Parki kieszonkowe – szansa na
kompaktową zieleń dla wszystkich
Mała ilość miejsca wcale nie musi oznaczać braku zieleni w najbliższej okolicy!
Wystarczy odpowiednio wykorzystać przestrzeń, która ma się do dyspozycji – tak
powstają ogrody na dachach, wewnątrz budynków, na podwórkach, a nawet w
przejściach między kamienicami. Takie miniaturowe, kompaktowe zielone tereny
to właśnie parki kieszonkowe lub inaczej pocket parks.

Parki kieszonkowe – co to?
Idea parków kieszonkowych przywędrowała do Europy ze Stanów Zjednoczonych.
Jednym z najstarszych takich miejsc jest Paley Park, który mieści się w Nowym
Jorku. Obecnie najwięcej znajduje się w Kopenhadze (ponad 14 parków), na
terenie Polski można naliczyć kilka podobnych obiektów w Łodzi, Warszawie,
Krakowie – dowiedz się więcej na temat ciekawego małopolskiego projektu ze
wpisu o „Ogrodach Krakowian”. Pocket parki często jednak są zakładane w
sposób nieoficjalny, jedynie na warunkach umowy sąsiedzkiej, dlatego trudno jest
jednoznacznie określić skalę tego zjawiska. A czym one właściwie są?

Otoczenie jednego z gdańskich osiedli. Kliknij w zdjęcie, by przejść do wpisu o tej
realizacji.
Parki kieszonkowe to po prostu zielony teren o niewielkiej skali, które
idealnie wpasowują się w wolne przestrzenie gęstej tkanki miejskiej. W związku z
tym ich powierzchnia to często nie więcej niż 1000 m2. Kompaktowy rozmiar
sprawia, że projekt takiego miejsca musi być dobrze przemyślany. Na niewielkim
terenie trzeba zmieścić rośliny, elementy małej architektury, atrakcje dla
dzieci. Wszystko musi być dobrane tak, by zachęcało mieszkańców do odwiedzin
parków kieszonkowych.

Największa zaleta parków kieszonkowych
Parki kieszonkowe nie oferują wiele wolnej przestrzeni, ale za to punktują,

jeśli chodzi o lokalizację. Dla wielu mieszkańców dużych miast podróż do
głównych terenów zielonych zajmuje nawet ponad godzinę, dlatego częste
odwiedziny są zwyczajnie w świecie nieopłacalne. Zupełnie inaczej sprawa
wygląda, gdy chodzi o niewielką zieloną przestrzeń usytuowaną dosłownie rzut
beretem od miejsca zamieszkania.

Parki kieszonkowe są miejscem odpoczynku dla lokalnej społeczności.
Parki kieszonkowe największą radość sprawiają lokalnej społeczności.
Zamiast zaniedbanego gąszczu krzewów, zyskują oni niewielki, ale za to schludny
teren zieleni. Może on spełniać różne funkcje:
zagospodarowuje przestrzenie, na które nie było wcześniej pomysłu,
dostarcza roślinność,
pozwala na wypoczynek i relaks,
zapewnia teren zabaw dla dzieci,
jest miejscem spotkań mieszkańców, a co za tym idzie, pogłębia relacje i
wzmacnia więzi,
daje możliwość uprawy własnych warzyw.

Parki kieszonkowe to szansa na sąsiedzką uprawę warzyw i owoców.

Gdzie będzie dobre miejsce dla parku
kieszonkowego?
Ciasno ulokowane, jedne przy drugim budynki nie zawsze pozostawiają miejsce na
lokalizację najmniejszego choćby zielonego terenu. Obecnie istniejące skwery czy
parki najczęściej liczą sobie dziesiątki lat, a zakładane były w czasach, gdy miasta
oferowały więcej wolnej przestrzeni, a życie było „wolniejsze”. Świat ruszył
naprzód, metropolie rozwijają się, ale kosztem natury. Coraz trudniej w
centrum dostrzec trawnik, w większości miejsc panuje betonowy lub brukowy
trend. To główny powód, dla którego coraz więcej mieszkańców chce odnowić
relacje z naturą, a parki kieszonkowe są w stanie im to zagwarantować.
Aby znaleźć kawałek miejsca na zieleń w mieście, trzeba wykazać się
kreatywnością. Bardzo często parki kieszonkowe powstają pustych przestrzeniach
po wyburzeniach, w nieużytkach, podwórkach czy na dachach budynków. Ze

względu na swoją lokalizację czasami mają tymczasowy charakter lub są tworzone
oddolnie, nie przez włodarzy miast, a przez grupy społeczne. Co więcej, parki
kieszonkowe to doskonały rozwiązanie dla zabytkowych osiedli, ale także
nowoczesnych dzielnic biznesowych, miejsce dla natury powinno znaleźć się
wszędzie!

Dziedziniec nowoczesnego budynku to świetne miejsce dla parku kieszonkowego.

Przepis na idealny park kieszonkowy
Jak zaprojektować park kieszonkowy, by cieszył się popularnością wśród ludzi.
Oto nasza lista podpowiedzi, które pozwolą stworzyć naprawdę użyteczną zieloną
przestrzeń.
1. Roślinność, miejsce do odpoczynku, elementy atrakcyjne dla dzieci
– to trzy aspekty, które w połączeniu pozwolą na stworzenie idealnej
przestrzeni rekreacyjnej.
2. Parki kieszonkowe są tworzone dla ludzi, mieszkających najbliżej
lokalizacji, więc przed stworzeniem projektu, dobrze jest zbadać ich
potrzeby. Dzięki temu uda się stworzyć miejsce, które będzie idealnie
dopasowane dla konkretnej grupy społecznej. To z kolei sprawi, że na
pewno będą z niego korzystać.
3. Jeśli chodzi o roślinność, warto wybierać takie okazy, które praktycznie
nie wymagają pielęgnacji. Dzięki temu park kieszonkowy będzie
prezentował się dobrze, nawet gdy nakłady finansowe na usługi
ogrodnicze nie będą duże.
4. Drzewa to podstawa – nawet najpiękniejsza rabata nie skusi do
odwiedzin mieszkańców, gdy park kieszonkowy w ciepłe dni stanie się
gorącą patelnią wystawioną na pełne słońce. Dlatego koniecznie trzeba w
takich miejscach zapewnić cień, a naturalne parasole w postaci korony
drzew świetnie się do tego nadają.
5. Przestrzeń przeznaczona na park kieszonkowy z reguły jest niewielka,
dlatego warto poszukiwać elementów architektury, które będą
spełniać kilka funkcji jednocześnie, np. ławka z donicami na
rośliny, niska donica, w której można posadzić zioła i warzywa, która
posiada siedzisko.

6. Całkowite pozbycie się betonowego podłoża jest często niemożliwe (ze
względu na tymczasowy charakter parku kieszonkowego), żeby
wprowadzić jak najwięcej roślinność, dobrze postawić na mobilne donice
czy kwietniki.

Parki kieszonkowe są tworzone dla ludzi, mieszkających najbliżej lokalizacji, więc
przed stworzeniem projektu, dobrze jest zbadać ich potrzeby.

Każdy może cieszyć się zielenią
Największym atutem parków kieszonkowych jest ich dostępność dla okolicznych
mieszkańców. W najbliższym sąsiedztwie pojawia się roślinność, powstają place
zabaw i miejsca do wypoczynku. Nawet najmniejszy przesmyk między budynkami
może zmienić się w niezwykle ciekawą i przyjazna dla ludzi przestrzeń.

