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Powiązania przestrzenno–funkcjonalne
mostów drogowych i terenów przyległych
(na obszarach niezurbanizowanych)

Mosty drogowe stanowią grupę obiektów w znacznym stopniu zróŜnicowaną w swej typologii [1]. Powszechnie znane są mosty, zarówno historyczne jak i współczesne, które uwaŜa się za wybitne dzieła architektoniczne (dla przykładu moŜna wymienić: rzymski most Alcantara w Hiszpanii, most św. Karola w Pradze, Golden Gate w San Francisco, dzieła S.
Calatravy) [2]. Takie obiekty są rozpoznawalnymi i charakterystycznymi
elementami krajobrazu. Zdecydowanie liczniejszą grupę (szczególnie w
terenie niezurbanizowanym) stanowią proste obiekty inŜynierskie, których
najistotniejszą zaletą jest funkcjonalność (realizacja podstawowego celu
– bezpiecznej przeprawy przez naturalną przeszkodę: rzekę).
NiezaleŜnie od skali obiektów mostowych i ich architektonicznego
wyrazu łączy je wspólna cecha – mosty zawsze są częścią drogi. Oprócz
tego oczywistego faktu, mosty drogowe na terenach niezurbanizowanych
pełnią dodatkową rolę w organizacji przestrzeni (w kontekście urbanistycznym).
W pobliŜu tych obiektów skupiają się lokalne połączenia komunikacyjne,
tworząc węzły (rys. 1).
a)

b)
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Legenda:

- rzeki

- drogi

Rys. 1. Węzły drogowe w pobliŜu mostów: a) przez rzekę Narew koło Wizny; b) przez rzekę Bug, niedaleko
Siemiatycz.

Ta okoliczność powoduje, Ŝe tereny znajdujące się w pobliŜu mostów
uzyskują szczególny status. W tych miejscach powstają obiekty związane
z obsługą podróŜnych, zwiększa się ilość informacji. Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na wyjątkowy charakter terenów w pobliŜu mostów
drogowych, jest rekreacyjna atrakcyjność tych terenów.
Obserwacje, przeprowadzone przez autora w woj. podlaskim (na terenach niezurbanizowanych)1, wykazały obecność następujących obiektów w
pobliŜu mostów: plaŜe, kosze na śmieci, budki telefoniczne, miejsca do wypoczynku
i spoŜywania posiłków (stoły z ławami), obiekty gastronomiczne, tablice informacyjne, przystanki komunikacji publicznej, parkingi przeznaczone na
samochody osobowe, wypoŜyczalnie sprzętu wodnego, bazy noclegowe (motele

1

Obserwacje te były prowadzone w ramach pracy własnej przy redagowaniu rozprawy
doktorskiej, dotyczącej strukturotwórczej roli obiektów mostowych na terenach niezurbanizowanych.
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i bazy agroturystyczne), stacje LPG. Wymienione obiekty świadczą o dość
duŜej róŜnorodności funkcji, występujących na tych terenach
Przedstawione we wstępie okoliczności, dowodzą, Ŝe przy spełnieniu
określonych warunków, obiekty mostowe i przyległe do nich tereny mogą
być ze sobą wyraźnie powiązane i tworzyć pewną zorganizowaną całość.
W takich przypadkach, zespół: „most – tereny przyległe”, odpowiada definicji systemu, ujętej przez J. K. Lenartowicza w Słowniku Psychologii
Architektury [3], cyt.: „System [...] – z greckiego, gdzie znaczy zorganizowaną całość. Wszelki zespół (układ) elementów skoordynowany wewnętrznie
i wykazujący określoną strukturę. Całość jakościowo róŜna od niepowiązanego ze sobą nagromadzenia jej elementów.” Bardziej rozszerzone wyjaśnienie pojęcia system zostało przedstawione w Słowniku Pojęciowo – Terminologicznym „Градостроительство и территориальная планировка” [4]. Mianowicie, w sferze urbanistyki i planowania przestrzennego system naleŜy rozumieć jako wzajemne powiązanie materialnych elementów
przestrzeni (elementów systemu), poprzez właściwości i wzajemne relacje tych elementów. Utworzona wskutek współoddziaływania elementów
struktura charakteryzuje się nowymi właściwościami, róŜniącymi się od
cech poszczególnych elementów składowych systemu. System (w urbanistyce
i planowaniu przestrzennym) charakteryzuje się:
• otwartością (występowanie powiązań zewnętrznych),
• względną niezaleŜnością,
• trwałością i rozwojem (zachowanie i rozbudowywanie relacji wewnątrz systemu, zapewniających spełnianie głównych funkcji systemu),
• hierarchicznością,
• złoŜonością (wielość elementów składowych, róŜnorodność powiązań
pomiędzy nimi),
• integralnością.
W dalszej części artykułu wymienione cechy systemu zostaną przeanalizowane, w odniesieniu do rozpatrywanego przedmiotowego zagadnienia.
Występowanie powiązań zewnętrznych – w przypadku omawianych
obiektów – jest oczywiste i występuje na dwóch poziomach, tzn. most,
który jest częścią drogi (elementu systemu komunikacji), oraz rzeka, któ35
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ra równieŜ moŜe być elementem komunikacyjnym (rzeki Ŝeglowne; rzeki,
na których organizuje się spływy kajakowe).
Względna niezaleŜność – przejawia się poprzez powstawanie na terenach przyległych do mostów, nowych funkcji (wymienionych wcześniej
w tekście). Na rodzaj i ilość występujących funkcji, na tych terenach, ma
jednak wpływ szereg czynników (takich jak: odległość od najbliŜszej zabudowy, rodzaj rzeki, kategoria drogi, atrakcyjność krajobrazu).
Trwałość systemu jest zapewniona koniecznością utrzymywania i rozbudowy połączeń komunikacyjnych (zarówno lokalnych, jak i krajowych
czy międzynarodowych). WiąŜe się to z koniecznością przebudów lub remontów istniejących obiektów mostowych [5]. ZauwaŜalne są równieŜ
tendencje do funkcjonalnego rozwoju terenów przy mostach (np. na terenach, gdzie powstają plaŜe, pojawiają się obiekty gastronomiczne, a
takŜe bazy noclegowe).
Hierarchiczność systemu ma charakter wielopłaszczyznowy. Z jednej
strony, podstawowe składowe systemu „most – tereny przyległe” są elementami większego „metasystemu”, np.:
• droga (a most – to część drogi) jest elementem systemu komunikacji
lądowej (drogowej),
• rzeka jest elementem dorzecza, a w przypadku rzek Ŝeglownych – są
one elementami systemu śródlądowych dróg wodnych..
Z drugiej strony, te same, wspomniane wyŜej elementy posiadają
atrybuty systemu, np.:
• most – jako obiekt inŜynierski, został zaprojektowany na podstawie
konkretnego systemu konstrukcyjnego (rodzaj ustroju nośnego, uŜyte
do budowy materiały),
• w przypadku rzeki – moŜemy mówić o ekosystemie wodnym.
ZłoŜoność systemu wynika z dostatecznie duŜego zestawu elementów
składowych. KaŜdy z tych elementów jest określony kilkoma właściwościami, co wpływa na zróŜnicowanie struktury systemu. Podstawowe elementy, tworzące system, to: droga i most, rzeka oraz tereny przylegające
do mostu i rzeki (na odcinku do 200 m – oszacowanym w wyniku przeprowadzonej przez autora ankiety2). Właściwości, które mają wpływ na wy2

Ankieta dotyczyła rekreacyjnego uŜytkowania linii brzegowej na terenach w pobliŜu
mostów i była przeprowadzona z udziałem 108 osób w róŜnym wieku. Jedno z pytań
brzmiało: Na jaką maksymalną odległość od drogi (mostu) mógłby/mogłaby się Pan/Pani
oddalić
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mienione elementy składowe to: kategoria drogi, długość mostu, rodzaj
materiału, z którego wykonany jest most, szerokość rzeki, rodzaj rzeki
(Ŝeglowna bądź nieŜeglowna), przydatność terenu na ewentualne inwestycje (na którą mają wpływ określone czynniki). Dodatkowo, parametrami mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie systemu są: odległość
mostu od najbliŜszej zabudowy oraz atrakcyjność krajobrazu (zdeterminowana oddzielnymi warunkami). Schemat, przedstawiający elementy
systemu oraz właściwości, charakteryzujące poszczególne elementy, został przedstawiony na rys. 2. MoŜna dostrzec prostą zaleŜność pomiędzy
parametrami podstawowych elementów składowych systemu – takimi jak:
szerokość i rodzaj rzeki, kategoria drogi, przydatność terenu do celów
rekreacji, a uŜytkowaniem terenów, tj. zestawem funkcji pojawiających
się w pobliŜu mostów oraz powierzchnią wykorzystywanego terenu. Z obserwacji wynika, Ŝe nakłady są ponoszone na terenach, atrakcyjnych pod
względem rekreacji, tzn. przy mostach zlokalizowanych na głównych drogach, przerzuconych przez szerokie, Ŝeglowne rzeki.
Integralność systemu polega na tym, Ŝe nie moŜe on funkcjonować
bez jakiegokolwiek podstawowego elementu (droga, most, rzeka). Przyjmując, Ŝe mosty drogowe i tereny przyległe do nich, w kontekście urbanistycznym, w określonych okolicznościach, stanowią system, naleŜy uznać,
Ŝe jakość terenów w pobliŜu mostów ma istotny wpływ na funkcjonowanie
systemu (poniewaŜ traktuje się te tereny – jako moŜliwe do wykorzystywania w celach rekreacji i sportu). Oznacza to, Ŝe nieodpowiednie właściwości terenu – brak moŜliwości urządzenia plaŜy, urwisty brzeg, zabagnienie terenu itp., powaŜnie utrudniają funkcjonowanie systemu. To
samo dotyczy parametrów, związanych z drogą, np. brak moŜliwości zjazdu (spowodowany - zbyt wysokim wyniesieniem nasypu, na którym usytuowano drogę, występowaniem lasu w pobliŜu rzeki, czy teŜ innymi ograniczeniami, wynikającymi z przepisów prawnych).

w celu rekreacyjnego wypoczynku nad rzeką? Najczęściej udzielane odpowiedzi określały
odległość od 150 do 200 metrów.

37

Aleksy Łapko

Rys. 2. Schemat przedstawiający podstawowe elementy systemu „most – tereny przyległe” oraz właściwości
charakteryzujące ten system

Wymienione wyŜej uwarunkowania są przesłankami do uznania zasadności sformułowania tezy o traktowaniu mostu drogowego wraz z przyległymi terenami – jako systemu. Podstawowe elementy składowe systemu (poprzednio omówione), poprzez swoje właściwości i współzaleŜności,
tworzą strukturę, która posiada nowe walory. Stąd wynika, przytoczona
na wstępie, „właściwość” mostów drogowych do koncentracji wokół siebie węzłów komunikacyjnych, obiektów obsługi podróŜnych, obiektów
rekreacyjnych.
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