2010, w 
której utrzymanie i stworzenie parków przyrody uchodzą 
za cel ochrony środowiska i krajobrazu (§ 1, Abs. 6 
BNatSchG). Dotychczas parki przyrody zostały przyjęte w 
trzech ustawach ochrony środowiska landów (Nadrenia 
Paletynat, Berlin i Nadrenia Północna-Westfalia).
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Ze względu na rozwój miast w ostatnich dziesięcioleciach 
tereny niezabudowane zostały wyparte na rzecz rozbu-
dowy miast. Ich znaczenie dla miasta uwzględniającego 
potrzeby dzieci zostało zauważone dopiero dużo później. 
W związku z tym należałoby zabezpieczyć dostępne 
jeszcze potencjały powierzchniowe. Odpowiednie są 
możliwie duże, wolne areały zintegrowane z obszarami 
mieszkalnymi, jak np. zieleńce, ugory jak również obsza-
ry leśne i podobne do nich.
Niżej opisany projekt powinien się do tego przyczynić.

 Ekologiczne powierzchnie, uwzględniające prawa dzieci 
powinny

... nadawać się do zabaw zwyczajnych, codziennych,

... dać się ukształtować przez dzieci, aby umożliwić 
kreatywne wypróbowanie oraz uwidocznić skutki swo-
jego działania,
... oferować miejsce do odpoczynku,
... być wyposażone możliwie różnorodnie i powinny być 
atrakcyjne.
Tam gdzie nie jest to możliwe, można dopomóc w 
sposób twórczy. Stosowane są obsady roślinami, twor-
zenie pagórków lub obniżanie obszarów wodnych. Także 
wolny kawałek ziemi może oferować dobre warunki dla 
kreatywnych zabaw.

Warunki i zasady
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Planowanie i urządzanie powierzchni powinno nastąpić 
we współpracy z dziećmi.

Ostrożne ingerencje w pielęgnację powinny odbywać 
się tylko w celu utrzymania użytkowanych powierzchni 
w porozumieniu z użytkownikami. Pozostałe obszary 
powierzchni powinny rozwijać się bez ingerencji w 
pielęgnację.
 

Parki przyrody są w pierwszym rzędzie przewidziane 
dla dzieci w wieku 3-12lat, starsza młodzież oraz dorośli 
nie powinni być jednak wykluczeni. Za wyjątkiem za-
baw mających na celu poznanie i zwalczenie obaw 
podczas starcia się z „dziką naturą” nie powinna mieć 
miejsca żadna opieka pedagogiczna. Ważnym jest aby 
dzieci pozostawały wśród dzieci i mogły dokonywać sa-
modzielnych doświadczeń. Pielęgnacja i kontrola obsza-
ru muszą być przeprowadzane w celu zagwarantowania 
bezpieczeństwa, tak samo jak na placach zabaw. 
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Pierwszy przykład w Berlinie

Pierwszy przykład w Ber-

linie
Pierwszy park przyrody w Berlinie został otwarty w lipcu 
2009 przy Gleisdreieck. Zainicjowany został przez obywa-
teli, według pomysłów dzieci w ramach dni aktywności 
oraz wdrożony przez Grün Berlin GmbH jako projekt 
pilotażowy na ugorze kolejowym. 
W planowaniu i wdrożeniu przez ARGE Naturerfahrungs-
räume Berlin brały udział liczne dzieci z sąsiednich 
przedszkoli, które włączyły się w proces z pełną fantazją. 
Park przyrody prowadzony jest przez związek südost Eu-
ropa Kultuer e.V.

Powierzchnia licząca ok 3.500 m2 oferuje rozmaite 
bodźce. Usypano wiele pagórków i utworzono wiele ko-
ryt, które można zasilić wodą. Wraz z dziećmi posadzono 
drzewka owocowe i krzewy jagodowe oraz postawiono 
kilka głazów. Materiały przyrodnicze jak gałęzie i pnie 
do kreatywnego projektowania są również elementem 
wyposażenia. Pierwsze oceny pokazują, że park przyrody 
jest pozytywnie przyjmowany przede wszystkim wśród 
dzieci szkół podstawowych.

tawowych.
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Więcej parków przyrody dla Berlina – 
Projekt  Fundacji Ochrony Środowiska w Berlinie 

W Fundacji Ochrony Środowiska w Berlinie (Stiftung 
Naturschutz Berlin) w latach 2011/2012 zostało prze-
prowadzone badanie wstępne wspieranego przez środki 
federalne projektu testowego i rozwojowego „Parki przy-
rody w dużych miastach na przykładzie Berlina: (Raport 
z projektu: www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/
service/skript_345.pdf). Pierwsza faza projektu służyła 
wyjaśnieniu podstawowych zasad oraz wyborowi od-
powiednich powierzchni pilotażowych.
 

W połowie sierpnia 2015 rozpoczął się drugi etap pro-
jektu, cel główny. W okręgach administracyjnych Mar-
zahn-Hellersdorf, Pankow i Spandau zostały urządzone 
trzy parki przyrody jako uzupełnienie lub kwalifikacja 
istniejących publicznych przestrzeni i są aktualnie tes-
towane. Uwzględnia się przy tym aspekty socjalne, 
zdrowotne, edukacyjne, aspekty miasta ekologicznego 
i gospodarcze. Okres trwania projektu wynosi trzy lata. 
Projekt ten wspierany jest naukowo przez Hochschule 
für nachhaltige Entwicklung w Eberswalde. Zdobyte na 
podstawie projektu wnioski należy udokumentować na 
koniec projektu, aby mogły być przydatne jako przewod-
nik dla innych miast i podmiotów wykonawczych.
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Nowe parki przyrody
Do realizacji wybrano trzy obszary w gminie Kienberg 
w Marzahn, am Spieroweg w Spandau oraz w pobliżu 
Moorlinse Buch w Pankow. We wszystkich trzech przy-
padkach w otoczeniu tych obszarów mieszka wiele dzie-
ci, które mogą skorzystać z nowej oferty zabawy i zdo-
bywania doświadczeń. Wszystkie obszary leżą w pobliżu 
dużych osiedli mieszkaniowych i są częścią programu 
wspierającego zintegrowany rozwój miast „Inicjatywa 
przyszłościowa dzielnicy II”, który ma na celu zreduko-
wanie nierównych warunków życiowych w miastach oraz 
docelowe aktywowanie lokalnych potencjałów.

Dziki Świat Spieroweg jest to urządzony w sposób 
urozmaicony obszar ugorowy o charakterze dżungli. 
Różne drzewa owocowe i orzechy, gęste zarośla oraz 
płaskie korytarze bylin wysokopiennych zapraszają do 
podjadania, chowania i badania. NER Spieroweg został 
uroczyście otwarty w lipcu 2016 roku i jest do dowolnej 
dyspozycji publicznej do zabaw i rekreacji, Robert Welzel, 
Staakkato Kinder und Jugend e.V. 
udziela chętnie informacji o obszarze NER i koordynuje 
grupy dziecięce na miejscu (Zgłoszenia grupowe): 0151   
15 35 38 92.

Zmiana pomiędzy polanami a młodymi drzewostana-
mi, światła i cienie kształtują obraz Dzikiego Świata 

Moorwiese. Wraz z graniczącym terenem otwartym 
oraz w sąsiedztwie ekscytującego placu przygód ten 
park przyrody posiada niezwykłą siłę przyciągania dzieci. 
Otworzono go we wrześniu 2016 roku.
Osobą do kontaktu na miejscu jest Martyn Sorge oraz 
Julia Obert, Spielkultur Berlin  Buch e.V., którzy chętnie 
udzielą informacji o aktywnościach i możliwościach w 
NER: 0157   85 33 88 86, zgłoszenia grupowe także za 
pośrednictwem strony NER@spielkultur Buch.de

Dziki Świat Kienberg jest prawie całkowicie połączony 
z lasem. Struktura lasu i zboczy terenu umożliwia 
„nieobserwowaną” zabawę i odkrywanie.  Ten park przy-
rody jest częścią Międzynarodowej Wystawy Ogrodniczej 
Berlin 2017, która odbywała się w terminie od 13 kwiet-
nia do 15 października 2017 w Berlinie – Marzahn. Podc-
zas Wystawy Ogrodniczej grupy przedszkolne i szkoły 
podstawowe mogą dokonać rezerwacji przedstawienia 
„Odkrywanie przyrody poprzez zabawę” w ramach klas 
IGA.
Eike Friederici, INU gGbmH, nadzoruje ten obszar NER a 
także jest osobą do kontaktu po Wystawie Ogrodniczej: 
0152   26 13 97 69, ner@inu berlin.de.
 

  NER Moorwiese NER Kienberg NER Spieroweg
  Wiltbergstr. 29a Kienberg Cosmarweg/Ecke Spieroweg
 13125 Berlin-Buch  12685 Berlin-Marzahn  13591 Berlin-Staaken

  Bezirk Pankow Grün Berlin GmbH Bezirk Spandau
  

  Spielkultur  INU gGmbH  Staakkato Kinder und
 Berlin-Buch e.V.   Jugend e.V. 
  

  Susanne Pretsch Beissert & Hengge Sabine & Michael Kinder
 Landschaftsarchitektin Garten- und Landschafts- Planungsbüro Naturspielraum
  architekten

Obszar pilotażowy
Gdzie?

Właściciel obszaru

Instytucja sprawująca 
opiekę

Biuro projektów
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Parki przyrody dla dzieci z Berlina

Projekt finansowany jest przez Bundesamt für Naturschutz ze środków 
Bundesministeriums  für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit oraz przez Bezirk Pankow i Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz Berlin oraz wspierany przez pełnomocnika ds. Ochrony 
środowiska i Ochrony Krajobrazu w Berlinie.
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Przydatne linki
Parki przyrody:
Obszar roboczy  Miejskie Parki Przyrody:
» www.naturerfahrungsraum.de/

Parki przyrody w dużych miastach

Raport końcowy wstępnego badania projektu E+E
» www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript_345.

pdf

Broszura Poznawanie przyrody
» www.wasser.rlp.de/servlet/is/7842/Blaue_Broschuere.pdf?

command=downloadContent&filename=Blaue_Broschuere. 
pdf

„Dzieci i przyroda w mieście”, BfN-Skript 230
» www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript230.

pdf

Dzieci i przyroda oraz zdrowie:
Poznać dziką przyrodę – dzieci potrzebują więcej przyrody
» www.wildnisschule-waldkauz.de/Artikel/Natur%20und%20

Kinder.pdf

Dzieci, wynocha do przyrody
» www.geo.de/GEO/natur/oekologie/kinder-raus-in-die-na-

tur-64781.html?p=1

Jaki wpływ mają przyroda i krajobraz na zdrowie, samopoczu-
cie i jakość życia?
» www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/

vortraege/2011/2011-Naturbewusstsein-Gebhard.pdf

Oddalenie się od przyrody u dzieci:
Znaczenie współżycia z przyrodą dla dzieci
» www.kindergartenpaedagogik.de/1740.html

Tytuł budżetowy projekt E+E:
» www.bfn.de/0202_eue.html






