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Urbanizacja jest jednym z najbardziej dynamicznych procesów w kontekście zmian 

globalnych. Tematem niniejszej pracy jest porównanie różnic i podobieństw w przestrzennym 

rozwoju oraz sposobie rozlokowania terenów zurbanizowanych, w miastach zlokalizowanych 

we Wschodniej i Zachodniej części Europy. Głównym problemem badawczym poniższej 

pracy jest dynamika rozwoju przestrzennego, oraz jego układ wskazujący na znaczące różnice 

zachodzące w miastach, które przeszły procesy transformacji z systemu socjalistycznego do 

systemu kapitalistycznego, w porównaniu do miast czysto kapitalistycznych. Na potrzeby 

pracy wybrano dziewięć miast (cztery reprezentujące Wschód oraz cztery reprezentujące 

Zachód Europy). Dodatkowo wybrano jedno miasto (Berlin), jako jednostkę znajdującą się 

pomiędzy dwoma wybranymi grupami miast oraz sytuację historyczną. 

Zobrazowania satelitarne programu Landsat pozwalają na czasowo-przestrzenne porównanie 

miast pod względem wybranych cech. Powyższa analiza została wykonana dla czterech 

punktów w czasie, reprezentowanych kolejno przez lata: 1975, 1990, 2000, 2010, z 

przedziałem czasowym około dziesięciu lat. Zurbanizowana klasa terenu jako kluczowa część 

pracy badawczej została wyodrębniona ze zdjęć satelitarnych za pomocą technik klasyfikacji 

obiektowej. Bazując na wyodrębnionych ze zdjęć satelitarnych klasach reprezentujących 

tereny zurbanizowane oraz ich wzorze, oszacowany i porównany został wymiar rozwoju 

przestrzennego miast w celu wykazania trendów i cech charakterystyczneych wybranych 

miast w czasie. Dodatkowo zastosowano indeksy będące ilościowymi miarami 

rozmieszczenia elementów krajobrazu (landscape metrics) na przykład wielkość płatów 

(Patch size) w celu ilościowej analizy kompleksowego i zróżnicowanego układu terenów 

zurbanizowanych. Uzyskane wyniki będą decydujące podczas odpowiedzi na następujące 

pytanie: Czy istnieją jakiekolwiek różnice w rozwoju przestrzennym terenów 

zurbanizowanych oraz ich układzie pomiędzy miastami Zachodniej i Wschodniej Europy? 

Niniejsza praca wykazała różnorodny układ wzorów rozwoju przestrzennego miast 

Wschodniej i Zachodniej Europy, jak również odmieną wielkość zachodzących zmian w 

miastach. Różnice te związane są przede wszystkim z wpływem systemu socjalistycznego i 

kapitalistycznego na miasta ujęte w analizie. 
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