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Szanowni Państwo,
Lublin należy do grona najbardziej zielonych miast w Polsce, niemal
20% powierzchni naszego miasta to właśnie zieleń. Poza lasami, parkami
i zieleńcami buduje je m.in. roślinność towarzysząca drogom. Ulice, ścieżki
rowerowe i chodniki w otoczeniu roślin stają się bardziej przyjazne i atrakcyjne
dla mieszkańców.
Naszym celem od lat jest poprawa estetyki wszystkich terenów miejskich.
W ten program wpisują się takie działania jak nowe nasadzenia roślin wzdłuż
dróg, na rondach, czy donice z kompozycjami roślinnymi ustawiane w miejscach, gdzie nie ma możliwości sadzenia roślin wprost do gruntu.
Te rozwiązania nie tylko pozytywnie wpływają na przestrzeń, ale także mają
duże znaczenie przyrodnicze. Warto także pamiętać o społecznej roli zieleni,
jako czynnika realnie przekładającego się na jakość życia w mieście. Lublin cały
czas się rozwija, powstają nowe osiedla, drogi, ale też skwery i parki. W tym
procesie towarzyszy nam troska o zieleń i przyrodę naszego miasta. Chcemy,
by Lublin był miastem zdrowym i przyjaznym dla mieszkańców.
Temu również służy ta publikacja, która jest efektem debaty nad jakością
zieleni towarzyszącej układom komunikacyjnym w miastach. Mam nadzieję,
że lektura będzie dla Państwa przyjemnością i pozwoli wybrać się na symboliczny spacer po najpiękniejszych zielonych zakątkach Lublina.
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
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Rozwój systemu komunikacyjnego ma istotny wpływ na ekonomię, ekologię i zagadnienia społeczne
kraju. W miastach jednym z ważniejszych elementów jest sposób zagospodarowania chodników
i poboczy ulic, które są istotnymi przestrzeniami publicznymi. Ich wygląd i funkcjonalność ma wpływ
na bezpieczeństwo, postrzeganie miasta przez użytkowników, ale też stan środowiska otaczających
terenów. Zagospodarowanie otoczenia ulic i dróg stanowi wizytówkę miasta i świadczy o kulturze
ludności. Na zachodzie Europy problemowi terenów przyulicznych nadaje się wysoką rangę w zakresie
prowadzonych prac naukowych, a ich wyniki są wdrażane w procesie planowania i kształtowania
tych terenów. Zasadnicze zmiany w rozumieniu znaczenia roślinności przyulicznej, zaznaczają się
w kontekście tworzenia miast zdrowych dla ludzi, miast zrównoważonych, a co za tym idzie niwelowania skutków miejskiej wyspy ciepła oraz retencji wód opadowych. Wraz z rozwojem kultury
środowiskowej łączonej z realizacją zasad zrównoważonego rozwoju, następują zmiany w podejściu
do kształtowania ładu przestrzennego, w tym do wprowadzania zieleni przyulicznej. Obok nasadzeń
alejowych stosuje się rozwiązania dostosowane i maksymalnie wykorzystujące walory zróżnicowanej
roślinności. Na uwagę zasługuje fakt dbałości o dokładne rozpoznanie potrzeb mieszkańców i poprawę lub zachowanie walorów krajobrazowych.
Drzewa przy drogach w ostatnich latach często są także przedmiotem dyskusji i sporów w Polsce.
Oskarżane o zabijanie ludzi w wypadkach, uznawane za niebezpieczne w czasie burz i towarzyszących
im silnym wiatrom, stanowią przeszkodę przy rozbudowie infrastruktury technicznej czy drogowej.
Z drugiej strony należy jednak pamiętać, że pełnią niedoceniane w miastach funkcje: ekologiczne,
wypoczynkowe, zdrowotne, kompozycyjne, kulturowe, estetyczne i dekoracyjne. Przyczyniają się
do regulacji środowiska, obniżania temperatury ale też zwiększania wilgotności, co jest niezmiernie
ważne w kontekście pojawiających się coraz częściej fal upałów w okresie letnim. Dla zobrazowania
wartości drzew, poza szacowaną wartością oczyszczającą i klimatyczną, uzyskuje się też oszczędności, gdy drzewa przejmują część zadań infrastruktury technicznej. Występowanie drzew wpływa
na odnawianie wód gruntowych, zmniejszenie niebezpieczeństwa powodzi i gromadzenia osadów
w rzekach. Nie tylko drzewa przy ulicach, ale też krzewy, rośliny zielne, trawy występujące w różnych
formach, aleje, szpalery, kępy, skupiny, rabaty, kwietniki, trawniki, ich obecność i różnorodność, ważne
są w kontekście tworzenia wizerunku miasta, poprawy estetyki dróg, którymi większość ludzi porusza
się w drodze do domu czy pracy.
Zieleń przydrożna jest elementem towarzyszącym ciągom komunikacyjnym, ale nie jest wartością
obowiązkową. Problem pasów zieleni i drzew wzdłuż dróg oraz sposoby zagospodarowania zielenią
ulic bywają traktowane jako zagadnienia marginalne, stanowiące mechaniczne uzupełnienie prac
inżynieryjnych. A w przypadku kolizji istniejących drzew z infrastrukturą drogową, często przeprowadzana jest wycinka. Niepokojące jest zamieranie miejskich drzewostanów spowodowane stopniowym
osłabianiem ich żywotności. Proces ten dotyczy szczególnie drzew przyulicznych. Urbanizacja a wraz
z nią lawinowy wzrost natężenia ruchu ulicznego i związane z nim zanieczyszczenia powietrza,
wód opadowych, ograniczanie powierzchni biologicznie czynnych w obrębie pasów drogowych,
zagęszczenie gruntów zajmowanych przez parkingi oraz zasolenie gleby wpływają na katastrofalny
stan zadrzewień. Istotne wydaje się wypracowanie standardów, które określałyby właściwe zagospodarowanie przestrzeni towarzyszących ciągom komunikacyjnym, uwzględniając zarówno względy
bezpieczeństwa jak i przyrodniczą wartość roślinności.
W zwartych, gęsto zabudowanych miastach problemy pojawiają się przy kształtowaniu nowych
nasadzeń. Głównymi czynnikami utrudniającymi wprowadzanie roślin przy ulicach, są: ograniczona
przestrzeń zarówno dla rozwoju koron jak i systemu korzeniowego, występująca infrastruktura
podziemna a także duże zadymienie i kurz. Rośliny do nasadzeń przydrożnych powinny być odporne
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na mróz, przegrzanie, zanieczyszczenie powietrza, choroby i szkodniki. Lista cech jakie powinny one
posiadać jest długa. Dobrze jest wykorzystać rośliny wydzielające fitoncydy lub wywołujące jonizację
ujemną, które mają korzystny wpływ na naszą psychikę. Należy też uwzględniać gatunki, które nie
będą przeszkadzać zagęszczonej infrastrukturze podziemnej, czyli roślin o głębokim systemie korzeniowym. Zalecany dobór drzew i krzewów dla warunków miejskich musi być zweryfikowany pod
kątem ich przydatności dla danego miasta, dzielnicy a nawet dla poszczególnych ulic.
Natomiast prace pielęgnacyjne przy drzewach starszych powinny być skierowane na optymalizację ich długowieczności. Należy mieć jednak świadomość, że w miastach drzewa żyją krócej niż
w warunkach naturalnych, szybciej przechodzą w stan starości, a ich efektywność jest mniejsza
niż w wieku dojrzałym.
Dyskusję na temat zieleni przydrożnej podjęto też w Lublinie, jej wynikiem jest prezentowana
publikacja. Praca ma charakter interdyscyplinarny, jest efektem szeroko prowadzonych badań
naukowych na temat obecności, wyglądu, form zieleni przyulicznej w miastach, a szczególnie
w Lublinie. Przedstawiciele różnych dziedzin naukowych podzielili się swoją wiedzą, która może być
wykorzystana przy kształtowaniu systemu terenów zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym.
W prezentowanych artykułach pojawiły się zagadnienia dotyczące wartości przyrodniczych drzew
zwane też ekologicznymi lub sanitarno-higienicznymi, które należą prawdopodobnie do najczęściej
opisywanych. Odniesiono się także do roli społecznej i estetycznej roślinności. Na uwagę zasługuje
ujęcie historyczne, obecność zieleni w dawnym Lublinie i pozostałości alei zabytkowych we współczesnym mieście. Przedstawiono problematyką warunków rozwoju drzew, dobór gatunków na terenach
przyulicznych, wskazano również nowoczesne metody techniczne pozwalające na wprowadzanie
zieleni w niesprzyjających warunkach miejskich. Jak trudne są decyzje dotyczące planowania miasta
i kształtowania systemu zieleni wskazują studia przypadku: Alei Racławickich i północnych dzielnic
Lublina. Na problemy natury planistycznej i trudności zachowania zieleni przyulicznej nałożono
potrzeby zielonej infrastruktury rowerowej i percepcję zieleni przez mieszkańców miasta. W pracy
zaprezentowano również rozwiązania i projekty, które mogłyby pogodzić interesy wszystkich użytkowników i władz miasta.
dr hab. Ewa Trzaskowska
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PRÓBA OCENY ZIELENI PRZYULICZNEJ
W KSZTAŁTOWANIU KLIMATU MIASTA
THE ATTEMPT OF ASSESSMENT GREEN
STREETS IN SHAPING URBAN CLIMATE

Bogusław Michał Kaszewski
Zakład Meteorologii i Klimatologii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin
boguslaw.kaszewski@umcs.lublin.pl

KEY WORDS:

ABSTRACT:

URBAN CLIMATE,
URBAN HEAT ISLAND,
GREEN STREETS,
GREEN WALL

Green areas are the element of urban areas, which significantly influences on
forming climate conditions where they appear and in the nearest neighbourhood. Among several types of green areas, the green spaces along transportation routes (like lawns, bushes, high green and green walls) play the most
significant role. In this paper, based on scientific publications, the influence
of different types of green areas on the urban heat islands modifications and
streets microclimate was analysed. The most important part of the paper is
the cooling role of green areas as the result of plant’s evapotranspiration and
shading, which is their ability of sunlight interception. The presence of green
areas in the urban landscape, also the green spaces along the transportation
routes, may significantly influence the decreasing of the urban heat island
development and let for the adaptation to predicted climate change. In most
scientific publications about the influence of green areas on urban climate,
considering different research methods, different plant species of different
sizes and the dependence on the weather conditions, obtained results do not
allow for generalization and quantification characteristics. The most significant influence of the green areas on the air temperature and humidity and the
ambient concentration of pollution and noise in urban areas is believed to be
during warm part of the year, which is approximately from April to September.

Klimat obszarów zurbanizowanych wykazuje szereg istotnych różnic w porównaniu z klimatem terenów otaczających. Wiąże się to z innym bilansem cieplnym miasta, wynikającym ze specyficznych
właściwości materiałów stosowanych w obszarach zurbanizowanych (duża pojemność cieplna i przewodnictwo, małe albedo powierzchni), geometrii kanionów miejskich i dodatkowych źródeł ciepła
i pyłów (Bowler i in. 2010). Efektem oddziaływania tych czynników jest powstanie w mieście swoistego
topoklimatu (klimatu miasta) charakteryzującego się w stosunku do terenów podmiejskich, m.in.:
–– osłabieniem dopływu promieniowania słonecznego,
–– podwyższoną temperaturą powietrza,
–– zmniejszoną wilgotnością powietrza,
–– modyfikacją pola wiatru,
–– zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza.
Modyfikacja warunków meteorologicznych na terenie miasta jest najbardziej zauważalna w przypadku
temperatury powietrza, a typowym efektem zmian klimatu w obszarach zurbanizowanych są wyższe
wartości temperatury powietrza. Ten stan określany jest jako miejska wyspa ciepła (Fortuniak 2003).
Podstawową jej miarą jest różnica minimalnej, czyli najniższej notowanej w ciągu doby temperatury
powietrza, pomiędzy obszarem zabudowanym i terenem pozamiejskim, która głównie występuje
w godzinach późnonocnych i wczesno porannych. Największą intensywność miejska wyspa ciepła
osiąga w porze nocnej w miesiącach letnich. Jest to uwarunkowane przede wszystkim mniejszym
w porównaniu do sezonu zimowego stopniem zachmurzenia oraz mniejszą prędkością wiatru, co
powoduje silniejsze nagrzewanie się terenów o dużym udziale powierzchni sztucznych oraz mniejszym stopniu przewietrzania.
Na wielkość i charakter zmian warunków termicznych w mieście w porównaniu z okolicą wpływa:
wielkość miasta, jego układ urbanistyczny (w tym udział terenów biologicznie czynnych) oraz
panujące warunki pogodowe, przede wszystkim, wielkość zachmurzenia oraz kierunek i prędkość
wiatru. W okresie ciepłym wyższa temperatura powietrza w mieście, promieniowanie ciepła z rozgrzanych ścian budynków i słaby ruch powietrza przejawiające się m.in. większą częstością dni
i nocy uciążliwych pod względem termicznym oraz większe zanieczyszczenie powietrza powodują,
że generalnie miasto ma gorsze warunki bioklimatyczne w porównaniu do terenów pozamiejskich,
także wewnątrz budynków. Poprawa bioklimatu w pomieszczeniach wymaga zwiększenia zużycia
energii do klimatyzacji. Dodatkowo, te niekorzystne warunki klimatu miasta mogą być wzmocnione
w wyniku spodziewanych globalnych zmian klimatu. Analiza trendów temperatury dla ostatnich
100 lat dla kilku dużych miast w Stanach Zjednoczonych wskazała, że od 1940 roku temperatura
na obszarach miejskich wzrosła o około 0,5 do 3,0°C, a zapotrzebowanie na energię elektryczną
w aglomeracjach miejskich wzrasta o 2-4% przy wzroście temperatury o 1°C (Akbari i in. 2001). Stąd
podstawowy kierunek działań powinien być skierowany na ograniczenie wpływu miasta na klimat,
poprzez zmniejszenie antropogenicznych przyczyn niekorzystnych warunków klimatycznych i aerosanitarnych (Nidzgorska-Lencewicz, Mąkosza 2016).
Wśród sposobów melioracji klimatu miasta zaznaczają się dwa podejścia. Jedno wiąże się z zastosowaniem na obszarach miejskich odpowiednich materiałów budowlanych. Chodzi o materiały posiadające
zwiększone albedo i małą pojemność cieplną. W konsekwencji przy określonym dopływie promieniowania słonecznego mają one znacznie niższą temperaturę powierzchni niż zwykłe materiały, co
może znacząco przyczynić się do obniżenia temperatury otoczenia w mieście i złagodzenia skutków
wysp ciepła (Santamouris 2007). Drugi sposób, częściej proponowany (m.in. ze względu na mniejsze koszty) wiąże się z powiększeniem terenów zielonych w mieście (Gill i in. 2007). Tereny te czyli
obszary biologicznie czynne są zbliżone pod względem pokrycia terenu do obszarów pozamiejskich,
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a bilans cieplny i bilans wodny obszarów pokrytych zielenią jest inny niż w terenach pozbawionych
roślinności (często są to powierzchnie sztuczne) i zależy w głównym stopniu od rodzaju roślinności, ich zwartości, wysokości, wielkości kompleksu zieleni, a także zmian tej roślinności w okresie
wegetacyjnym (Olszewski 1978). Zielona infrastruktura może występować w postaci parków, drzew
wzdłuż ulic czy zielonych dachów.
Celem pracy jest ocena wpływu zieleni przyulicznej na klimat i mikroklimat terenów zurbanizowanych.
Opracowanie oparte jest na pracach, głównie obcojęzycznych. Literatura dotycząca wpływu zieleni
na klimat jest bardzo bogata, a najwięcej uwagi poświęcono większym terenom zieleni tj. parkom
i terenom zalesionym, których wpływ na klimat miasta jest największy. Coraz częściej zwraca się
także uwagę na rolę w terenach zurbanizowanych mniejszych obszarów zielonych, w tym zieleni
przyulicznej (np. Mullaney i in. 2015).

ROLA TERENÓW ZIELONYCH W KLIMACIE MIASTA
Główny cel obecności zielni w mieście (w tym przede wszystkim drzew ulicznych) zmienił się w ciągu
ostatnich 30 lat z estetycznej roli upiększania i ozdabiania do tej, która obejmuje również świadczenie
usług, takich jak zatrzymywanie wody opadowej, oszczędzanie energii i poprawa jakości powietrza
(Seamans 2013). Wpływ zieleni na klimat miasta polega na zmniejszeniu temperatury powietrza
głównie poprzez ewapotranspirację, która wiąże się z utratą ciepła na parowanie przez powierzchnię
liści. Jest to przeciwieństwo nieprzepuszczalnych materiałów miejskich, takich jak asfalt i beton,
które nie zatrzymują wody do odparowywania, a szybko absorbują i utrzymują ciepło w przypadku
ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Poza chłodzeniem w wyniku parowania, zacieniowanie
z drzew może powodować ochłodzenie atmosfery, poprzez zmniejszenie dopływu promieniowania
słonecznego, a tym samym ograniczeniu nagrzewania powierzchni ziemi i powietrza. Roślinność
może także istotnie wpływać na ruchy powietrza i powodować wymianę ciepła (Bowler i in. 2010).
Wegetacja roślinności może również dać inne liczne korzyści dla środowiska, niektóre z nich obejmują
zdolność drzew do zmniejszenia emisji CO2 atmosferycznego. Sekwestracja węgla przez miejskie drzewa i krzewy jest obecnie ważnym narzędziem do usuwania dwutlenku węgla z obszarów miejskich,
ponieważ obszary te są głównym źródłem troposferycznego dwutlenku węgla (Ajani, Shams 2016).
Drzewa i krzewy miejskie dają możliwość usunięcia znacznych ilości zanieczyszczeń powietrza, a tym
samym poprawy jakości środowiska oraz zdrowia ludzkiego. Dotyczy to zanieczyszczeń powietrza tlenkiem węgla (CO), dwutlenkiem azotu (NO2), pyłami poniżej 10 mikrometrów (PM10) i dwutlenku siarki
(SO2). Rośliny usuwają zanieczyszczenia powietrza głównie przez pochłanianie przez liście, a także
poprzez „przechwytywanie” cząstek stałych znajdujących się w powietrzu. Przechwycona cząstka
w przypadku opadu jest przez niego zmywana lub spada na ziemię razem z liśćmi, ale w przypadku
pogody z wiatrem i bez opadu może ponownie dostać się do atmosfery. W konsekwencji roślinność
jest tylko tymczasowym miejscem retencji wielu cząstek atmosfery, a następnie zanieczyszczenia
dostają się do gleby (Nowak i in. 2006).
Nie jest jednoznaczna rola roślinności wysokiej w tworzeniu troposferycznego ozonu. Niektóre gatunki drzew (np. wierzba) poprzez emisję lotnych związków organicznych (LZO), mogą przyczyniać
się do powstawania ozonu (O3). Inne badania ujawniają, że drzewa miejskie, szczególnie gatunki
emitujące małe ilości LZO, mogą pomóc w redukcji poziomu ozonu miejskiego. Wielkość usuwania
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poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń zależy od wielkości terenu pokrytego drzewami, stężenia
zanieczyszczeń, długości okresu wegetacji oraz od zmiennych meteorologicznych wpływających na
szybkość transpiracji i osadzania zanieczyszczeń (Nowak i in. 2006).

WPŁYW ZIELENI PRZYULICZNEJ NA KLIMAT I MIKROKLIMAT MIASTA
Wśród terenów zieleni towarzyszących trasom komunikacyjnym wyróżnić można: bulwary i promenady które są związane z ruchem pieszym, prowadzone samodzielnie lub wzdłuż tras komunikacji
kołowej, zieleń placów i skwerów, tereny zieleni towarzyszące komunikacji (Ustawa o ochronie
przyrody…2011). Należy jednak włączyć do tej grupy także zielone ściany znajdujące się na budynkach
wzdłuż ulic i ekranach akustycznych.
W opracowaniu wzięto pod uwagę cztery kategorie zieleni: zieleń niską obejmującą tereny pokryte
trawą lub inną niską roślinnością (np. kwietniki i klomby), zieleń średnia (krzewy), zieleń wysoką
(drzewa) oraz tzw. zielone ściany.
Zieleń przyuliczna spełnia kilka funkcji (za Szafranko 2012):
–– funkcja izolacyjna (dotyczy hałasu komunikacyjnego),
–– funkcja techniczna (działa przeciwsłonecznie, przeciwwiatrowo),
–– funkcja krajobrazowa,
–– funkcja przyrodnicza (wpływa na stan i jakość środowiska przyrodniczego: mikroklimat, zanieczyszczenie powietrza),
–– funkcja społeczna (m.in. redukcja tzw. stresu wielkomiejskiego).
Z punktu widzenia wpływu na klimat miasta najistotniejsze są dwie funkcje: techniczna i przyrodnicza. Wpływ zieleni miejskiej (także zieleni przyulicznej) na zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania
człowieka w mieście można rozpatrywać w dwóch skalach: mezoklimatycznej (chodzi o redukcję
miejskiej wyspy ciepła lub też jej podział na mniejsze) oraz mikroklimatycznej (oddziaływanie na
najbliższe otoczenie).
Istotną rolę w złagodzeniu miejskiej wyspy ciepła mogą odegrać tereny zielone, które znajdują się
przy ulicach, spełniających rolę korytarzy powietrznych którymi powietrze z terenów pozamiejskich
dostaje się do centrum miasta (Fot.1). Przemieszczające się wzdłuż takich ulic, z terenów pozamiejskich do centrum miasta, powietrze, nagrzewa się wolniej ze względu na zacienienie podłoża
i zwiększone parowanie z terenów zielonych, wolniej również spada w nim wilgotność powietrza.
W ten sposób stosunkowo chłodne powietrze docierające do centrum miasta ogranicza możliwość
zbyt intensywnego rozwoju miejskiej wyspy ciepła. Jednocześnie zmniejszona prędkość przepływu
powietrza, na skutek zwiększonego tarcia powoduje osadzanie się zanieczyszczeń na roślinności.
Istotną rolę odgrywa tu zarówno zieleń wysoka jak i niska. Znaczenie roślinności wysokiej zależy
od wielkości koron drzew, ich wysokości, zwartości i składu gatunkowego, a wpływ zieleni niskiej
na teren otaczający, w tym na temperaturę i wilgotność przemieszczającego się powietrza, zależy
głównie od ich wielkości, bowiem dopiero trawniki o powierzchni około 3000 m2 oddziałują na dalsze
otoczenie (Kopacz-Lembowicz i in. 1984).
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Fot.1. Zieleń przyuliczna, ul. Głęboka - Lublin (M. Kaszewski)

Warto wspomnieć, że substancje jakie wydzielają rośliny do gruntu oraz odpowiednie natlenienie
i wilgotność w glebie przerośniętej korzeniami stwarzają środowisko do bytowania mikroorganizmów
mogących rozkładać substancje ropopochodne (m.in. produkty niecałkowitego spalania, wydostające
się z rur wydechowych) dostające się tu w wyniku spłukiwania z powierzchni roślin (Gmitrzuk 2011).
Nieco inne znaczenie ma zieleń wysoka znajdująca się przy ulicach nie mających charakteru korytarzy
powietrznych, o różnym kierunku. Symulacje przy użyciu modelu na ulicach zorientowanych E-W i N-S
pokazywały znaczne różnice w dobowych wartościach temperatury powietrza miedzy nimi (ShashuaBar, Hoffman 2003). Zieleń taka na ulicach o kierunku S-N powoduje w dzień zmniejszenie dopływu
promieniowania słonecznego do podłoża poprzez zacienienie chodników oraz części budynków,
głównie w godzinach rannych i popołudniowych, a na transpirację z powierzchni liści zużywane jest
ciepło, czego efektem jest obniżenie temperatury powietrza w stosunku do terenów odkrytych.
W nocy zmniejszone zostaje tempo wychładzania podłoża (Fot.2).
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Fot. 2. Zieleń przyuliczna - promenada, Grenada-Hiszpania (M. Kaszewski)

Nieco inny jest wpływ ochładzający roślinności poprzez zacienienie w przypadku ulic o kierunku E-W.
Przez większość dnia zacieniona przez budynki jest część ulicy o ekspozycji północnej i stąd na takich
ulicach roślinność wysoka ma pozytywne znaczenie tylko dla części ulicy, o ekspozycji południowej.
Dostarczana w procesie transpiracji para wodna powoduje zwiększenie wilgotności względnej powietrza. Występowanie stosunkowo blisko siebie terenów o podłożu sztucznym i naturalnym wzbudza
lokalną cyrkulację powietrza co pozwala na wyrównywanie się temperatury i wilgotności powietrza
na większym obszarze.
Roślinność generalnie powoduje zmniejszenie prędkości wiatru co pozwala na osadzanie zanieczyszczeń na zieleni, a także wydzielanie tlenu i fitoncydów. Wprowadzenie wysokiej zieleni w mieście
może stanowić realną strategię poprawy jakości powietrza i sprostania normom czystego powietrza
(Nowak i in. 2006). Jednak jak wykazały badania w Strasburgu, wpływ drzew przyulicznych na zanieczyszczenie powietrza w mieście jest stosunkowo niewielki i wiąże się z poprawą jakości powietrza
o mniej niż jeden procent (Selmia 2016).
W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na zieleń znajdującą się przy ulicznych parkingach.
Istotną rolę w poprawie warunków termicznych parkingów przy ulicy (poprzez zacienienie) odgrywają
drzewa. Na przykład korona drzewa może zmniejszyć dopływ promieniowania o 95% (Akbari i in.
1992). Badania prowadzone w Nowym Sadzie (Serbia) pokazały, że obecność drzew na parkingach
zmniejszyło temperaturę powietrza w godzinach popołudniowych nawet o 3,7°C, a stres cieplny
został zmniejszony o 84%. (Miloševič i in. 2017).
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Zieleń niska (krzewy, kwietniki, trawniki), jak wcześniej wspomniano również powoduje obniżenie
temperatury powietrza w stosunku do terenów sztucznych i zwiększenie wilgotności względnej
powietrza, choć w stopniu mniejszym niż roślinność wysoka. Zwraca się uwagę na fakt pochłaniania
zanieczyszczeń i ograniczania wtórnego zanieczyszczenia powietrza.
Wśród zieleni przyulicznej ważną role ogrywają tzw. zielone ściany czyli tereny zielone które znajdują się na budynkach lub na ekranach akustycznych (Fot.3). Zielone ściany znajdują zastosowanie
najczęściej tam, gdzie istnieje konieczność redukcji hałasu i zanieczyszczeń, a szerokość pasa drogowego i lokalne warunki nie pozwalają na wprowadzenie zieleni wysokiej. Powodują one obniżenie
temperatury ścian budynków (zmniejszenie zapotrzebowania na energię chłodzenia pomieszczeń)
i powietrza w stosunku do terenów sztucznych, zwiększenie wilgotności względnej powietrza,
pochłanianie zanieczyszczeń, a przy zastosowaniu roślin zimozielonych mogą wpłynąć na redukcję
strat ciepła (Schettinia i in. 2016). Zielone ściany są dobrym rozwiązaniem dla wysokich budynków,
których ocienienie przez roślinność wysoką nie jest możliwe. Na przechwytywanie i pochłanianie
promieniowania słonecznego (zacienianie), które powoduje obniżenie temperatury powierzchni
zewnętrznej w dużym stopniu wpływa gęstość liści i współczynnik pokrycia (Raji i in. 2015).

Fot. 3. Zielone ściany - Wiedeń (M. Kaszewski)
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WNIOSKI
Problem poprawienia warunków termicznych i aerosanitarnych w miastach staje się coraz bardziej
istotny, ze względu na rozwój miast a także postępujące ocieplenie klimatu. Główne działania
powinny być skierowane na wprowadzenie takich mechanizmów, które pozwolą na ograniczanie
rozwoju miejskiej wyspy ciepła, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i pozwolą na adaptację
do prognozowanych zmian klimatu. W tych działaniach istotną rolę może odegrać zieleń miejska,
w tym także zieleń przyuliczna.
Wśród proponowanych działań są:
–– zachowanie już istniejących terenów przyulicznej zieleni wysokiej i niskiej,
–– rozwój zadrzewień przyulicznych jako naturalnego zacienienia chodników o wielu poziomach,
–– wprowadzanie na szerszą skalę tzw. zielonych ścian,
–– zacienianie zielenią placów miejskich.
W przypadku zwiększenia powierzchni zielonych i związanego z tym dużego zapotrzebowania na
wodę niezmiernie istotnym jest równoległy rozwój infrastruktury błękitnej.
Jak się wydaje na obecnym etapie badań, dotyczących wpływu zieleni na zmniejszenie uciążliwości
warunków termicznych w miastach, trudno jest znaleźć odpowiedzi choćby na pytania związane
z efektywnością ocieniana danego terenu przez rośliny, czyli zdolnością przechwytywania przez nie
promieniowania słonecznego lub też efektywnością chłodzenia za pomocą ewapotranspiracji z roślin. Ze względu na stosowanie różnych metod badań w tym zakresie, przy wykorzystaniu różnych
gatunków roślin, ich zmiennej wielkości, a także uzależnienie od warunków pogodowych, uzyskane
wyniki zazwyczaj nie pozwalają na ich uogólnienie i charakterystykę ilościową.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nieprawidłowo posadzone drzewa mogą również wpływać na zwiększenie zużycia energii przez zacienianie domów zimą, czy blokowanie lekkich powiewów wiatru latem.
Istotne jest zatem, aby przy projektowaniu urbanistycznym uwzględniać właściwości barier z roślin
drzewiastych w zakresie regulacji warunków klimatycznych wewnątrz kompleksów miejskich. Zbyt
blisko siebie posadzone drzewa czy gęste krzewy mogą zredukować szybkość wiatru nawet do zera.
Podczas upalnego lata brak ruchu powietrza zwiększa uczucie niedostatku komfortu, odczuwanego
przez ludzi na skutek ograniczonego przewiewu i niemożności zmniejszenia gorąca przez wyparowanie. Warto pamiętać, że w warunkach klimatycznych Polski tereny zielone łagodząco wpływają
na warunki termiczne i aerosanitarne terenów zurbanizowanych głównie w okresie ciepłym.
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SŁOWA KLUCZOWE:

STRESZCZENIE:

KLIMAT MIASTA,
MIEJSKA
WYSPA CIEPŁA, ZIELEŃ
PRZYULICZNA, ZIELONE
ŚCIANY

Tereny zieleni są elementem obszarów zurbanizowanych, który w znacznym
stopniu wpływa na kształtowanie się warunków klimatycznych w miejscach
ich występowania, a często także w najbliższym ich otoczeniu. Wśród kilku
kategorii zieleni miejskiej istotną rolę odgrywa zieleń towarzysząca trasom
komunikacyjnym na która składają się: trawniki, krzewy, zieleń wysoka, a także
zielone ściany. W pracy, na podstawie literatury, przeanalizowano wpływ różnych rodzajów zieleni przyulicznej na modyfikację miejskiej wyspy ciepła a także
mikroklimatu ulic. Najwięcej uwagi poświęcono ochładzającej roli zieleni na
skutek ewapotranspiracji z roślin oraz ocieniana danego terenu przez rośliny,
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czyli zdolności przechwytywania przez nie promieniowania słonecznego. Obecność zieleni w krajobrazie miasta, w tym także zieleni przyulicznej, może istotnie wpłynąć na zmniejszenie rozwoju
miejskiej wyspy ciepła i pozwolić na adaptację do prognozowanych zmian klimatu. W większości
prac, ze względu na stosowanie różnych metod badań w zakresie wpływu zieleni na klimat miasta,
przy wykorzystaniu różnych gatunków roślin, ich zmiennej wielkości, a także uzależnienie od warunków pogodowych, uzyskane wyniki nie pozwalają na ich uogólnienie i charakterystykę ilościową.
O istotnym wpływie terenów zieleni na temperaturę powietrza i wilgotność powietrza, a także
imisję zanieczyszczeń i natężenie hałasu w mieście można mówić głównie w odniesieniu do okresu
ciepłego, w przybliżeniu od kwietnia do września.
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After the satisfaction of basic needs, it is one of higher human needs to surround oneself with beautiful objects and spend time in pleasant surroundings.
As far as cities are concerned, we tend to look for neat and easily available
public spaces. However, the emphasis is predominantly put on architecture
and architectural details while greenery – which, in many cases, is the factor
that contributes to, if not creates, the atmosphere of a place – fades into the
background. Since we are a mobile society with cars as the main means of
transport, one of the most important public areas are so-called communication spaces such as roads. The studies show that their aesthetic surroundings
promote rest, lead to moving at a decreased velocity, reduce driver fatigue and
affect visitors’ opinions about the city they visit. This paper focuses on the role
of beauty in urban spaces and the possibilities of shaping it. It also examines
various communication spaces in Lublin with respect to their aesthetic aspect.

Przez długie wieki w miastach zieleń nie występowała ani na placach, ani tym bardziej wzdłuż ulic.
Trakty były w znacznej mierze zabudowane i wąskie, co wykluczało sadzenie drzew. Pierwsze działania dotyczące obsadzania ulic i kwartałów miejskich datowane są na rok 1611 i pochodzą z miast
holenderskich. Do XVIII w. miało to miejsce wyłącznie wzdłuż dróg prywatnych. W baroku nowością
było łączenie ruchu pieszego i kołowego, który zdobył coraz większą popularność. Zaczęto również
wprowadzać w układy ciągów komunikacyjnych elementy zieleni i odpowiednio utwardzonej nawierzchni, powstawały miejskie bulwary i promenady. Dopiero od tego czasu stały się one osnową
kompozycyjną nowo wytyczonych arterii miejskich. W Polsce pierwsze aleje zakładał Jan III Sobieski
(Kosmala 2008). Z czasem wraz z rozwojem komunikacji kołowej reprezentacyjny i rekreacyjny charakter ulic zanikał, ustępując miejsca funkcji transportowej (Jastrząb 2004).
Wprowadzaniu zieleni wysokiej na tereny przyległe do dróg przyświecały różne cele. Pierwotnie rośliny wykorzystywano jako element ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem (zacienienie drogi,
zmniejszenie ujemnego wpływu drzew na uprawy polowe), a także dokładniejsze wyznaczenie linii
jezdni, co było ważne dla podróżujących nocą lub w zimie przy obfitych opadach śniegu (ułatwienie
lokalizacji przebiegu drogi, sygnalizacja zakrętów, wskazanie kierunku jazdy). Najstarsze zadrzewienia dróg miały przeważnie charakter rzędowy (czasem wielorzędowy). Drzewa sadzone były blisko
jezdni, na koronie drogi, rzadko poza rowami przydrożnymi. Z czasem zwrócono uwagę na funkcje
strategiczne, związane z utrudnianiem rozpoznania z zewnątrz tego, co dzieje się na drodze, co
ważne było przy przegrupowywaniu oddziałów wojskowych. Druga Wojna Światowa wykazała, że
ta ostatnia funkcja była ważna także dla ludności cywilnej, chroniącej się podczas ucieczki ze stref
zagrożonych przed atakami lotniczymi (Kosmala 2008).
W czasach współczesnych szczególnie istotne są funkcje przyrodnicze, związane z regulacją wilgotności i temperatury powietrza, tworzeniem korytarzy biologicznych i schronienia dla zwierząt, a także
filtracją zanieczyszczeń. Rośliny, szczególnie drzewa o szerokich i gęstych koronach chronią także
przed kurzem, spalinami i hałasem. Udowodniono, że brak kontaktu z szeroko rozumianą zielenią
prowadzi do zaburzeń w zdrowiu psychicznym (Bennowicz 2001), w tym umiejętności budowania
relacji międzyludzkich, co sugeruje jej ogromne znaczenie społeczne. Jednak najbardziej docenianą
rolę w mieście, zieleń odgrywa jako element estetyzujący i porządkujący przestrzeń (NawrockaGrześkowiak 2003; Łukasiewicz, Łukasiewicz 2006).
Rośliny od lat wykorzystywane są jako akcent, który ma przyciągać na ulice niezmotoryzowanych
użytkowników. Chętniej pokonamy wybrany dystans pieszo, jeśli droga przebiegać będzie w otoczeniu
zieleni. Jesteśmy także bardziej skłonni do jazdy rowerem wzdłuż szpaleru drzew niż po betonowej
arterii pozbawionej roślinności. Ulice i place z atrakcyjnie zaaranżowaną zielenią będą się szybciej
stawać miejscami atrakcyjnymi dla rekreacji, dzięki czemu wzrośnie poczucie bezpieczeństwa ich
użytkowników. Jest to według Gehla (2014) jedna z zasad tworzenia zrównoważonego środowiska,
mająca na celu upowszechnienia chodzenia.
Warto zauważyć, że życie przeciętnego człowieka w coraz większym stopniu upływa w drodze
(wymiar przestrzenny i czasowy). Codzienne dojazdy do pracy szkoły zakupy, powroty do domu,
wyjazdy służbowe i na wypoczynek, a także wykonywanie zawodów związanych z transportem samochodowym sprawiają, że każdego dnia, weekendowo i wakacyjnie jesteśmy skazani na percepcję
krajobrazu drogowego z pozycji obserwatora będącego w ruchu (pieszy, rowerzysta, kierowca, pasażer)
(Böhm 2006). Wzrastające obciążenia komunikacyjne, a wraz z nim coraz bardziej masowa percepcja
krajobrazu drogowego sprawiają, że przy budowie nowych i modernizacji starych dróg, obok troski
o bezpieczeństwo ruchu drogowego należy zadbać o walory drogowe (Dąbrowska-Budziło 2001).
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Od systemu połączeń drogowych wymagamy zatem coraz większej funkcjonalności, aby pozwolić
na zapewnienie potrzeb różnych grup użytkowników. Ważna jest już nie tylko jakość drogi czy pasa
drogowego i terenów do niego przyległych lecz także towarzyszących im usług. Zagospodarowanie
terenów przydrożnych staje się w ten sposób sztuką, współtworzącą różne trendy architektury
krajobrazu. Z uwagi na szereg trudności, związanych z oddziaływaniem wzajemnym drogi i terenów
przydrożnych, aranżacje pasów zieleni towarzyszących drogom z użyciem zieleni ozdobnej nie należą
do prostych, na co zwracają uwagę Greinert i Drozek (2016). Celem pracy jest określenie specyfiki
nasadzeń przyulicznych ze szczególnym uwzględnieniem estetyki oraz zależności pomiędzy tego typu
przestrzeniami a ich postrzeganiem. Opracowano również wytyczne do kształtowania takich form,
uwzględniające aspekty kompozycyjne, sensualne, funkcjonalno-przestrzenne i dobór gatunkowy.

MATERIAŁY I METODY
Badania dotyczyły zieleni przyulicznej ocenianej pod kątem estetyki, atrakcyjności i reprezentatywności oraz zależności w jej postrzeganiu na terenie głównych arterii komunikacyjnych Lublina.
Wykonano inwentaryzacje i analizy przestrzenne wybranych ulic w mieście, w oparciu o elementy
metody Wejcherta (1984) i Bogdanowskiego (1976). Zastosowano:
–– metodę sondażową - w postaci wywiadu swobodnego przeprowadzonego pośród mieszkańców Lublina, dotyczącego preferencji, rozpoznawalności i atrakcyjności poszczególnych form
zieleni przyulicznej,
–– analizę jakościową zieleni, pozwalającą wyróżnić formy i miejsca występowania, stanu
zdrowotności i zakresu pielęgnacji oraz dobór gatunkowy zieleni przyulicznej występującej
w Lublinie, zwrócono też uwagę na pełnione przez nie funkcje.

WYNIKI I DYSKUSJA
Badania przeprowadzone w Lublinie potwierdziły występowanie w nasadzeniach zieleni przyulicznej
następujących form roślinności:
–– szpalery i nasadzenia pojedyncze drzew,
–– grupy i nasadzenia pojedyncze krzewów,
–– nasadzenia modułowe mieszane,
–– żywopłoty formowane i swobodne z krzewów,
–– zielone ekrany,
–– nasadzenia z roślin zielnych,
–– kwietniki / pojemniki z roślinami,
–– trawniki/łąki kwietne.
Na terenach peryferyjnych ważnym elementem zielonej obudowy dróg okazały się również tereny
leśne. A na przedmieściach, bezpośrednio przy granicy pasa drogowego terenów użytkowanych
rolniczo, odnotowano nieliczne założenia alejowe.
Rangę poszczególnych funkcji zieleni przyulicznej dla Lublinian w odniesieniu do estetyki obrazują
poniższe wyniki wywiadów środowiskowych:
–– uatrakcyjnianie przebiegu tras,
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–– zachęcenie do korzystania (spacerów, tras rowerowych),
–– budowanie klimatu miejsca,
–– wskazywanie kierunków poruszania się / kanalizowanie ruchu,
–– podnoszenie rangi miejsca,
–– budowanie genius locci i tożsamości miejsca,
–– maskowanie elementów nieestetycznych,
–– stanowienie o reprezentatywności,
–– podnoszenie bezpieczeństwa poprzez i kształtowanie świadomości działania pięknem,
–– tworzenie neutralnego planu (tła),
–– tworzenie wnętrza / budowanie kompozycji / kształtowanie panoram i widoków.
Przeprowadzona na terenie Lublina inwentaryzacja zieleni ciągów komunikacyjnych wykazała szereg
nieprawidłowości. Ocena ta dotyczyła błędów w jej kształtowaniu wpływających na jakość, atrakcyjność i funkcjonalność analizowanych form tych nasadzeń. Rozpoznano następujące problemy:
–– niewłaściwy dobór gatunków – poprzez stosowanie okazów szybko tracących walory dekoracyjne w wyniku trudnych warunków wzrostu,
–– brak stałej opieki lub niewłaściwa pielęgnacja,
–– nieuwzględnianie złożoności i różnorodności znaczenia funkcji estetycznej,
–– czerpanie inspiracji z niewłaściwych wzorców,
–– stosowanie rozwiązań z ogrodów przydomowych,
–– brak dostosowania nasadzeń ciągów komunikacyjnych do typów przestrzeni w jakich się znajdują – strefa śródmiejska, osiedla mieszkaniowe, strefa podmiejska,
–– nieumiejętny dobór skali rozwiązań do wielkości przestrzeni – wprowadzanie za małych lub za
dużych roślinnych elementów dekoracyjnych,
–– brak dostosowania nasadzeń do typów ciągów komunikacyjnych (piesze, jezdne, pieszo-jezdne), w tym do sposobów ich postrzegania,
–– nieuwzględnianie wpływu kolorów i form zieleni na komfort i bezpieczeństwo jazdy,
–– brak ciągłości nasadzeń objawiający się zmiennością jakości lub całkowitą utratą walorów
dekoracyjnych,
–– wprowadzanie w zieleń nieestetycznych elementów małej architektury i wyposażenia drogi –
lamp, poręczy, skrzynek infrastruktury podziemnej, słupków, itp.,
–– nieprzeznaczanie odpowiedniej powierzchni pod nasadzenia przyuliczne, co uniemożliwia właściwy odbiór zależności kompozycyjnych i wartości dekoracyjnych zieleni.
Böhm (2006) sugeruje, że analiza przestrzeni miedzy innymi ciągów komunikacyjnych odnosi się
najczęściej do jej percepcji w ruchu. Co potwierdziły także wywiady z mieszkańcami Lublina, którzy
wskazują, że postrzeganie zieleni przyulicznej rzadko odbywa się w trakcie postojów. Zatem ważnym
aspektem w percepcji przestrzeni jest aspekt ruchu w tym dynamiki kompozycji. Co też potwierdzają
badania: Alexandra (2002), Arnheima (2004), Lisa (2004), Forczek-Brataniec (2008), odnoszące
się głównie do ruchu drogowego i kolejowego. Wśród czynników wpływających na odbiór otoczenia
dróg można wyróżnić:
–– prędkość poruszania,
–– środek poruszania,
–– widoczność na drodze,
–– szerokość pasa jezdnego/pieszego,
–– poziom skupienia na oglądaniu otoczenia,
–– cechy indywidualne (fizjonomicznych i fizjologicznych), w tym wrażliwość użytkownika.
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W trakcie badań stwierdzono, że postrzeganie otoczenia zmienia się znacząco wraz ze zmianą sposobu
poruszania się oraz środka transportu. Poszczególne zależności wyglądają następująco:
–– Poruszanie się samochodem
–– ograniczona widoczność,
–– brak skupienia na detalu,
–– Poruszanie się rowerem
–– dobra widoczność,
–– brak skupienia na detalu,
–– Poruszanie się pieszo
–– dobra widoczność,
–– dostrzeganie detalu.
Od połowy XIX w. w sztuce współczesnej obecna jest tendencja do fascynowania i szokowania odbiorcy poprzez m.in. szybkość i sekwencyjność wrażeń wizualnych. We współczesnym mieście, szczególnie
w przestrzeniach publicznych gdzie występuje duże nagromadzenie obiektów architektury można
również wykorzystywać takie zjawisko i wpływać na doznania przy pomocy wprowadzania zieleni
w odpowiedniej kompozycji, kształcie, skali i formie. (Sobczyńska 2014). Zieleń przyuliczna wpływa
nie tylko na akcentowanie elementów urbanistycznych, ale również strefy wyciszenia. Już kilkumetrowe pasmo drzew obniża o kilka decybeli hałas pochodzący z ulicy. Jednolitość elementów zieleni
sprzyja także wrażeniu spokoju, ale również monotonii (Rostański 2012). Dlatego, przy projektowaniu
zieleni przyulicznej warto kierować się zasadami sformułowanymi przez Henriego Cartier-Bressona
(Rostański 2012), dotyczącymi wskazówek dla analizy i budowania kompozycji naturalistycznej:
–– w terenie zieleni należy założyć pewną ilość konkretnych kadrów, zwracających uwagę z konkretnych punktów widokowych. Nie można z równą starannością opracować całej przestrzeni,
–– kadry szczególne winny „wpadać w oko same”. Nie powinny być widoczne z różnych miejsc.
Może to ułatwiać odpowiednia lokalizacja ścieżek, ławek, itd.,
–– sam kadr winien cechować się jakimś stopniem naturalnej przypadkowości, nonszalancji, nie
może być widoczne to, że został sztucznie zainscenizowany,
–– odległości między elementami i rozkład światła muszą tworzyć kontrasty. Zieleń naturalna
ma to do siebie, że każdy jej kadr kryje w sobie nieprzeliczoną ilość światów. Każda zmiana
perspektywy odkrywa nowe odczucia. Czym bardziej zgeometryzujemy przedmiot, to bardziej
go uprościmy i mniej w nim odnajdziemy. Nie chodzi tu o kwestię jakości przedmiotu, lecz
raczej o różnorodność, zmienność, rozbudzanie ciekawości.
Warto zwrócić uwagę, że projektowanie zieleni zawsze powinno mieć charakter wielofunkcyjny, w tym
klimatyczny, hydrologiczny (zielona i błękitna infrastruktura). Rośliny zapewniają cień w gorące i letnie
dni, chłodzą i oczyszczają powietrze, definiują przestrzeń miasta i pomagają zaakcentować ważne
miejsca. Szpalery na bulwarach podkreślają linearny porządek, zaś zwieszające się nad ulicami gałęzie
sugerują istnienie zielonej przestrzeni w mieście. Oprócz bezpośrednich walorów estetycznych, zielone elementy mają też znaczenie symboliczne - komunikują o pięknie, rekreacji, samoświadomości,
zrównoważeniu i różnorodności natury. Pomimo tej wiedzy, od wielu lat w Lublinie oraz w innych
miastach Polski obserwuje się zamieranie miejskich drzewostanów spowodowane stopniowym
osłabianiem żywotności. Proces ten dotyczy szczególnie drzew przyulicznych. Urbanizacja (w tym
przebudowa dróg), a wraz z nią lawinowy wzrost natężenia ruchu ulicznego i związane z nim zanieczyszczenia powietrza, wód opadowych, ograniczanie powierzchni biologicznie czynnych w obrębie
pasów drogowych, zagęszczenie gruntów zajmowanych przez parkingi oraz zasolenie gleby wpływają
na katastrofalny stan lub całkowitą likwidację zadrzewień. Na zmniejszenie ilości nasadzeń drzew
i krzewów w miastach, ma wpływ generowanie przez nie sytuacji konfliktowych, poprzez uszkadzanie
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nawierzchni dróg, konstrukcji budynków w ciągle zagęszczającej się sieci urbanistycznej. Jak również
niedogodności związane z nadmiernym zacienieniem terenów, zrzucaniem pędów i gałęzi, odłamywaniem się konarów i corocznym opadaniem pyłku, kwiatów, owoców i liści (Randrup i in. 2001).
Na zachodzie Europy po dekadach usuwania drzew z powodu chorób i tego, że przeszkadzały samochodom, bogate nasadzenia przeżywają swój renesans. Uznano, że roślinność w mieście jest
bezwzględnie potrzebna ludziom, zwłaszcza jeśli chcemy poprawić warunki pieszym i rowerzystom.
Dostrzeżono potrzebę podjęcia skoordynowanych wielokierunkowych zadań, uwzględniających zarówno walory przyrodnicze i historyczne świadczące o tożsamości kulturowej danej okolicy (Sobczyńska
2014). W programie rozwoju sieci dróg i autostrad na południu Francji jako ważny problem uznano
sprawę nasadzeń roślinności na poboczu i ich utrzymania. W Wielkiej Brytanii na teren przeznaczony
na działania inwestycyjne, zaraz po geodecie wchodzi specjalista od zagadnień drzew dla ich oceny
i klasyfikacji drzew w relacji do funkcji i wartości (Szczepanowska 2008). W Atlancie w latach 20042008 r w ramach programu „Ponownie zazieleńmy Atlantę” drzewa sadzone były przez wolontariuszy
i pielęgnowane przez mieszkańców, a celem była poprawa warunków życia w mieście, gdzie wcześniej
podczas zapotrzebowania na grunty pod rozbudowę utracono 65% drzew (Dziankowska 2012). Mimo
wielu barier zagraniczne standardy projektowania, skierowane są na podnoszenie wizualnej jakości
poboczy drogowych, zalecają utrzymanie i zachowanie istniejących drzew, a także ich dodatkowe
nasadzenia. Krajobrazowym zagospodarowaniem otoczenia dróg zainteresowane są również jednostki
biznesowe zlokalizowane na terenach otaczających drogi, chcące wprowadzać „komercyjne okna”
na poboczach dróg. W badaniach zwrócono też uwagę, na fakt, że obiekty handlowe umieszczone
w krajobrazie, są znacznie lepiej oceniane przez użytkowników dróg, niż atrakcyjnie wyeksponowane
budynki, lecz pozbawione „obramowania” z drzew.
Dobór roślinności dla obsadzania poboczy i jej lokalizacja powinny zawsze uwzględniać wymogi bezpieczeństwa, nie tylko w zakresie sposobu wprowadzania drzew, ale też stosowania krzewów i roślin
okrywowych np. dla ograniczania oślepiających reflektorów mijających samochodów (Szczepanowska
2008). W Niemczech uznano, że postrzeganie drzew przydrożnych jako wyłącznych sprawców
wypadków drogowych jest nieporozumieniem, a ich usunięcie nie doprowadzi do poprawy sytuacji. Potwierdzają to kompleksowe analizy przyczyn wypadków, wśród nich przeważają nadmierna
prędkość i jazda w stanie nietrzeźwym (Szczepanowska 2004). Nie podejmuje się przy tym działań
poprawiających bezpieczeństwo, takich jak stosowanie pasów odblaskowych na pniach drzew, barier
energochłonnych przed nasadzeniami, za to częściej wprowadzane są sugestywne tablice informacyjne i ostrzegawcze (np. z napisem „nie pędź, jedź”). Badania ankietowe Szczepanowskiej (2008)
pośród kierowców, wskazują, że drzewa nie są traktowane jako niebezpieczne. Ankietowani uznali
za to widoki na roślinność poboczy ”jako najbardziej atrakcyjne kształty krajobrazu”. Podkreślano
także atrakcyjność wynikającą z sezonowych zmian kolorów. Jednolite i zbyt gęste obsadzenia oceniano jako nudne. Najlepszym rozwiązaniem dla tras jest przemieszczane atrakcyjnych budynków
z naturalnymi elementami.
Wybierając drzewa warto trzymać się reguły 10-20-30, nie więcej niż 10% drzew jednego gatunku,
nie więcej niż 20% drzew jednego rodzaju, nie więcej niż 30% drzew tej samej rodziny. Istotne cechy
do nasadzeń przyulicznych to: pożądany pokrój koron, ograniczona łamliwość gałęzi, odporność na
zagęszczenie i zasolenie gleby, odporność na szkodniki, ograniczona inwazyjność, itd. Wskazówką
do wyboru gatunków drzew powinna być obserwacja drzew istniejących, poznanie ich historii oraz
stopnia adaptacji (Richards 1993). Dodatkowo jak wskazują Sitarski i Pstrągowska (2013), w zagospodarowaniu ulic powinno się dążyć do uzyskania jak największej powierzchni biologicznie czynnej,
zarówno w rozumieniu prawa budowlanego jak i przyrodniczego. Duża szerokość pasa zieleni oraz
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jego ciągłość, znaczne oddalenie od budynków i jezdni są czynnikami warunkującymi lepszy rozwój,
dlatego najkorzystniejsze jest uprawianie w szerokim pasie. Czasem można to osiągnąć w prosty
sposób, za pomocą nieregularnego poprowadzenia krawędzi chodnika. Co ważne drzewa lepiej sadzić
w skupiskach np. po dwa i więcej.
Jak podaje Szopińska i Zygmunt-Rubaszek (2009) na estetykę nasadzeń wpływa znacząco kondycja drzew. Aby tak było, Borowski i Pstrągowska (2009) uważają, że nasadzenia przyuliczne drzew
należy traktować jak rodzaj plantacji. A czas uprawy drzew winien być uzależniony od odporności,
naturalnej trwałości, a także ich lokalizacji. Podejście takie wynika przede wszystkim z trudnych
warunków miejskich, z którymi wiąże się przedwczesnego zamieranie drzew miejskich, stąd też
okres uprawy powinien być krótki. Przyjmuje się, że wymiana drzew powinna być przeprowadzana
w wieku 20–40 lat – zależnie od przystosowania gatunku do siedliska miejskiego, ale zawsze wtedy, gdy zaczynają pojawiać się oznaki przedwczesnego starzenia się. Nawet wtedy, gdy posadzone
drzewa nie osiągną dojrzałości i docelowych rozmiarów. Nieistotna staje się jak podkreślają autorzy,
naturalna długości życia, ale gatunkowa zaleta szybkiego tempa wzrostu. Ważne jest zachowanie
ciągłości w sadzeniu, dosadzaniu i wymianie starszych okazów. Aby dawało to dobre efekty konieczne
jest opracowanie szczegółowych, długoterminowych i spójnych opracowań dla poszczególnych ulic,
systemu wymiany drzew i konsekwentnego jego przeprowadzania. Chroni przed utratą terenów
przeznaczonych pod drzewa na rzecz doraźnych inwestycji ale pozwala też na bardziej efektywne
wykorzystanie środków finansowych.
W procesie projektowania i wykonywania nasadzeń przyulicznych warto kierować się następującymi
zasadami:
–– najkorzystniejsze dla nasadzeń są pasma zieleni odpowiedniej szerokości tj. powyżej 3 m,
dające efekt barwnej plamy,
–– przy szerokości pasm zieleni poniżej 3 m, nie należy sadzić dużych drzew, nadających ciężkość
aranżacjom. Znacznie lepiej zastąpić je roślinnością okrywową lub niskimi krzewami na tle
trawników,
–– na szerokich pasach należy projektować drzewa i krzewy w układzie wielowarstwowym stopniując je w trójwymiarze,
–– w pasach zieleni przyulicznej celowe jest wprowadzenia większej liczby niewysokich krzewów
lub roślin okrywowych, w postaci akcentów lub plam zamiast trawników, nie pełniących znaczących funkcji,
–– ważne jest optyczne wiązanie projektowanych nasadzeń z zieleń istniejącą, w celu zapewnienia spójności wizualnej,
–– w zieleni pasów drogowych nie powinno się sytuować kwietników, ani pojedynczych roślin
ozdobnych - niemożliwych do zauważenia w trakcie jazdy,
–– rozdzielcze pasmo zieleni, usytuowane dla ochrony przeciwolśnieniowej wśród pasów szybkiego ruchu, powinno być obsadzone przede wszystkim krzewami o neutralnych barwach,
–– nasadzenia zieleni na terenie dużych rond i skrzyżowań (do 1m wysokości), powinny być barwnymi założeniami rozpoznawalnymi i niepowtarzalnymi ze względu na formę jak i dobór roślin,
–– należy rozróżnić dobór nasadzeń do ciągów pieszych i jezdnych, ze względu na znaczne zmiany
w postrzeganiu tych przestrzeni w trakcie ruchu autem, rowerem i spaceru,
–– w doborze należy uwzględniać sezonową zmienność roślin (kwitnienie, owocowanie, przebarwianie się), a także zmienność z tytułu starzenia się roślin,
–– warto systematycznie dbać o dobrą kondycję roślin, pozwala to na dłuższe utrzymanie walorów estetycznych,
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–– zieleń należy traktować jako element budujący kompozycję poprzez wyznaczanie granic
wnętrz, wprowadzanie rytmów, osi, dominant, akcentów, punktów zainteresowań,
–– warto wprowadzać gatunki o ozdobnych liściach, korze, pędach, owocach oraz obficie kwitnących jako elementy wyróżniające,
–– w nasadzeniach należy uwzględniać wizualne i przyrodnicze znaczenie roślin zimozielonych
i roślin okrywowych, dających ciekawy efekt wizualny przez cały rok,
–– warto stosować gatunki mało wymagające i odporne na suszę oraz rośliny określane jako
pionierskie oraz niepotrzebujące dużej ilości składników pokarmowych, ponieważ wzdłuż tras
samochodowych jest zwykle zanieczyszczona i uboga gleba w potrzebne roślinom minerały,
–– wprowadzanie roślin szybko dojrzewających sprzyja skuteczniejszemu pochłanianiu spalin,
kurzu i hałasu,
–– stosowanie roślin o gładkich liściach i pędach (bez włosków), zabezpiecza przed szkodliwym
działaniem zanieczyszczeń, które nie zalegają na liściach i nie wnikają w głąb roślin, lecz są
łatwo spłukiwane w czasie deszczu,
–– nie powinno się wprowadzać roślin:
–– mających płytki system korzeniowy, ponieważ narażone są na przesychanie,
–– słabo umocowanych w glebie, powodujących niebezpieczeństwo wywrócenia się,
–– wymagających dużo światła, żyznej i próchnicznej gleby,
–– o dużej łamliwości i kruchości konarów,
–– o małej odporności na trudne warunki środowiska miejsko-przemysłowego,
–– mocno pylących – w miastach, z uwagi na dobro mieszkańców i przechodniów,
–– zrzucających owoce, wytwarzających ciernie i puch nasienny,
–– o silnym, trudnym do kontrolowania rozroście i braku typowego pokroju.
Jak podaje Bożętka (2008), zieleń trzeba traktować całościowo. Zarówno jeśli chodzi o stosowane
formy jak i tworzenie systemu przyrodniczego miasta oraz odpowiednie jego powiązanie z dalszym
i bliższym otoczeniem stanowi jeden z warunków jego stabilności. Z tego względu warto wzbogacić
nasadzenia przyuliczne o rozwiązania stosowane w innych miastach (polskich: Gdynia, Kraków,
Poznań, Warszawa, Wrocław oraz zagranicznych: Budapeszt, Lizbona Praga, Wilno), takie jak:
–– ogrody deszczowe i zbiorniki retencyjne,
–– zielone bramy / witacze na wjazdach do miast,
–– konstrukcje i instalacje z wykorzystaniem zieleni,
–– landarty, street art, formy efemeryczne wykorzystujące materiały naturalne,
–– zielone mosty,
–– zielone ściany zastępujące ekrany,
–– pnącza wspinające się i zwieszające,
–– łąki kwietne, trawniki ekstensywne,
–– murale o tematyce przyrodniczej zastępujące brak możliwości wprowadzenia zieleni do miast.
Wydziały miast zajmujące się kształtowaniem otoczenia ciągów miejskich często wskazują na
znaczne problemy legislacyjne z wprowadzeniem i utrzymywaniem roślin wzdłuż ulic. Jednak Greinert
i Drozdek (2016) uważają, że nie ma ograniczeń prawnych do stosowania krzewów, pnączy oraz form
zielnych w pasach przydrożnych. W razie awarii instalacji podziemnych, rośliny te odpowiednio się
zabezpiecza i pielęgnuje, ewentualnie wymienia. Problematyczne jest tworzenie niewielkich grup
roślin, posadzonych blisko siebie, z których każda jest inna. Równie nieodpowiednie jest naprzemienne sadzenie roślin o różnych barwach lub pokroju. Akceptacja takich reliktowych rozwiązań oraz ich
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wdrażanie jest naganne. Podstawową zasadą komponowania zieleni w przestrzeni publicznej jest
tworzenie dużych grup roślin tak by dawały efekt oddziaływania masą, jednak dobór roślin i ich ilość
zależy od wielu zmiennych.
Przepisy dotyczące, zagospodarowania terenów przy ulicznych w tym rozporządzenie ministra transportu i gospodarki wodnej morskiej z dn. 2.03.1999, mówią, że nie można sadzić drzew i krzewów
bliżej niż 3 m od krawędzi. Ustalenie to dotyczy wyłącznie nowych dróg. W paragrafie 53.3 podaje się,
że w przypadku przebudowy albo remontu dopuszcza się mniejsze odległości, jeśli będą spełnione
pozostałe warunki. Paragraf 193.1 wskazuje zaś, że zieleń w pasie drogowym powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem jej roli i zadań. Zagadnienie to dotyczy w szczególności bezpieczeństwa
ruchu, estetyki i funkcji związanych z pozytywnym wpływem nasadzeń przyulicznych na środowisko,
a zwłaszcza wykorzystania ich jako środka do ochrony przed hałasem oraz zanieczyszczeniem powietrza i gleb. Wynika z tego, że brakuje wypracowanych standardów zagospodarowania poboczy
dróg w poszczególnych jednostkach miejskich.
Jak podaje Dąbrowska-Budziło (2001) podstawowym instrumentem, który powinien zabezpieczać
wysoką jakość walorów krajobrazowych drogi, w tym szczególnie piękne widoki, stanowiącym dobro
kultury i nasze dziedzictwo jest a raczej powinien być plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Spełnienie tego zadania możliwe jest wówczas, gdy na etapie poprzedzającym budowę planu
zostaną przeprowadzone w sposób fachowy studia krajobrazowe, a ich wyniki (wytyczne krajobrazowe
i architektoniczne) będą wpływać na decyzje planistyczne. Studium krajobrazowe dla określonych
odcinków należy przeprowadzić równocześnie na widokach terenu (wybrane miejsca) i na planie,
zachowując kolejność etapów: analiza zasobu fizycznego panoramy, studium krajobrazowe panoramy
z wyróżnieniem jej części składowych i jednostek kompozycyjnych (wyodrębnienie poszczególnych
wnętrz i jego elementów), waloryzacja, strefowanie (wyznaczenie stref ochrony ekspozycji), określenie
wytycznych dla każdej z wyróżnionych stref (od krajobrazowych po architektoniczne). Szczególnie
ważnym etapem jest waloryzacja, której wynik przesądza o wyborze konkretnych działań kreacyjnych
i ochronnych. Badania te, aby posiadały odpowiedni stopień obiektywności powinny bazować obok
analiz architektoniczno-krajobrazowych (ocena subiektywna) na opracowaniach specjalistycznych
i przepisów prawa dotyczących lokalizacji drzew w sąsiedztwie ulicy.
Należy pamiętać, że poczucie piękna w miastach wynika ze spoistości wszystkich elementów
zagospodarowania (kompozycji), ich jakości i wysokich standardach estetycznych poszczególnych
elementów zagospodarowania, elewacji, nawierzchni, obiektów małej architektury, czystości i porządku, jednolitości oznakowań, sprawności urządzeń sygnalizacyjnych oraz elementów podnoszących
bezpieczeństwo ruchu. Piękna przestrzeń, precyzyjnie zaprojektowane detale i doskonały materiał
już same w sobie dostarczają doznań ludziom idącym przez miasto, stanowią też dodatkowy wartościowy element jakości jaką oferuje miasto.
Ważną kwestią dotyczącą wprowadzania nasadzeń wzdłuż ulic są również kwestie ekonomiczne.
Jak wskazuje Engel (2009) istnieje przekonanie, że najtańszy w utrzymaniu jest trawnik - co nie jest
prawdą, bo w przestrzeniach publicznych mniej kosztowne w utrzymaniu są drzewa.
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PODSUMOWANIE
Nie wszystkie uciążliwości związane są z ruchem drogowym w mieście, mogą być usunięte. Ale budowanie atrakcyjnego środowiska przyulicznego przy udziale roślin jest jednym z najważniejszych
środków w polepszaniu warunków użytkowania przestrzeni. Dzięki takim zabiegom ulice nie tracą
wartości przestrzeni łącznikowych. Korzyści jakie odnosimy z posiadania różnych form zieleni w przestrzeniach publicznych wielokrotnie przewyższają koszty ponoszone i niedogodności. Jeśli miasta
mają funkcjonować i zapraszać ludzi do cieszenia się nimi we wszystkich warunkach to aspekty
fizyczne, praktyczne i psychologiczne należy traktować z dużą uwagą, a potem wzbogacać o wartości
wynikające z jakości wizualnej. Należy jednocześnie przestrzegać zasady aby względy wizualne nie
zdominowały projektów.
Funkcja estetyczna zieleni ma podstawowe znaczenie w kształtowaniu nasadzeń przyulicznych, bowiem to z niej wynikają kolejne funkcje. Uwzględnienie jej złożoności pozwala na bardziej świadome
i efektywne kształtowanie przestrzeni miast. Podczas projektowania tego typu form ważne jest
wcześniejsze przeprowadzenie szeregu analiz przestrzennych określających stan obecny oraz wpływ
przyszłych nasadzeń na poruszanie się i jakość terenów przyulicznych, a także badania socjologiczne
dotyczące ich postrzegania. Warto zauważyć, że stosowanie dotychczasowych rozwiązań dotyczących
zieleni przyulicznej jedynie nieznacznie wpływa na podnoszenie estetyki miast. Wyłącznie właściwe
i wyróżniające się realizacje w zakresie nasadzeń przyulicznych, w dużym stopniu przyczyniają się
do ponoszenia rangi miasta i wpływają na jego pozytywny odbiór zarówno u osób przyjezdnych jak
i mieszkańców.
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Jedną z wyższych potrzeb człowieka, po zaspokojeniu podstawowych, jest
otaczanie się ładnymi przedmiotami i przebywanie w pięknym otoczeniu.
Dlatego w miastach tak bardzo pożądane jest tworzenie zadbanych i dostępnych przestrzeni publicznych. Niestety najczęściej zwraca się wyłącznie uwagę
na formy architektoniczne i małą architekturę, odsuwając na drugi plan zieleń,
która w wielu przypadkach stanowi o klimacie miejsca. Ponieważ jesteśmy społeczeństwem mobilnym, a samochody są głównym środkiem przemieszczania
się, jednymi z ważniejszych terenów publicznych są tzw. przestrzenie łącznikowe czyli drogi. Prowadzone badania wskazują, iż ich estetyczne otoczenie
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sprzyja wypoczynkowi, powoduje zmniejszenie prędkości poruszania się, ogranicza poczucie znużenia
podczas jazdy, a także wpływa na ocenę miast przez przyjezdnych. W pracy zwrócono uwagę na rolę
piękna w przestrzeniach miejskich, oceniono wybrane drogi w Lublinie w aspekcie ich estetyki, oraz
przedstawiono możliwości ich kształtowania pod tym kątem.
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In Lublin are many remnants of the roadside trees alleys of various historical origins and times of insurrection are preserved: both old avenues in the
designed landscapes of rural and suburban mansions from the 18th and 19th
centuries, as well as typical tree alleys planted in the city. The history of these
alleys is still poorly recognized. Some of them are covered by various forms of
legal protection. Their value in the landscape and protection of their historical
value requires considerable sensitivity of the owners of the property. The paper
presents selected preserved monuments of this type in contemporary administrative borders of Lublin, as well as the current status and needs of their
legal protection.

W aktualnych granicach administracyjnych Lublina zachowane są pozostałości alei przydrożnych
o różnej genezie historycznej i czasie powstania: zarówno dawnych alei w komponowanych krajobrazach rezydencji wiejskich i podmiejskich z XVIII-XIX w., jak i typowych nasadzeń alejowych w mieście,
kształtowanych od pocz. XIX w. Obiekty te są wciąż niedostatecznie rozpoznane historycznie i przyrodniczo. Część z nich objęta jest różnymi formami ochrony prawnej. Ich rola w krajobrazie i wartość
historyczna wymaga znacznej wrażliwości w postępowaniu z nimi, co dotyczy zarówno samorządu,
jak i właścicieli nieruchomości. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zachowanych w różnym stopniu zabytków tego typu na obszarze współczesnego Lublina oraz aktualny stan
i potrzeby ich ochrony prawnej, w szczególności w kontekście właściwości samorządu.

STAN PRAWNEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
ALEI PRZYDROŻNYCH W LUBLINIE
Aktualnie (stan na kwiecień 2017) w granicach administracyjnych Lublina objętych ochroną konserwatorską jest łącznie 61 założeń zieleni. Wśród nich 34 to założenia wpisane do rejestru zabytków decyzjami administracyjnymi w których treści wymieniono wprost zieleń, jako część zabytku
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2017, poz. 111). Są to, obok miejskich ogrodów publicznych z XIX wieku
(Ogród Saski i Park Bronowicki) oraz cmentarzy, głównie założenia rezydencjonalne i otoczenia kościołów, gdzie komponowana zieleń towarzyszy obiektom architektury. W jednym tylko przypadku
wprost w decyzji o wpisie do rejestru zabytków wskazano aleję przydrożną, prowadzącą do zespołu
dworsko-parkowego na Felinie. W kilku przypadkach objęte ochroną są także aleje wewnątrz założeń
zieleni, nie są to jednak aleje towarzyszące drogom publicznym.
Ponadto, duża ilość drzew w pasach drogowych, objęta jest ochroną w ramach wpisanego do rejestru
zabytków zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia Lublina (nr rejestru A/153). Wśród
nich są też pozostałości dawnych, wprowadzanych od pocz. XIX wieku nasadzeń przyulicznych.
Łącznie 24 założenia historycznej zieleni, niewpisane do rejestru zabytków, zostały ujęte przez
miejskiego konserwatora zabytków w gminnej ewidencji zabytków (http://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/zabytki-lublina/gminna-ewidencja-zabytkow/). Jest wśród nich dziesięć alei
przydrożnych, głównie pochodzących z I poł. XX wieku:
–– zespół urbanistyczny miasteczka Głusk, wraz z komponowaną siecią dróg dawnych
dóbr abramowickich,
–– aleja lipowa przy ul. Arnsztajnowej,
–– aleja lipowo-kasztanowcowa przy ul. Droga Męczenników Majdanka
(wzdłuż drogi, od ul. Grenadierów do granic miasta),
–– aleja lipowa przy ul. Kraszewskiego,
–– aleja lipowa przy ul. Reymonta,
–– aleja kasztanowcowa przy ul. Solarza,
–– aleja kasztanowcowa przy ul. Spadochroniarzy,
–– aleja kasztanowcowa przy ul. Świętochowskiego,
–– aleja kasztanowcowa dojazdowa w zespole dworsko-parkowym Wiktoryn,
–– aleja kasztanowców – dojazdowa w zespole dworsko-parkowym w Zemborzycach.
Ponadto w gminnej ewidencji ujętych jest kilka założeń alei wewnątrz większych zespołów, m.in.
w zespołach koszarowych i dworsko-parkowych.
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Formy ochrony konserwatorskiej implikują różne możliwości administracyjno-prawne działania dla
ochrony zabytków. W przypadku zabytków wpisanych do rejestru, w tym zespołów urbanistycznych,
zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów na podstawie art. 83a, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 – tj. z późn. zm.), wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Przypisanie tej właściwości organowi ochrony zabytków daje możliwość kontroli
przez konserwatora zabytkowej zieleni nie tylko w kontekście jej wartości przyrodniczych, ale także
zabytkowych. W sytuacji zabytków wpisanych do rejestru, w tym zespołów urbanistycznych, organ
ochrony zabytków ma teoretyczną możliwość wpływu na zachowanie zieleni zabytkowej od momentu wydawania zaleceń konserwatorskich, poprzez etap uzgadniania decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli dany obszar nie ma
uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) po etap wydawania pozwoleń
na prowadzenie robót budowlanych.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków. W takiej
sytuacji organ ochrony zabytków ma niestety ograniczony wpływ na decydowanie o zachowaniu
zieleni. Dla obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków formą ochrony są ustalenia
ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach wymienionych
w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków (Dz. U. z 2014 r, poz. 1446 – tj.
z późn. zm.). Dla takich obiektów i obszarów organ ochrony zabytków nie decyduje ostatecznie
o usunięciu drzew. Może jednak w pewnym stopniu starać się wpływać na ich zachowanie, poprzez
uzgadnianie (lub nie uzgadnianie) odpowiednich ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzjach, takich jak decyzja o ustaleniu warunków zabudowy.
Niestety, co w kontekście alei przydrożnych jest szczególnie istotne, w praktyce ograniczony jest
wpływ konserwatora w sytuacji decyzji takich, jak zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, do
wydania której wymagana jest tylko opinia organu ochrony zabytków. Należy stwierdzić, że w przypadku ochrony alei przydrożnych, ujęcie w gminnej ewidencji zabytków, może być zdecydowanie
niewystarczające. Dlatego w pełni zasadne jest, aby takie obiekty, szczególnie te o znacznej wartości
zabytkowej i przyrodniczej, obejmować ochroną ściślejszą, poprzez wpis do rejestru zabytków
(co jest kompetencją wojewódzkiego konserwatora zabytków) lub ustanowienie pomnika przyrody
(co jest właściwością rady gminy).

HISTORYCZNE ZAŁOŻENIA ALEI PRZYDROŻNYCH
WE WSPÓŁCZESNYCH GRANICACH LUBLINA
Stan rozpoznania historycznych alei przydrożnych na terenie Lublina nie może być uznany za zadowalający. Mimo tego, że znacząca część zachowanych do dziś założeń ogrodowych doczekała się
przynajmniej częściowych opracowań historycznych i konserwatorskich (stosunkowo wyczerpujących
opracowań, niestety na ogół nie publikowanych, doczekały się m.in. miejskie publiczne ogrody wpisane do rejestru zabytków: Ogród Saski i Park Bronowicki). Autorzy tych opracowań koncentrowali
się na ogół na zwartych zespołach historycznej zieleni towarzyszącej obiektom rezydencjonalnym,
w mniejszym stopniu zwracając uwagę (także, jak się wydaje ze względu na brak szerzej dostępnych
wówczas materiałów źródłowych) na związane z nimi komponowane elementy krajobrazu, w tym
w szczególności aleje przydrożne, wykraczające nieraz szeroko poza obszar ściślej rozumianej siedziby
szlacheckiej czy później ziemiańskiej. Rola alei tego typu polegała zarówno na funkcji użytkowej
(m.in. zacienianie drogi w lecie), jak i estetycznych – ciągi zadrzewień przydrożnych łączyły ze sobą
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miejsca i budowle o ważnej roli ideowej (kościoły, kaplice, pałace i dwory) lub istotnej funkcji użytkowej (folwarki, młyny, itd.), które, zwłaszcza w XVIII i na pocz. XIX stulecia starano się w krajobrazie
wyeksponować lub choćby zaznaczyć.
Ten stan omówić można na kilku wybranych przykładach o różnych stopniu zachowania: zespołu
dworsko-parkowego w Abramowicach, zespołu pałacowo-parkowego w Jakubowicach Murowanych
i pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Zemborzycach, niezachowanej kompozycji przy nieistniejącym dziś starym zemborzyckim kościele oraz alei przyulicznych na obszarze Dziesiątej.

ZESPÓŁ DWORSKO-PARKOWY W ABRAMOWICACH
Siedziba w Abramowicach to jedna z najstarszych siedzib rycerskich, potwierdzonych źródłowo, na
terenie współczesnego Lublina. Źródła historyczne wskazują na możliwość istnienia w Abramowicach
siedziby Abrahama, kasztelana lubelskiego z lat 1362-1363, a później, ok. 1398 roku, Sieciecha
z Grodźca. Wzmiankowano dwór w Abramowicach w roku 1496, kiedy to Jan Ossoliński zastawił
Abramowice wraz z dworem Piotrowi Pszonce z Babina (Kuraś 1983; Chachaj 2016). Nie zachował
się dwór z tego czasu, obecnie istniejący dwór w Abramowicach sięga swoją zachowaną substancją
XIX wieku (Rzeczkowska 2016), ale można założyć, że jego lokalizacja kontynuuje miejsce starszej,
średniowiecznej siedziby. Wiadomo, że siedzibie tej, co najmniej od XVII wieku towarzyszył ogród,
o bliżej nieznanej formie, w końcu XVIII wieku był to ogród kwaterowy (Bondyra 2016). Dziś cały
teren ogrodu przy dworze w Abramowicach, przekomponowywanego parokrotnie w ciągu XIX i pocz.
XX wieku (Rzeczkowska 2016), użytkowany przez Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława
Kaczyńskiego w Lublinie, wraz z przylegającym terenem stawów na Czerniejówce, jest objęty ochroną
poprzez wpis do rejestru zabytków Woj. Lubelskiego pod nr A/815. Mimo, że mamy w tym przypadku
do czynienia z najszerzej, na tle innych zespołów rezydencjonalnych dzisiejszego Lublina objętym
ochroną zespołem komponowanego krajobrazu, to jednak szczególnie interesujące są pozostałości
znacznie szerszej kompozycji, o różnym stopniu zachowania. Obszar XVII- i XVIII-wiecznego kompleksu majątkowego Głuskich i Gałęzowskich na tym obszarze, składającego się z Abramowic, Wólki
Abramowickiej, Głuska, Wilczopola i Dominowa jest pod tym względem unikatowy na terenie Lublina
i wcale nie częsty w kontekście regionu.
Podstawą dla rozpoznania skali i jakości kompozycji krajobrazowej dóbr abramowickich w XVIII wieku
jest zwłaszcza zachowana kartografia historyczna. W szczególności jest to przechowywana w wiedeńskim Kriegsarchiv tzw. Mapa Hendensfelda z lat 1801-1804 (ark. 195, dostępna także on-line:
www.mapire.eu) oraz Karta Topograficzna Królestwa Polskiego, tzw. Mapa Kwatermistrzostwa
z 2 ćw. XIX stulecia (ark. kol. VI, sek. X) (Ryc.2, 3). Zachowana kartografia historyczna wskazuje, że
większą część tych dóbr połączono przed 1801 rokiem w barokowo-klasycystyczny w charakterze
komponowany krajobraz. Pozostałości kompozycji z tego okresu są widoczne na ww. mapach, m.in.
rozwidlenie dróg w południowej części Głuska, w typie tzw. kurzej stopki (typowe dla francuskich założeń przestrzennych epoki baroku, recypowanych chętnie w XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej)
i wychodzące z niego drogi w kierunku Piask, Wilczopola i Dominowa (obecna ul. Zdrowa, Wygodna
i południowy odcinek ul. Głuskiej) (Ryc.1). O wartości tego założenia świadczy, m.in. to, że jest to
jedno z dwóch założeń tego typu (obok dóbr Jakubowice Murowane) zachowanych we współczesnych
granicach Lublina.
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Ryc. 1. Stan okolicy Abramowic i Głuska ok. 1800 r. Układ urbanistyczny Głuska, sieć dróg, wody i zasięg lasów na
podstawie tzw. Mapy Heldensfelda, 1801-1804 (H. Mącik)

Ryc. 2. Abramowice i Głusk na tzw. Mapie Heldensfelda, 1804, Kriegsarchiv, Wien, sect. 195
(www.mapire.eu [dostęp: 22. 06. 2017])
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Założenie to miało jednak znacznie pełniejszy program niż Jakubowice, bowiem zawierało w sobie
oprócz rezydencji właścicieli (dwór w Abramowicach), oraz folwarków i wsi także świątynię parafialną – „stolicę duchową” dóbr (kościół parafialny pw. św. Jakuba w Abramowicach Kościelnych – dziś
przy ul. Głuskiej) i miasto – Głusk. Ważne jest zatem ustalenie jak wiele z pozostałości omawianej
kompozycji zachowało się do dziś i jaka jest ich aktualna rola w krajobrazie. Znaczącą rolę pełniły tu
z pewnością właśnie aleje przydrożne, uczytelniające w krajobrazie – w trzecim wymiarze, dwuwymiarową kompozycję sieci drożnej. Wyrazistym przykładem jest tu ulica Wygodna, obramiona aleją
topól, jakkolwiek są to nasadzenia nowsze, to kontynuujące historyczny sposób kształtowania krajobrazu, dlatego godne zachowania. Z tego względu omawiane wyżej elementy sieci drożnej założenia,
zostały ujęte w 2012 roku w gminnej ewidencji zabytków. Najlepiej zachowanym i najcenniejszym
z punktu widzenia wartości artystycznej elementem całej wielkoprzestrzennej kompozycji jest zespół późnobarokowego kościoła św. Jakuba w Abramowicach Kościelnych (dzisiaj często niesłusznie
określanego jako kościół w Głusku), wpisany do rejestru zabytków.

Ryc. 3. Abramowice i Głusk na tzw. Mapie Kwatermistrozstwa, wydanej w 1843 r.
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ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W JAKUBOWICACH MUROWANYCH
I OTACZAJĄCY GO KRAJOBRAZ KULTUROWY
Krajobraz kulturowy Jakubowic Murowanych wraz z okolicą, można podzielić na trzy części o różnej
genezie historycznej: układ ruralistyczny dawnej wsi Trześniów, układ ruralistyczny dawnej wsi
Jakubowice Murowane wraz z zespołem pałacowym oraz układ ruralistyczny dawnej wsi Zadębie,
a także część obszaru przylegającego do tych jednostek osadniczych, w tym trakt ulicy Kasprowicza,
biegnącej z nieistniejącego dziś folwarku na południe od Zadębia, do pałacu jakubowickiego.
Zasadne jest twierdzenie, iż jest to najcenniejszy zachowany w granicach administracyjnych Lublina
historyczny wiejski zespół osadniczy. Pisana historia Jakubowic sięga końca XIV wieku, kiedy to
w 1388 roku Władysław Jagiełło przeniósł Jakubowice na prawo magdeburskie (Kuraś 1983). Podobny
metryką jest Trześniów, wzmiankowany w 1381 roku, który stanowił w XV-XIX w. własność lubelskich
dominikanów (Wadowski 1907; Kuraś 1983). Układy przestrzenne średniowieczne zostały tu nawarstwione nowszymi elementami, z których szczególną uwagę zwracają czytelne pozostałości wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej związanej z pałacem w Jakubowicach, powstałej w znacznej
części przed 1801 rokiem, kiedy to zadokumentowano ją na tzw. Mapie Heldensfelda, a częściowo po
tej dacie a przed rokiem 1843, gdy cała kompozycja jest widoczna na tzw. Mapie Kwatermistrzostwa.
Średniowieczne elementy układu Jakubowic, w postaci łanowych rozłogów pól są doskonale czytelne
w zachowanych granicach własności, mimo przecięcia ich w północno-zachodniej części przez linię
kolejową i minimalnego zbliżenia do jego północnej granicy przebiegu wybudowanej w ostatnich
latach obwodnicy Lublina ciągu dróg S 12 i S 17.
Przede wszystkim najważniejszym i zarazem najlepiej zachowanym elementem tego krajobrazu
kulturowego są relacje przestrzenne poszczególnych części: stref zabudowy siedliskowej Jakubowic,
Trześniowa i dawnej Dębiny (Zadębia) w stosunku do terenów rolnych na płaskowyżach ponad stokami
doliny i łąk w dolinie Bystrzycy oraz w stosunku do zespołu rezydencji w Jakubowicach, i związanego
z nią folwarku, niw dworskich (których granice zachowały się szczególnie dobrze w Jakubowicach)
i w stosunku do czytelnych miejsc po folwarkach w Trześniowie i Dębinie (Zadębiu). Jakkolwiek uległ
całkowitemu zatarciu folwark na południowy wschód od Dębiny i zarazem na zachód od późniejszego Zadębia Pierwszego, to zachował się trakt łączącej ten folwark z rezydencją jakubowicką osi
widokowej, w postaci dzisiejszej ulicy Kasprowicza, które to powiązanie powstało przed 1843 rokiem.
Wśród budynków w Jakubowicach Murowanych występują niektóre starsze obiekty, w wyraźny sposób
powiązane z układem wielkoprzestrzennej kompozycji krajobrazowej Jakubowic – północno-zachodnia
linia zabudowy ulicy Grodzickiego wyznacza obramienie wizualne dla osi pałacu, na której znajduje
się jeszcze m.in. kapliczka.

POZOSTAŁOŚCI ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO W ZEMBORZYCACH
Tradycja dworu królewskiego – stacji królewskiej w Zemborzycach, sięga średniowiecza. Lokowane
na prawie magdeburskim w 1364 roku Zemborzyce były przez cały okres przedrozbiorowy własnością królewską. Lustracje zemborzyckiej królewszczyzny z XVI-XVII wieku opisują dwór jako budynek
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drewniany, z towarzyszącymi zabudowaniami gospodarczymi, a także różnymi ogrodami, o których
jednak nie możemy na podstawie dość ogólnikowych opisów, zbyt wiele powiedzieć (Chachaj,
Jakimowicz 2016).
Według opisów z XVIII w. dwór w Zemborzycach był budynkiem drewnianym, dwutraktowym,
o dwóch izbach, ogrzewanych piecami i dwóch pokojach. Przy dworze stały chlew, kurnik i komora,
w sąsiedztwie znajdował się także drewniany folwark. Informacje o kompozycji parku dworskiego
w XVIII i pocz. XIX wieku podaje plan Zemborzyc z 1823 roku, zachowany w Archiwum Państwowym
w Radomiu, na którym widoczne są regularne aleje drzew krzyżujące się pod kątem prostym (Ryc.4).
Pozostałością ogrodu z tego okresu są zapewne najstarsze drzewa w zachowanych alejach lipowych.
W 1779 roku w ogrodzie znajdował się też sad i pasieka (Mącik 2016).

Ryc. 4. Dwór w Zemborzycach na mapie z 1823 roku, Archiwum Państwowe w Radomiu, Zarząd Dóbr Państwowych,
sygn. 29
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Po powstaniu listopadowym dla wzmocnienia wpływu Rosjan na Królestwo namiestnik Iwan
Paskiewicz opracował projekt przekazania znaczącej części dóbr państwowych jako tzw. donacje,
zasłużonym dla tłumienia powstania dowódcom rosyjskim. Powstała wtedy także donacja lubelska, przynosząca rocznie 30 tys. złotych polskich czystego dochodu, składająca się z folwarku
Bronowic i całej wsi Zemborzyce (Skarbek 2013). Otrzymał tę donację generał major Teodor (Fiodor)
von Rüdiger, a po jego śmierci władali nią jego spadkobiercy aż do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to
dobra donacyjne zostały upaństwowione. W czasach gen. Rüdigera i jego następców zespół dworski
w Zemborzycach został szeroko rozbudowany (Mącik 2016).
Gdy opisano go w 1916 roku, kiedy to austriackie władze okupacyjne ze względu na nieobecność
rodziny Rüdiger-Bielajewów, ustanowiły kuratelę nad majątkiem, wymieniono w inwentarzu zabudowań zemborzyckiego folwarku 53 różne budynki, w tym 23 murowane, głównie mieszkalne,
z klasycystycznym dworem, określanym czasem jako pałac.
Po odzyskaniu niepodległości folwark zemborzycki stał się siedzibą Rolniczego Zakładu
Doświadczalnego. Likwidacja Zakładu po II wojnie światowej spowodowała także rozbiórkę większości
dawnej zabudowy. Teren został przejęty przez Zarząd Zieleni Miejskiej – na dawnych polach dworskich
uprawiano kwiaty, a w budynkach folwarku funkcjonowała przetwórnia owoców (Łoziński 2014).
Część dawnej zabudowy folwarku znalazła się wewnątrz planowanej linii brzegowej budowanego
w l. 1972-1974 Zalewu Zemborzyckiego. Budynki te wówczas wyburzono, podobnie, jak niestety
i większość zabudowy powyżej, na terenie już przez wody zalewu nieobjętym. Jednocześnie utworzono w oparciu o dawny dworski park, ośrodek wypoczynkowy Marina, dla którego rozszerzono
znacząco teren parkowy, wprowadzając nowe nasadzenia, aleje, szpalery zieleni wysokiej i średniej,
lokalizowane z dużym szacunkiem dla starszej, historycznej kompozycji parku i zarazem tworzące
nowe wnętrza ogrodowe (Bida 2012; Rodzoś, Mroczek 2016).
Aktualnie na obszarze dawnego zespołu dworskiego znajdują się tylko dwa budynki historyczne –
dawny spichlerz oraz dawna stajnia, oba, w szczególności spichlerz, zachowane w dużym stopniu
autentyzmu substancji i formy, ale szczególną tego terenu wartością jest drzewostan, zachowany
wśród nowszych nasadzeń, pochodzących w większości z lat 70. XX w., sięgający wiekiem końca
XVIII wieku, o bardzo czytelnej w terenie kompozycji nawarstwionego historycznie założenia parkowego, w skład której wchodzą przede wszystkim:
–– szeroka aleja lipowa (k. XVIII/pocz. XIX w.), czy raczej obramiony szpalerami lip dawny parter
ogrodowy (zapewne pierwotnie w formie murawy), położona południkowo, w zachodniej części
dawnego zespołu, między aleją kasztanowców a doliną, otwarta widokowo początkowo na dolinę Bystrzycy, aktualnie na lustro wody Zalewu Zemborzyckiego. Wśród kilkudziesięciu drzew
alei kilkanaście lip sięga ponad 400 cm obwodu, największa topola ma ponad 640 cm obwodu
pnia. Aleja jest pomnikiem przyrody.
–– krótka i słabiej zachowana, ale wciąż czytelna, równoleżnikowo biegnąca wąska aleja lipowa
w sąsiedztwie dawnego dworu, być może skierowana pierwotnie na jego boczną elewację,
niewykluczone, że najstarsza na obszarze parku, stanowiąca relikt kompozycji ogrodu z epoki
staropolskiej (jest widoczna na mapie Heldensfelda z lat 1801-1804 i na mapie Zemborzyc
z 1822 roku, przechowywanej w Archiwum Państwowym w Radomiu);
–– równoleżnikowo biegnąca od ul. Krężnickiej w kierunku dawnego dworu i folwarku aleja
kasztanowców, pochodząca zapewne z poł. XIX wieku, o obwodach pni drzew ok. 250-350 cm.
Całość terenu zespołu jest ujęta w gminnej ewidencji zabytków.

43

NIEZACHOWANA KOMPOZYCJA KRAJOBRAZOWA
PRZY KOŚCIELE ŚW. MARCINA W ZEMBORZYCACH
Zemborzycka parafia sięga metryką prawdopodobnie końca XIV stulecia. Kościoły zemborzyckie
do czasu budowy w l. 1906-1907 zachowanego do dziś kościoła neogotyckiego były drewniane.
Zachowane przekazy dotyczące wyglądu nieistniejącego dziś, starszego, drewnianego kościoła,
wzniesionego w 1717 roku, w tym zwłaszcza inwentaryzacja tego obiektu z 1913 roku, zachowana
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, sporządzona przez Kazimierza Skórewicza (sygn. 1200b,
1201b, 1202b i 1203b), ukazują nie tylko sam kościół, ale i jego teren cmentarza przykościelnego, jak
to było we zwyczaju, otoczonego drzewami.
Kościół został ok. 1800 roku włączony w szerszą kompozycję przestrzenną: na jego osi zlokalizowano
drogę prowadzącą do nowego cmentarza, założonego ok. 800 m na północny zachód od kościoła,
na gruncie plebańskim (Hamryszczak, Mącik 2016). Droga ta przynajmniej częściowo była obramiona aleją drzew. Poza kilkunastoma nagrobkami z drugiej połowy XIX wieku (m.in. zemborzyckich
proboszczów i małych dzieci z rodziny Ruedigerów) na szczególną uwagę na zasługuje tu szpaler
kilkudziesięciu lip posadzonych przy granicach pierwotnego obszaru cmentarza, których wiek można
szacować na ok. 200 lat. Rząd lip obramia do dziś widok na kościół z drogi łączącej świątynię z miejscem spoczynku parafian (Fot.1).

Fot. 1. Widok na drogę łączącą zemborzycki cmentarz z kościołem parafialnym. Stary kościół drewniany stal na osi
drogi, po północnej stronie widocznego na zdjęciu kościoła neogotyckiego z lat 1906-1907. Lipy przy drodze,
prawdopodobnie zostały nasadzone wkrótce po założeniu cmentarza, ok. 1800 roku (H. Mącik)
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ALEJE PRZYULICZNE NA OBSZARZE DZIESIĄTEJ
Rozparcelowana w drugiej połowie lat 20. XX wieku na terenach majątku Dziesiąta dzielnica mieszkaniowa, o układzie urbanistycznym nawiązującym do idei „miasta-ogrodu” do końca okresu międzywojennego wypełniana była wyłącznie zabudową jednorodzinną, bliźniaczą lub szeregową (Danczowska
2007). Dopiero w okresie powojennym część wolnych placów w centrum dzielnicy, przeznaczonych
początkowo pod budynki użyteczności publicznej, wykorzystano pod budowę wielorodzinnych bloków
w konwencji socrealistycznej. Dzielnica o dużym obszarze do wybuchu II wojny światowej została
zagospodarowana tylko częściowo, poszczególne działki sukcesywnie zabudowywane były do lat
80. XX wieku, a w niektórych miejscach pozostały jeszcze do dziś nieliczne, puste posesje.
Idea „miasta-ogrodu”, choć artykułowana publicznie podczas zakładania nowej dzielnicy mieszkaniowej, zyskiwała kształt realny tylko w części przypadków, generalnie jej podstawowym wyrazem
było rozluźnienie zabudowy. Powstało jednak równolegle z zabudową poszczególnych części dzielnicy
także kilka założeń komponowanej zieleni, głównie alej przyulicznych, z których ul. Świętochowskiego,
ul. Kraszewskiego i ul Reymonta ujęte są w gminnej ewidencji zabytków. Niestety nie zrealizowano
planowanego w okresie międzywojennym parku dzielnicowego.
Dziesiąta jest na tle Lublina jednym z nielicznych przypadków, gdzie wartości zabytkowe zieleni, nie
tylko przyrodnicze, są znane i rozgłaszane przez mieszkańców. Doskonałym przykładem tego są
działania mieszkańców ul. Świętochowskiego.

PODSUMOWANIE
Zarysowane wyżej uwagi oczywiście nie wyczerpują ani problemu ochrony prawnej historycznych
alei, ani też ich krótki przegląd, nie może zostać uznany za kompletny. Historyczne aleje przydrożne
na terenie Lublina to wciąż zagadnienie wymagające głębszego rozpoznania i – przede wszystkim –
właściwej waloryzacji pod kątem potrzeb ich zachowania. Szczególne znaczenie krajobrazowe, jakie
posiadają aleje przydrożne, a jednocześnie zagrożenie ich istnienia zarówno z powodu zaniedbań,
jak i nieprzemyślanych działań inwestycyjnych, powoduje, że szczegółową diagnozę ich stanu i zaplanowanie strategii ich ochrony na terenie Lublina, należy uznać za jedno z bardziej istotnych zadań
zarówno dla służb konserwatorskich, jak i ochrony środowiska.
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W aktualnych granicach administracyjnych Lublina zachowane są pozostałości
alei przydrożnych o różnej genezie historycznej i czasie powstania: zarówno
dawnych alei w komponowanych krajobrazach rezydencji wiejskich i podmiejskich z XVIII-XIX w., jak i typowych nasadzeń alejowych w mieście, kształtowanych od pocz. XIX w. Obiekty te są wciąż niedostatecznie rozpoznane
historycznie i przyrodniczo. Część z nich objęta jest różnymi formami ochrony
prawnej. Ich rola w krajobrazie i wartość historyczna wymaga znacznej wrażliwości w postępowaniu, zarówno samorządu, jak i właścicieli nieruchomości.
W artykule przedstawiono wybrane zachowane w różnym stopniu zabytków
tego typu na obszarze współczesnego Lublina oraz aktualny stan i potrzeby
ich ochrony prawnej.
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It is discussed today about the creation of urban space and the design of its
greenery, which has an undeniable impact on the landscape of Polish cities.
An important issue here is the design of green areas - trees chosen for the
strength of the specific conditions of urban agglomerations. The paper is
a voice in the discussion and an attempt to characterize how the plantings
were created in the past of the city of Lublin.
The aim of the paper is to analyse the historical iconography of the city of Lublin
from the perspective of the plantation of the street adjustment. The author
researched the archival query. Researches was based on preserved iconography - historical paintings, albums and historic photographs. It was defined the
basic species of trees used in the plantings of the past over the centuries. It is
worth noting that a very popular species in the nineteenth century was the
Italian poplar. Due to its cypress shape and rapid growth was willingly applied
along the main streets and roads of the city of Lublin. Other species that were
very popular in that times were lindens and chestnuts. Historical iconography
has been compiled with the present state of preservation of greenery. On this
basis the conclusions have been formulated.

Lublin należy do czołówki miast wojewódzkich posiadających największy odsetek terenów zieleni.
Na pierwszym miejscu znajduje się obecnie Warszawa z największą liczbą parków – powierzchnia
terenów zielonych szacowana jest w stolicy na blisko 3 214,5 ha. Według danych GUS z roku 2012
powierzchnia terenów zieleni miasta Lublin zajmuje obecnie 845,7 hektara (GUS, 2012).
Już w XIX wieku miasto Lublin zaliczane było do jednych z najbardziej zielonych. W 1829 roku ścisła
zabudowa śródmiejska zajmowała około 30 ha, resztę z ponad 140 ha powierzchni stanowiły ogrody
oraz luźna zabudowa podmiejska wraz z ogrodami klasztornymi o powierzchni około 31 ha (Ciołek
1954). Nie bez znaczenia były naturalne warunki przyrodnicze miasta i jego położenie na wzgórzach
sąsiadujących z rozległymi mokradłami oraz trzema rzekami, co warunkowało w wiekach późniejszych
kierunki polityki przestrzennej miasta Lublina. Skutkowało to brakiem zabudowy lokalizowanej na
obszarze zielonych terenów nadrzecznych (Przesmycka 2005).
Największy rozwój terenów zielni w strukturze przestrzennej Lublina datowany był na wiek XIX i wiąże
się z twórczością planistyczną inżyniera Feliksa Bieczyńskiego. To z jego inicjatywy podejmowane były
próby stworzenia parku w dzielnicy żydowskiej, powstanie pierwszego parku miejskiego zwanego
Ogrodem Saskim (1837) jak i nieco później parku Bronowickiego – Foksalu (1869), zatwierdzonego
przez miasto dopiero w roku 1875 i urządzonego przez A. Zwierzchowskiego (Gawarecki 1974).
W tym czasie nie zapomniano także o nasadzeniach zieleni przydrożnej. Bardzo popularne były wówczas drzewa takie jak dęby piramidalne – tworzące kompozycję na przebudowanym placu musztry,
a także topole i „urządzanie ulic topolowych”, które jako jeden z punktów zostały ujęte w zakresie
inwestycji Komisji Województwa Lubelskiego w latach 1822-1829 (Ciołek 1954).
Celem artykułu jest określenie gatunków drzew sadzonych na przestrzeni wieków w pasach przyulicznych oraz diagnozy ich stanu zachowania. Dokonano tego poprzez prześledzenie historycznych
planów Lublina oraz zachowanej ikonografii przedstawiającej przestrzenie publiczne miasta Lublin
oraz aktualnej dokumentacji fotograficznej i inwentaryzacji dendrologicznej.

MATERIAŁY I METODA
Analizie kartograficznej poddane zostały zachowane plany archiwalne przedstawiające miasto Lublin
zgromadzone w Archiwum Państwowym w Lublinie. Za najbardziej interesujące zostały uznane
plany z roku 1829 autorstwa W. Czempińskiego i J. Starowolskiego. Zaznaczone zostały tam szpalery
drzew przyulicznych posadzonych przy najważniejszych traktach komunikacyjnych i ulicach Lublina.
Oprócz planów analizowane były XIX wieczne źródła pisane i ikonografia – olejne obrazy – Wjazd
Generała Zajączka z roku 1826, Albumy Lubelskie autorstwa Adama Lerue z lat 1857 – 1860 oraz
stare pocztówki i fotografie L. Hartwiga ukazujące miasto w okresie międzywojennym. Historyczne
zdjęcia zostały zestawione z aktualnymi fotografiami i na zasadzie metody porównawczej określono
zmiany jakie zaszły w badanych przestrzeniach.
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ANALIZA KARTOGRAFICZNA I IKONOGRAFICZNA
Już na planie miasta Lublina autorstwa W. Czempińskiego i J. Starowolskiego z 1829 roku zaznaczono
aleje drzew przyulicznych zlokalizowanych wzdłuż Traktu Zamojskiego, Traktu Lubartowskiego, ulicy
Krakowskie Przedmieście i ulicy Królewskiej (Ryc.1). Stanowiły je pojedyncze aleje drzew najczęściej
z gatunku topola włoska. Główne trakty wyjazdowe z Lublina obsadzane były także lipami i kasztanowcami (Przesmycka 2012).
Już wtedy drzewa były traktowane jako „własność ogółu” a ich świadome uszkodzenie bądź wycinka
były obłożone grzywną. Dosyć znana była praktyka usuwania drzew pod pozorem osuszania drogi
co czyniono bez odpowiednich zezwoleń, a część drzew była wycinana jako materiał opałowy, co
miało miejsce na terenie założonego przez Feliksa Bieczyńskiego ogrodu w dzielnicy żydowskiej
(AmL 1809-1894).

Ryc. 1. Fragment Planu Miasta Lublina 1829, Autorzy: litografował J. Starowolski. Odrys z litografii z 1829 r.
„Z Planu przez Inżyniera Województwa Lubelskiego podanego” (zbiory Archiwum Państwowego w Lublinie,
sygn. PL-35-22-PmL-7-1-0, udostępnione w Lubelskim Archiwum Cyfrowym).
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ZIELEŃ PRZYDROŻNA W HISTORYCZNEJ IKONOGRAFII LUBLINA
Ulica Zamojska wytyczona została w 1815 roku. Fakt obsadzenia Traktu Zamojskiego drzewami gatunku topola włoska (Populus nigra 'Italica') uwieczniony został na obrazie „Wjazd Generała zajączka
do Lublina”, z 1826 roku. Obraz przedstawia sylwetę miasta Lublina od strony południowej. Widać
na nim regularnie posadzoną aleję topolową prowadzącą od rogatek miasta (Traktu Zamojskiego)
aż do budynku Archikatedry Lubelskiej (Ryc.2A, 2B).
Topole rosły szybko, tworząc osłony przed wiatrem i znacznie osuszając teren stąd popularność tych
drzew sadzonych często na terenach podmokłych i wilgotnych. Ilustruje to wyżej wspomnianym
obraz, gdzie oprócz rogatki zamojskiej i ulicy powyżej obsadzonej topolami widać w tle sześć drzew
o takim samym pokroju posadzonych w okolicy klasztoru.
Wygląd ulicy zmienił się wraz z budową mostu. Neogotycki most zaprojektowany został w roku 1908
przez inżyniera Lutosławskiego. Za jego architekturę odpowiadał Jan Heurich syn. Obiekt oddany do
użytku w 1908 roku, wzniesiony został według systemu Hennbique i był to pierwszy most żelbetowy
w Lublinie wzorowany na słynnej realizacji francuskiej z 1894 roku (Gawarecki 1979) (Ryc.2C).
Blisko sto lat później jego otoczenie i widok na Ulicę Zamojską ilustruje pocztówka z 1918 roku wydana przez S. Wasilewskiego i W. Cholewińskiego. Widać na niej istotną zmianę otoczenia. Topole
sadzone za czasów Generała Zajączka nie zachowały się, a ich miejsce zajęły inne chaotyczne nasadzenia. W chwili obecnej przestrzeń dawnego traktu zamojskiego uległa dalszemu przekształceniu.
Przebudowa układu komunikacyjnego – Ronda Lubelskiego Lipca oraz niezaplanowane nasadzenia
zmieniły w znaczący sposób charakter tej przestrzeni. Ostatnia topola mogąca pamiętać czasy XIXwieczne została wycięta w roku 2016, kiedy na pobliskiej działce przy ulicy Zamojskiej rozpoczęto
budowę hotelu. Obecnie wzdłuż ulicy Zamojskiej rosną w większości drzewa gatunku jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior), których wiek szacowany jest na około sześćdziesiąt lat (Ryc.2D).

A			
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B

C

D
Ryc.2. A - Fragment Obrazu Wjazd Generała zajączka do Lublina” z 1826 roku – widoczna aleja topolowa prowadząca
od rogatki zamojskiej, B - Widok Lublina od strony traktu zamojskiego – litografia autorstwa P.E. Hackerta z pierwszej
połowy XIX wieku, C - Pocztówka przedstawiająca ulicę Zamojską w roku 1918, D - Neogotycki most i szlak dawnego
traktu zamojskiego, maj 2017 (K. Boguszewska)

Podobnemu przekształceniu uległy także tereny sąsiadujące z Lubelskim Zamkiem. W latach pięćdziesiątych XX wieku wytyczona tamtędy została Aleja Unii Lubelskiej, jednak nadal w pobliżu zamku
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rosną skupiny drzew - topól i wierzb. Niestety nie są to drzewa pamiętające I połowę wieku XIX, ale
czasy znacznie późniejsze. Choć jedno z nich, wierzba biała (Salix alba) od roku 2015 zaewidencjonowana została jako pomnik przyrody, posiada obwód 671 cm. Drzewo to rośnie na błoniach zamkowych
i wiek jego szacowany jest na ponad 150 lat (Ryc.3).

Ryc. 3. Wierzba biała rosnąca na błoniach zamkowych w Lublinie, maj 2017 (K. Boguszewska)

Topola włoska (Populus nigra 'Italica') została wyhodowana w Lombardii we Włoszech na przełomie
XVII i XVIII wieku. Drzewo to stało się bardzo popularne zarówno we Francji, Niemczech jak i Polsce
i chętnie sadzone było jako drzewo alejowe. Swoją popularność topola zawdzięczała charakterystycznemu cyprysowatemu pokrojowi co stanowiło nawiązanie do antycznego krajobrazu i swego rodzaju
tęsknotą za cyprysami, drzewami południa Europy. Wpisywało się to także w nurt romantyczny i popularne w czasach ówczesnych malarstwo Caspara Davida Friedricha. Drzewa te lokalizowano więc
na cmentarzach, parkach dworskich czy wzdłuż dróg (Seneta, Dolatowski 2007). Także na potrzeby
nowo prowadzonych inwestycji dla miasta Lublin zakładano specjalne szkółki drzew, gdzie oprócz
drzew morwowych (Morus alba) (wiązało się to z chęcią produkcji jedwabiu) uprawiano i rozmnażano
topole (Populus nigra 'Italica'). Jedna z takich szkółek znajdowała się na terenie Ogrodu Saskiego
(Przesmycka 2005).
Topole włoskie były obecne w wielu przestrzeniach Lublina. Unaoczniają to rysunki - litografie
Adama Lerue i jego Albumach Lubelskich z lat 1857-1860. Drzewa topoli włoskiej pojawiały się przy
kościele farnym im. Archanioła Michała na Starym Mieście a pojedyncze egzemplarze także przy
Ratuszu. Również plac musztry obsadzony był topolami włoskimi (Ryc.4C). W roku 1817 podjęto
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decyzję o regulacji części ulicy Krakowskie Przedmieście. Skutkiem tego była likwidacja ogrodzenia
przed kościołem Kapucynów i decyzja o wycięciu starych lip. Dwuhektarowy plac przed budynkiem
Komisji Wojewódzkiej został wówczas zniwelowany, otoczony drewnianymi barierami i obsadzony
rzędami topól (Gawarecki 1974).

A

B
Ryc.4. A - Kościół św. Michała w Lublinie, B - Brama Krakowska w Lublinie, C - Kościół powizytkowski,
kościół kapucynów i pomnik Unii Lubelskiej w Lublinie (Album Lubelski Adama Lerue 1857-1860)
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W Lublinie topola czarna zyskała rangę symbolu (Ryc.5A). „Lubelski baobab” bo tak zwano topolę
rosnącą na Placu Litewskim posadzono w drugiej połowie XIX wieku prawdopodobnie po klęsce
Powstania Styczniowego, kiedy to przearanżowano plac za sprawą inżyniera Feliksa Bieczyńskiego.
Drzewo to miało pełnić rolę symboliczną - drzewa wolności w nawiązaniu do symboliki francuskiej
(Zbiory Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, 2017). W okresie największego rozwoju topola mierzyła
blisko 35 metrów wysokości. Soliterowe nasadzenie było ważnym miejscem spotkań i punktem
rozpoznawalnym w przestrzeni miasta Lublina. Jej wiek szacowany był na 130-160 lat.
Niestety, topole należą do roślin krótkowiecznych. W wieku około 20-30 lat zaczynają one zamierać
od wierzchołka. Na przestrzeni lat kondycja drzewa uległa znacznemu pogorszeniu. Było to wynikiem
przeprowadzanych prac remontowych i modernizacyjnych na Placu Litewskim. W roku 1990 topola
została wpisana na drzew listę pomnikowych, a 23 maja 2017 roku ze względu na bardzo zły stan
zdrowotny decyzją Lubelskiego Konserwatora Zabytków drzewo zostało usunięte, znikając bezpowrotnie z krajobrazu miasta (Zbiory Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, 2017) (Ryc.5B). Na pocztówce
z 1930 roku widoczny jest Plac Litewski oraz słynna topola czarna – miejsce spotkań Lublinian,
zestawione ze stanem współczesnym. W chwili obecnej pozostawiona została pusta przestrzeń,
która w przyszłości ma stanowić donicę pod nowe drzewo. Władze miasta zamierzają posadzić
w tym miejscu także topolę czarną, problemem jest jednak odpowiednia wielkość sadzonki, która
ma zastać tam umieszczona.

A				

B

Ryc. 5. A - Pocztówka przedstawiające Krakowskie Przedmieście i fragment placu Litewskiego w prawym rogu
widoczna Topola czarna (Hartwig, lata 30 XX wieku, zbiory Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN), B - Miejsce po
„Lubelskim Baobabie”, maj 2017 (A. Zętar)

Zieleń wysoka towarzyszyła także kościołowi farnemu i budynkowi ratusza (Ryc.4A, 4B). Fara
Lubelska została rozebrana w XIX wieku w chwili obecnej w przestrzeni miasta funkcjonuje w tym
miejscu tzw. Plac po Farze na którym przedstawiono zarys fundamentów dawnej świątyni. Obecnie
jest to przestrzeń pozbawiona zieleni. Podobnie jak okolice lubelskiego Ratusza choć w okresie
letnim funkcjonuje tam tymczasowa przestrzeń publiczna, którą tworzą przenośne meble miejskie
z wkomponowaną weń zielenią w postaci nasadzeń bylinowych i drzew – brzoza brodawkowata.
Nasadzenia przyuliczne były także obce w przestrzeni lubelskiego Krakowskiego Przedmieścia na
odcinku od Hotelu Europa do Placu Łokietka, zrealizowanego w 1996 roku, kiedy to zamknięta dla
ruchu kołowego została część tej ulicy. Nowa przestrzeń piesza Lublina została obsadzona wówczas
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drzewami gatunku robinia akacjowa ‘Umbraculifera” (Robinia pseudoaccacia ‘Umbraculifera’).
Niestety część z nich zamarła co było skutkiem małej aeracji karp korzeniowych i mis dla nich
przeznaczonych. Obecnie rosną tam klony polne w odmianie. W tym miejscu należy zwrócić uwagę
na problemem nasadzania drzew w donicach, które warunkują długość ich życia. O wiele lepszym
rozwiązaniem jest umieszczanie sadzonek drzew w zielonych pasach przydrożnych.
W latach 30. XX wieku po topolach sadzonych prawie 100 lat wcześniej wzdłuż głównych ulic i traktów
Lublina pozostały ślady w postaci nielicznych karp korzeniowych. Zmiany zachodzące w przestrzeni
miasta widoczne były na pocztówkach z tamtego okresu czasu. Drzewa alejowe wymieniano na
mniejsze i bardziej odporne na warunki miejskie.
Choć częściowo sadzono ponownie topole jak miało to miejsce na Alejach Racławickich co pokazuje
zdjęcie wykonane w 1930 przez Hartwiga (Ryc.6A, 6B). Obecnie relikty tamtych nasadzeń reprezentowane są przez pojedyncze egzemplarze rosnące przy ulicach graniczących z alejami (ulica
Spadochroniarzy i częściowo ulica Głęboka). W większości zachowane drzewa to gatunki topoli
czarnej i białej. Obecnie w pasie przydrożnym posadzone są klony zwyczajne (Acer platanoides) i głogi
dwuszyjkowe (Crataegus laevigata) (Ryc.6C, 6D).
Idea sadzenia topoli jako drzew przyulicznych wraca ponownie do łask. Należy jednak dobierać drzewa
o odpowiednich wymaganiach glebowych. Co ciekawe obecnie za najbardziej odporne gatunki topól
na niesprzyjające warunki środowiskowe i korzystne jako nasadzenia w aglomeracjach miejskich
uznawane są miedzy innymi gatunki topoli czarnej 'Italica', jak wskazują badania mogą być one sadzone w pasach śródmiejskich w misach zlokalizowanych blisko ciągów komunikacyjnych z udziałem
powierzchni biologicznie czynnej do 5 m (Łukasiewicz, maj 2017).
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A				

C			

B

D

Ryc. 6. A - wieża ciśnień, na pierwszym planie nasadzenie szpalerowe z topoli czarnej odmiana italica, lata 30 XX
wieku, (Hartwig, Zbiory Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN), B - Aleje Racławickie, lata sześćdziesiąte, nasadzenia
szpalerowe topoli czarnej odmiany Italica, (Zbiory Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, archiwum rodziny Margulów),
C - wieża ciśnień i obecne nasadzenia przyuliczne - w większości składające się z klonów zwyczajnych, maj 2017
(K. Boguszewska), D - Aleje Racławickie - nasadzenia przyuliczne, maj 2017 (K. Boguszewska)

W czwartej ćwierci XIX wieku ulica Lipowa określana była mianem ulicy Cmentarnej funkcjonowała
ona wówczas jako niebrukowany trakt przebiegający wzdłuż czwartej linii obronnej miasta Lublin
powstałej w latach 70. XVII wieku (Przesmycka 2012). Nazwa była nawiązaniem do bliskiego sąsiedztwa cmentarza zwanego „Pod lipkami” (Gawarecki 1974). Regulacja ulicy nastąpiła w roku 1899
wtedy także została ona wybrukowana (Przesmycka 2012). Pierwotnie obsadzona była lipami, miododajnymi, długowiecznymi drzewami, które uznawane były za drzewa rodzime powiązane z kultem
Maryjnym. Drzewa tego gatunku często sadzone były na cmentarzach jako symbol i widoczny akcent
przestrzenny, który przypominał o miejscu pochówku.
Obecnie lipy drobnolistne i szerokolistne klasyfikowane są jako gatunki drzew należące do grupy
drzew najbardziej wrażliwych na niesprzyjające warunki miejskie. Znacznie lepiej w środowisku
miejskim radzi sobie lipa srebrzysta (Tilia tomentosa) (Seneta, Dolatowski 2007). Ich rozwój jest
w znacznym stopniu ograniczony. W warunkach miejskich drzewa tego gatunku rozwijają się dosyć
słabo, szybko też zamierają. Ich pełna wegetacja możliwa jest jedynie w sprzyjający warunkach glebowych w postaci nasadzeń parkowych. W warunkach miejskich okres kwitnienia lip jest znacznie
skrócony a owocowanie jest bardzo skąpe lub nie występuje wcale. (Łukasiewicz 2017). Do chwili
obecnej wzdłuż ulicy Lipowej rosną rachityczne lipy a także trzy miłorzęby chińskie (Ginkgo biloba)
posiadające status pomnika przyrody.
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PODSUMOWANIE
Drzewa przyuliczne wpisują się nierozerwalnie w krajobraz kulturowy miasta. Ich stan zdrowotny świadczy o dobrze dobranych gatunkach jak i warunkach jakie zostały im zapewnione.
Dziewiętnastowieczna ikonografia Lublina i źródła archiwalne przedstawiają gatunki drzew sadzonych przy głównych traktach i ulicach Lublina. Najbardziej popularnym gatunkiem była wówczas
topola włoska, której wąski pokrój nawiązywał do cyprysów kojarzonych z krajobrazem śródziemnomorskim. Oprócz nich sadzono także kasztanowce i lipy, skąd nazwę wzięła jedna z obecnych ulic
miasta - ulica Lipowa.
Po pierwszej wojnie światowej miasto Lublin poniosło olbrzymie straty zarówno w strukturze
zabudowy jak i zadrzewieniu. W wyniku działań wojennych z przestrzeni miasta zniknęło około
500 drzew, a znaczna część została zniszczona przez miejscową ludność. Miasto zalecało więc
odpowiednie „izolowanie (…) z bezpośrednim zetknięciem przechodniów lub utrudnianie dostępu do
pnia drzewa” co uzyskiwano poprzez rabaty, krawężniki czy ogrodzenia (Targońska 2011). Oprócz
topól w okresie międzywojennym bardzo popularnym drzewem sadzonym często w sąsiedztwie
budynków użyteczności publicznej były kasztanowce. Drzewa te kojarzone były z rodzimym krajobrazem i chętnie stosowane jako nasadzenia alejowe. Mimo, iż pochodzą z Półwyspu Bałkańskiego,
a w Europie pojawiły się dopiero w XVI wieku. Do Polski trafiły w wieku XVII a sprowadzone zostały
przez Austriaków (Seneta, Dolatowski 2007).
Do chwili obecnej w przestrzeni Lublina w większości nie zachowały się XIX wieczne nasadzenia
przedstawione na obrazach i opisane w materiałach źródłowych i ikonograficznych.
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Obecnie toczy się dyskusja dotycząca kształtowania przestrzeni miejskiej
i projektowania towarzyszącej jej zieleni, która ma niezaprzeczalny wpływ na
krajobraz polskich miast. Ważnym zagadnieniem jest projektowanie nasadzeń przyulicznych a szczególnie taki dobór drzew aby były wytrzymałe na
specyficzne warunki aglomeracji miejskich. Artykuł jest próbą scharakteryzowania tego jak nasadzenia przyuliczne były kształtowane w przeszłości miasta Lublina. W tym celu studiowano historyczną ikonografię miasta Lublina.
Autorka przeprowadziła kwerendę archiwalną i na podstawie analiz zachowanej
ikonografii – historycznych obrazów, albumów oraz archiwalnych zdjęć określiła
podstawowe gatunki drzew jakie były stosowane w nasadzeniach przyulicznych
na przestrzeni wieków.
Na uwagę zasługuje fakt, że bardzo popularnym gatunkiem w wieku XIX była
topola włoska, która ze względu na swój cyprysowaty pokrój i szybki rozwój
była chętnie stosowana wzdłuż głównych ulic i traktów miasta Lublin. Innymi
gatunkami były lipy i kasztanowce. Historyczna ikonografia została zestawiona
ze stanem obecnym rozpatrywanych przestrzeni i na tej podstawie zostały
sformułowane wnioski przedstawione w poniższym artykule.
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The oldest urbanonims (urban place names) are place names based on certain characteristics of the particular place. For example, the names of streets
contained information about people who inhabited them, economic functions
or significance of the place, its specific look, landforms, directions of the roads
or nearby growing plants. That street naming practice allowed the one to easily
locate a given street within the city. Nowadays, street names no longer show
that kind of relationship. The analysis presented in this article was based on
the streets of Lublin named after various tree species. Conducted field studies
allowed us to determine the degree of consistency between nomenclature of
trees and the streets named after them.

Orientacja w systemie współczesnych miast charakteryzujących się bogatą strukturą przestrzenną,
jest możliwa przede wszystkim dzięki ich nazwom, które są znakami i komunikatami ułatwiającym odnalezienie się w przestrzeni (Bardzińska-Bonenberg 2015). Od starożytności w miastach istniały nazwy
własne obiektów, takich jak ulice, place, bramy, mosty, które odzwierciedlały właściwe mieszkańcom
sposoby percepcji ich otaczającego świata i kreacji przestrzeni (Handke 2012). Zachowane dawne
nazwy są obecnie świadkami historii rozwoju miasta, budującymi tradycję miejsca i wzbogacające
przechodnia informacjami o mieszkańcach i kulturze miasta, a także niekiedy wzbudzające zainteresowanie (Bardzińska-Bonenberg 2015). Ponadto mogą one być podstawą identyfikacji mieszkańców
z ich miastem (Handke 2005; Mirzewska 2005; Kaltenberg-Kwiatkowska 2011; Dembowska-Wosik
2013). Według Dobosza (1997) nazewnictwo historyczne jest niematerialnym dziedzictwem kultury,
które zasługuje na prawną ochronę.
Nazwy miejskie określane są mianem urbonimów lub urbanonimów, plateonimów lub toponimów
miejskich (Majkowski 2010; Przybylska 2011). W klasyfikacji semantycznej, dzieli się je na motywowane, czyli posiadające realnoznaczeniową wartość oraz niemotywowane, które tej wartości nie mają
(Handke 1992). Motywacja przedstawia powiazanie obiektu z adekwatną do niego nazwą (Arciszewska
2013). Nazwy motywowane pojawiły się znacznie wcześniejsze niż niemotywowane i zazwyczaj
były spontanicznie tworzone przez mieszkańców miast na przestrzeni wielu lat (Arciszewska 2012).
W Polsce, system toponimii miejskiej złożony z rozmaitych typów nazw realnie motywowanych czyli
zawierających w treści nazwy jakąś rzeczywistą właściwość nazywanej ulicy, kształtował się przez
wieki (Handke 2012). Pierwsze nazwy ulic pojawiły się w Polsce w XIV wieku w Poznaniu, Krakowie
i Wrocławiu, a w XV wieku w Warszawie (Mirzewska 2005). Nazwy ulic, które wprowadzano do
XVIII wieku miały wartość znaczeniową bezpośrednio odnoszącą się do cech charakteryzujących
ulicę i były zazwyczaj tworzone przez miejscową ludność (Wallis 1976; Handke 1981; Mirzewska 2005;
Handke 2012). Początkowo nazwy były motywowane topografią oraz wnikliwą obserwacją okolicy
uwzględniającą charakterystyczne cechy ulicy takie jak: szerokość (ul Szeroka), długość (ul. Krótka),
przebieg (ul. Kręta), charakter zabudowy (ul. Wiejska), wygląd i ogólną estetykę (ul. Czysta). Często
inicjowane były naturalnym ukształtowaniem terenu (ul Wąwozowa, Gliniana), elementami wodnymi (ul Nadbystrzycka, Plażowa) i roślinnymi (ul Łąkowa, Leśna, Lipowa) (Buczyński 1966; Handke
2005; Mirzewska 2005; Kaltenberg-Kwiatkowska 2011). Jako następne zaczęto wprowadzać nazwy
związane z elementami kulturowymi, które odwoływały się do obecności kościołów, szkół oraz aktywności handlowej i usługowej mieszkańców (ulice Kościelna, Świętoduska, Cmentarna, Szkolna,
Browarna, Młyńska, Szewska), a także do różnych społeczności (ulica Ruska) (Buczyński 1966;
Kaltenberg-Kwiatkowska 2011). Od XIX wieku nazwy nadawane były przez specjalne urzędy, np. Zespół
Nazewnictwa Miejskiego (Kaltenberg-Kwiatkowska 2011). W tymże czasie pojawił się zwyczaj czczenia
poprzez nazwy uliczne osób, wydarzeń lub niektórych zbiorowości. Wprowadzano również nazwy
nawiązujące do ważnych budowli, pomników, władz (lokalnych, centralnych, sądowych, kościelnych),
instytucji dobroczynnych, zdrowotnych, czy edukacyjnych (Wallis 1976; Kaltenberg-Kwiatkowska 2011).
Najstarsze nazwy ulic wywodzące się od roślinności drzewiastej nawiązywały przede wszystkim
do gatunków rodzimych, lokalnie występujących. Przykładem mogą być ulice takie jak Brzozowa,
Jodłowa, Lipowa czy Dębowa. Od XIX wieku zaczęto wprowadzać nazwy wywodzące się od drzew
egzotycznych, sprowadzanych do Polski, np.: Sekwojowa, Cedrowa. Nazwy te zazwyczaj nie miały
wartości realnoznaczeniowej, ale były nazwami tematycznymi, jednorodnymi. W XX wieku nastąpiło
rozpowszechnienie stosowania również innych nazw przyrodniczych. Znajdują się wśród nich nazwy
wywodzące się od kwiatów, warzyw, upraw roślinnych, czy zwierząt (Mirzewska 2005; Przybylska
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2011). Obecnie są one nadawane przede wszystkim ze względu na funkcje marketingowe, gdyż dobrze
kojarzące się nazwy pomagają deweloperom wzbudzać zainteresowanie zlokalizowanymi przy nich
nieruchomościami u potencjalnych klientów (Kaltenberg-Kwiatkowska 2011).
Nazwy współcześnie nadawane mogą opierać się na dawnych wzorach, ale zazwyczaj nie posiadają
motywacji semantycznej czyli nie oznaczają i nie znaczą. Ich pojawianie się może być uzależnione
od aktualnej mody, czy upodobań osób nazywających (Handke 1981; Mirzewska 2005; Myszka 2011).
Często w nowopowstających dzielnicach nadaje się ulicom nazwy kompleksowe (tematyczne) czyli
jednego typu (kwiatowe, owocowe itp.), co w konsekwencji powoduje duże zagęszczenie jednorodnych, lecz niemotywowanych nazw na danym obszarze (Buczyński 1966; Biolik 2010).
W niniejszym opracowaniu, analizie poddano nazwy lubelskich ulic pochodzące od różnych gatunków
roślin drzewiastych. Celem pracy było określenie zgodności nazewnictwa tych ulic z zagospodarowaniem ich roślinami drzewiastymi.

MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na terenie Lublina w okresie od sierpnia 2016 roku do stycznia 2017 roku.
Na potrzeby niniejszego opracowania, wytypowano wśród lubelskich ulic takie, których nazwy wywodzą się od roślin drzewiastych. W badaniach skupiono się przede wszystkim na ulicach, o nazwach
oznaczających gatunki rodzimych drzew i krzewów czyli takich, które mogą być bez problemów
stosowane w warunkach miejskich w naszym klimacie. Pominięto ulice, których nazwy oznaczają
krzewinki i pnącza nie używane w zadrzewieniach przyulicznych, jak również drzewa, które nie występują w naszej strefie klimatycznej. Następnie w trakcie prac terenowych, przeprowadzono analizę
składu przyulicznej dendroflory wybranych ulic, w celu konfrontacji przy których z nich rosną gatunki
drzew wymienione w ich nazwach.
Analiza przyulicznych roślin drzewiastych pozwoliła na wyodrębnienie ulic, których nazwy wiążą
się z obecnością konkretnych gatunków drzew i krzewów, jak również tych, przy których oznaczane
przez nazwy rośliny nie występują. Badania uzupełniono analizą literatury związanej z tematyką
opracowania. Nazewnictwo roślin podano za Senetą i Dolatowskim (2000).

WYNIKI I DYSKUSJA
Miasto Lublin od 2006 r. podzielone jest na 27 dzielnic w obrębie których znajduje się łącznie 1331 ulic
(Wykaz ulic… 2017, Lista uchwał… 2017). Ulice, których nazwy pochodzą od roślin drzewiastych
stanowią w Lublinie 5% i występują w 9-ciu dzielnicach. Ich położenie zostało przedstawione na
rycinie 1. Największa ilość takich nazw ulic zlokalizowana jest na Ponikwodzie (32), stosunkowo
licznie występują też na Sławinie, Sławinku i Kośminku (po 8). Pojedynczo ulice można spotkać
również w dzielnicach: Kalinowszczyzna, Czuby Północne, Konstantynów, Śródmieście oraz Węglin
Północny. Taki układ rozmieszczenia tego typu nazw wskazuje na brak konsekwencji w ich stosowaniu na terenie miasta.
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Ryc. 1. Lokalizacja dzielnic, w których występują ulice o nazwach pochodzących od drzew (J. Renda, E. Mackoś-Iwaszko)

Wśród 63 ulic objętych badaniami (Tab.1) ponad połowa nazw, wywodzi się od typowych drzew osiągających duże rozmiary, takich jak: lipa (Tilia sp.), klon (Acer sp.), brzoza (Betula sp.), dąb (Quercus sp.),
grab (Carpinus sp.) (ulice Lipowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa). Pozostałe nazwy pochodzą od krzewów, do których należą między innymi: forsycja (Forsythia sp.), malina (Rubus sp.), jeżyna (Rubus sp.),
berberys (Berberis sp.) (ulice Forsycjowa, Malinowa, Jeżynowa, Berberysowa) oraz krzewinek i pnączy,
takich jak: borówka (Vaccinium sp.), czy bluszcz pospolity (Hedera helix) (ul Borówkowa, Bluszczowa)
(Ryc.2).

Ryc. 2. Udział procentowy nazw ulic pochodzących od różnych grup roślin drzewiastych
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Przeważają nazwy ulic wywodzące się od roślin rodzimych stanowiąc 70%. Należą do nich między
innymi ulice: Lipowa utworzona od lipy (Tilia sp.), Grabowa od grabu (Carpinus sp.), Klonowa od klonu (Acer sp.), Dębowa od dębu (Quercus sp.), Modrzewiowa od modrzewia (Larix sp.), czy Topolowa
od topoli (Populus sp.). Wśród nazw pochodzących od gatunków roślin obcych (30%) dominują
nazwy pochodzące od roślin często spotykanych, nawet zadomowionych, np. Magnoliowa od magnolii (Magnolia sp.), Orzechowa od orzecha (Juglans sp.), Akacjowa od robinii akacjowej (Robinia
pseudoacacia) popularnie nazywanej akacją, czy Forsycjowa od forsycji (Forsythia sp.). Niewielka
ilość nazw pochodzi jednak od roślin egzotycznych, których uprawa nie jest możliwa w warunkach
klimatycznych naszego kraju np.: ul. Oliwkowa – od oliwki europejskiej (Olea europaea) i palmowa od
palmy (Phoenix, Washingtonia, Chamaerops) lub innych rodzajów, które mogą być uprawiane jedynie
wyjątkowo w najcieplejszych rejonach Polski (Seneta, Dolatowski 2000), np.: ulica Sekwojowa od
sekwoji wieczniezielonej (Sequoia sempervirens) i Cedrowa od cedra (Cedrus sp.).
Znaczącą grupę stanowią nazwy utworzone od roślin użytkowych o jadalnych owocach (24%).
Zaliczamy tu m.in. ulice: Agrestową od agrestu Ribes sp., Porzeczkową od porzeczki (Ribes sp.),
Malinową od maliny (Rubus ideaus), Czereśniową od czereśni (Prunus avium), Jabłoniową od jabłoni
(Malus sp.) i Borówkową od borówki (Vaccinium sp.).
Większość nazw wskazuje na bezpośrednie pochodzenie od określonych taksonów, na przykład
ulice Lipowa od lipy (Tilia sp.), Dębowa od dębu (Quercus sp.). Niektóre jednak odnoszą się do roślin
w sposób pośredni, na przykład ul. Olszynowa wskazuje na olszynę, czyli zbiorowisko leśne, w którym
występują olchy (Alnus sp.) lub gałęzie drzewa olchowego (Słownik Języka Polskiego 2017).
Zaledwie 32% ulic objętych badaniami, jest obsadzonych gatunkami roślin drzewiastych związanymi
z ich nazwami (Tab.1). W niektórych przypadkach pojedyncze drzewa zlokalizowane są bezpośrednio
przy ulicy (okazy jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia), przy ulicy Jarzębinowej) lub sadzone w formie
alei (czeremchy późne (Prunus serotina) przy ulicy Czeremchowej, lipy (Tilia sp.) przy ulicy Lipowej,
czy kasztanowce (Aesculus sp.) przy ulicy Kasztanowej). Zdarzają się również ulice, przy których
bezpośrednio nie występują związane z nazwą rośliny, ale pojawiają się one w sąsiadujących ogródkach na posesjach prywatnych, tak jak w przypadku modrzewia (Larix sp.) przy ulicy Modrzewiowej
i jałowców (Juniperus sp.) przy ulicy Jałowcowej.
Tab.1. Wykaz lubelskich ulic, których nazwy pochodzą od roślin drzewiastych, październik 2016
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NAZWA ULICY

DZIELNICE LUBLINA

Lipowa
Tarninowa
Morelowa
Morwowa
Azaliowa
Kasztanowa
Wiklinowa
Różana
Jabłoniowa
Jodłowa
Limbowa
Olszynowa
Osikowa
Platanowa
Świerkowa

Śródmieście
Węglin Północny

GATUNKI RODZIME

WYSTĘPOWANIE
GATUNKÓW ZGODNYCH
Z NAZWĄ ULICY

+
+

+
+

Konstantynów
Kalinowszczyzna
Czuby Północne

Sławin

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Cisowa
Czeremchowa
Głogowa
Grabowa
Jaśminowa
Leszczynowa
Wiązowa
Klonowa
Agrestowa
Aroniowa
Barwinkowa
Berberysowa
Bluszczowa
Borówkowa
Brzoskwinowa
Brzozowa
Cedrowa
Dereniowa
Dębowa
Forsycjowa
Jałowcowa
Jarzębinowa
Jaworowa
Jeżynowa
Kalinowa
Kruszynowa
Magnoliowa
Malinowa
Modrzewiowa
Oliwkowa
Orzechowa
Palmowa
Pigwowcowa
Porzeczkowa
Sekwojowa
Śliwkowa
Wiśniowa
Wrzosowa
Wawrzynowa
Żurawinowa
Akacjowa
Bukowa
Czereśniowa
Jesionowa
Olchowa
Sosnowa
Topolowa
Wierzbowa

+
+
Sławinek

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

---

+

+

---

+

Ponikwoda

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
--+
--+
--+
+
+
+

Kośminek

+
+
+
+
+
+
+

----+

+

+
+

--- ulice nie uwzględnione w badaniach terenowych

Najwięcej okazów roślin zgodnych z nazwą ulicy występuje przy ulicy Lipowej (66 lip Tilia sp.). Poza
tym przy ulicy Różanej rośnie 24 krzewów róż (Rosa sp.), przy Kasztanowej 14 kasztanowców, a przy
Forsycjowej 13 krzewów forsycji (Forsythia sp.).
Pewna ilość ulic wykazuje obecność pojedynczych, związanych z nazwą taksonów, np. przy ulicy
Akacjowej rośnie 1 duża robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), przy Topolowej 1 topola osika
(Populus tremula), przy wierzbowej 1 wierzba płacząca (Salix xsepulcralis ‘Chrysocoma’), a przy Cisowej
2 duże cisy pospolite (Taxus baccata) (Ryc.3). Zdarza się wielokrotnie, że taksony nie rosną przy ulicach
związanych z ich nazwą, ale występują na sąsiednich ulicach, na których nie ma gatunków drzew
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czy krzewów odpowiadających danej nazwie ulicy. Jako przykład można podać ulicę Porzeczkową,
przy której nie rosną porzeczki (Ribes sp.), ale za to bardzo licznie występują berberysy (Berberis sp.),
których brakuje na sąsiedniej ulicy Berberysowej.
W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć informacje, dotyczące dwóch lubelskich ulic - Lipowej
i Sosnowej, których nazwy motywowane były rosnącymi przy nich drzewami (Buczyński 1966). Jak
podaje Sękowska (2017) nazwa ulicy Lipowej (wcześniej Pod Lipkami) wywodzi się od drzew porastających usytuowany przy niej cmentarz. Ryciny 4 i 5 przedstawiają lipy rosnące przy ulicy Lipowej
w latach 30. i 50. XX wieku.

Ryc. 3. Cis (Taxus sp.) przy ulicy Cisowej (J. Renda)

Ryc. 4. Ulica Lipowa w latach 30 ubiegłego wieku (ze zbiorów biblioteka.teatrnn.pl)
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Ryc. 5. Ulica Lipowa w latach 50 ubiegłego wieku (ze zbiorów biblioteka.teatrnn.pl)

Według Buczyńskiego (1966) roślinne nazwy ulic występujące w Lublinie kompleksowo (tematycznie),
nadawane były w nowych dzielnicach znajdujących się na przedmieściach Lublina, w celu podkreślenia
wiejskiego charakteru okolicy. W 1934 roku, w Lublinie powstały pierwsze „roślinne” ulice w dzielnicy
Kośminek: Bukowa, Jesionowa, Topolowa i Wierzbowa. Kolejne nazwy tego rodzaju nadawano w latach
1957-62 w dzielnicach Kośminek, Sławinek, Ponikwoda i Bazylianówka (od 2006 roku włączona do
dzielnicy Ponikwoda) (Buczyński 1966). Niektóre z ulic nadal pozostały drogami gruntowymi wśród
pól i zachowują swój wiejski charakter. Przykładem mogą być niektóre ulice na Ponikwodzie (ulica
Orzechowa). Podobną sytuację można spotkać również w innych miastach. Na przykład w Miłocinie,
nazwy ulic położonych w obrębie niektórych osiedli (dawnej przyłączonej miejscowości) kontynuują
jeden klucz nazewniczy, np. wszystkie nazwy ulic pochodzą od nazw ziół i przypraw (ulice Anyżkowa,
Bazyliowa, Cynamonowa, Miętowa, Szafranowa, Tymiankowa, Waniliowa) (Myszka 2011). Arciszewska
(2012) nazwy roślinne ulic zalicza do niemotywowanych nazw przyrodniczych.
Jak wynika z obserwacji prowadzonych w ramach niniejszej pracy, w dzielnicach z przeważającą zabudową jednorodzinną pochodzącą z lat 80. ubiegłego wieku, dla drzew i krzewów przyulicznych nie ma
miejsca, mimo roślinnych nazw ulic. Ulice zazwyczaj są wąskie, a granice posesji wraz z ogrodzeniami
dochodzą do chodnika lub graniczą bezpośrednio z jezdnią. Dlatego też, niektóre drzewa i krzewy
można spotkać jedynie na prywatnych posesjach, tuż przy ogrodzeniach. Inaczej wygląda sytuacja
w przypadku ulic z zabudową wielorodzinną. W wielu przypadkach rośliny związane z nazwą ulicy nie
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występują, (albo nie ma roślin przyulicznych wcale), nie ze względu na brak miejsca, lecz w związku
z ogólnym zagospodarowaniem ulicy. Pozytywnym przykładem może być ulica Kasztanowa w dzielnicy
Kalinowszczyzna, przy której rośnie 14 kasztanowców (Ryc.5).
Na terenie Lublina obserwować można działania mające na celu zadrzewianie ulic gatunkami
związanymi z ich nazwą. Dobrym przykładem jest ulica Lipowa, przy której wolne przestrzenie
przy ulicy, pomiędzy kilkudziesięcioletnimi drzewami, wykazującymi wyraźne symptomy starzenia
się i zamierania, uzupełniane są młodymi lipami (Tilia sp.), nawiązując do dawnego wyglądu ulicy.
Nawet drzewa wystawione w donicach reprezentują rodzaj (Tilia sp.). Działania te, nawiązują nie
tylko do zachowania spójności pomiędzy nazwą a roślinnością przyuliczną, ale przede wszystkim
zachowują historycznie uwarunkowaną tożsamość miejsca (Ryc.4, 5). Inny, pozytywny przykład
stanowi ul. Limbowa, przy której posadzono 2 sosny limby (Pinus cembra). Próby podobnych działań
od dawna podejmowane były także w innych miastach Polski, np. w Olsztynie pod koniec XX wieku
część ulic o nazwach wywodzących się od drzew wysadzono gatunkami wskazującymi nazwę nadając
im tym samym wtórną motywację (Biolik 1982).

Ryc. 6. Ulica Kasztanowa (E. Mackoś-Iwaszko)

PODSUMOWANIE
Jak wynika z przeprowadzonych badań, trudno doszukiwać się wśród nazewnictwa lubelskich ulic
nazw realnie motywowanych roślinami drzewiastymi, z wyjątkiem ulic Lipowej i Sosnowej. Niestety,
w przypadku ulicy Sosnowej mimo, że jej nazwa miała prawdopodobnie początkowo wartość realnoznaczeniową i była motywowana rosnącymi okazami sosny, obecnie zatraciła ją, ponieważ nie
występują już tam rośliny tego gatunku. Pozostałe ulice posiadają nazwy kompleksowe, nie mające
związku z rosnącą przy nich roślinnością, a nadawane były jedynie w celu zachowania jednorodności
tematycznej. Niewielki udział nazw znaczących, jak również częsty brak miejsca na wprowadzenie
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materiału roślinnego świadczą o tym, że nadawanie nazw lubelskim ulicom było przypadkowe i nie
związane z planowaniem nasadzeń roślin drzewiastych. Warto jednakże dążyć do zwiększenia ilości
nazw znaczących, poprzez wprowadzenie odpowiednich taksonów przy ich zadrzewianiu. Ma to
pozytywny wpływ na estetykę ulic, ich charakter i obraz nadając im wyraźne, indywidualne cechy.
Zróżnicowana lokalizacja ulic o nazwach pochodzących od drzew i krzewów na obszarze miasta Lublina
(w 9 dzielnicach) wskazuje na brak konsekwencji w ich stosowaniu. Należy unikać wprowadzania
kolejnych podobnych nazw w dzielnicach, w których dotychczas nie występowały.
Na uznanie zasługują zarówno działania polegające na uzupełnianiu drzew starych i zamierających
nowymi roślinami, jak to się dzieje w przypadku ul. Lipowej, jak również nowe nasadzenia gatunkami wskazującymi nazwę w celu nadania ulicom motywacji, tak jak w przypadku ulicy Kasztanowej.
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SŁOWA KLUCZOWE:

STRESZCZENIE:

DRZEWA PRZYULICZNE,
URBANONIMY,
LUBLIN

Najstarsze urbanonimy mają charakter nazw motywowanych cechami charakterystycznymi dla danych miejsc. W nazwach ulic zawarte były informacje
odnoszące się do zamieszkujących je osób lub funkcji i znaczeń gospodarczych,
wyglądu miejsca, ukształtowania terenu, ważnych kierunków drogowych albo
rosnących w pobliżu roślin. Pozwalało to na łatwą lokalizację ulicy w mieście. Nazewnictwo nadawane ulicom współcześnie przeważnie nie wykazuje
takiego związku. W niniejszym artykule analizie poddano ulice zlokalizowane na terenie miasta Lublin, których nazwy pochodzą od różnych gatunków
drzew. Przeprowadzone badania terenowe pozwoliły określić stopień zgodności
nazewnictwa z zagospodarowaniem tych ulic roślinami drzewiastymi.
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Spatial planning is defined in literature as one of the basic tools for protecting
trees in the city. The aim of this paper is to present the real role of planning
documents in the protection and shaping of roadside tree lanes. As a research
area, the northern part of Lublin was chosen. The paper presents the results
of the planning documents analyses confronted with the present state of the
city greenery, elaborated on the basis of aerial photography and field inventory.
It allowed us to evaluate the range and effectiveness of local plans for the
protection and development of roadside trees in Lublin, and to highlight the
main problems and challenges associated with this issue.

Obecność drzew przy drogach jest zagadnieniem kontrowersyjnym, które ma w Polsce zarówno
zagorzałych zwolenników jak i aktywnych przeciwników. Dotyczy to przede wszystkim pozamiejskich odcinków dróg krajowych czy wojewódzkich, gdzie przy dużych prędkościach pojazdów drzewa
rosnące w skrajni jezdni stanowią realne zagrożenie bezpieczeństwa. Jednocześnie zieleń przydrożna pełni szereg istotnych funkcji, w tym środowiskowe i krajobrazowe – coraz bardziej doceniane
zwłaszcza na obszarach miejskich, gdzie mamy do czynienia z deficytem obszarów biologicznie
czynnych i kumulacją niekorzystnych warunków środowiskowych. Zieleń przydrożna stanowi również
istotny składnik systemu zieleni miejskiej – zwłaszcza na obszarach intensywnie zurbanizowanych,
gdzie nie ma możliwości wprowadzania wielkopowierzchniowych terenów zieleni (Szulczewska,
Kaliszuk 2005; Świderska 2008). Kluczowe jest więc nie tyle pytanie o zasadność wprowadzania
zieleni w pasach drogowych co o jej optymalne rozmieszczenie i charakter odpowiadający lokalizacji.
Optymalnym narzędziem, które powinno zapewniać racjonalne kształtowanie zieleni przydrożnej,
wydaje się planowanie przestrzenne. Wielu autorów podkreśla rolę planów miejscowych, jako najbardziej skutecznego sposobu ochrony i kształtowania zieleni miejskiej, którego potencjał jest jednak
w polskich warunkach słabo wykorzystywany czy wręcz marginalizowany (Böhm 2006; Burlińska
2013). Tymczasem obowiązujący system prawny, mimo swej niedoskonałości i braku precyzyjnych
wymogów odnoszących się do kształtowania terenów zieleni, pozwala na zastosowanie szeregu
rozwiązań, które mogły by zapewnić prawidłową ochronę i kształtowanie zieleni przydrożnej. Plany
miejscowe mogą ustalać funkcje terenów, na których zieleń będzie przeznaczeniem podstawowym
(zieleń parkowa lub zieleń publiczna – ZP; zieleń nieurządzona – ZN; zieleń izolacyjna – ZI) lub też
uzupełniającym (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zieleń publiczna – MW/ZP; zieleń towarzysząca – ZT). W ramach poszczególnych terenów plany mogą nakładać obowiązek ich zagospodarowania w określony sposób, np. uzupełnienie istniejących zadrzewień, adaptację zieleni istniejącej,
ochronę poszczególnych drzew, wprowadzenie zieleni parkowej, zagospodarowanie zieleni gatunkami
rodzimymi lub wyłącznie gatunkami liściastymi, utrzymanie zieleni nieurządzonej, wprowadzenie
zieleni wysokiej lub niskiej, wprowadzenie szpalerów drzew w pasie drogowym lub zieleni izolacyjnej
wzdłuż drogi czy też obowiązek urządzenia szpalerów drzew przez właścicieli na terenach zabudowy
mieszkaniowej. Kształtowaniu zieleni przydrożnej w planach miejscowych służyć mogą również
odpowiednie wskaźniki ustalane dla obszarów o różnym przeznaczeniu, takie jak: ilość zieleni przypadająca na 1 mieszkańca czy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, który odnosić się może
nie tylko do terenów mieszkaniowych czy usługowych ale również do terenów komunikacyjnych np.
zielone torowiska (Grzesiak, Łopatka 2008; Burlińska 2013).
Istnieją zarówno powody jak i narzędzia do ochrony oraz kształtowania zieleni przydrożnej. Niniejszy
artykuł prezentuje praktyczne wykorzystanie tych narzędzi na przykładzie północnej części Lublina.
Celem jest zarówno prezentacja zakresu w jakim plany miejscowe chronią istniejące i kształtują nowe
szpalery drzew, jak i ocena skuteczności zapisów planistycznych oraz wskazanie najważniejszych
problemów i propozycji ich rozwiązań. Aby w miarę możliwości szczegółowo zaprezentować tę problematykę, zakres tematyczny ograniczony został wyłącznie do planów miejscowych (bez innych
dokumentów planistycznych i bez analizy terenów nie objętych planami miejscowymi) i wyłącznie
do przydrożnych szpalerów drzew (bez analizy innych form zieleni miejskiej). Według L. Majdeckiego
(1981) szpaler to jednorzędowe nasadzenie drzew, których korony, dzięki odpowiednim zabiegom
pielęgnacyjnym, tworzą zwartą ścianę zieleni. W niniejszym artykule zastosowano nieco szersze
rozumienie tego pojęcia, obejmując nim wszystkie przydrożne nasadzenia rzędowe (również nieregularne) o długości przynajmniej 50 m, nawet jeśli nie tworzą one zwartej ściany zieleni. Długość ta
przyjęta została na podstawie subiektywnej opinii autora wynikającej z obserwacji terenowych, które
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dowodzą że dopiero przy takiej długości obserwator może odnieść wrażenie że drzewa tworzą rząd
lub szpaler. Choć oczywiście zależy to również od wielkości drzew i gęstości nasadzeń – wielkość tę
należy więc traktować jako umowną, przyjętą na potrzeby niniejszego opracowania.

MATERIAŁY I METODY
W pracy przeprowadzono analizy szesnastu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obejmujących obszar określony umownie jako północny Lublin czyli tereny miasta znajdujące się na
północ od Alei Solidarności. Obszar ten jest niemal całkowicie pokryty planami miejscowymi, które
tworzone były w różnych okresach (od 2002 r. do 2016 r.) i dla obszarów o bardzo różnych powierzchniach (od planów dla dwóch dzielnic po plany dla jednego kwartału zabudowy). Teren ten wybrany
został ponadto, ze względu na zróżnicowanie funkcjonalne poszczególnych fragmentów – obejmujących obszary zabudowy śródmiejskiej, osiedla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, tereny
przemysłowe aż po rozproszoną zabudowę podmiejską oraz tereny otwarte.
Aby przedstawić rolę planów miejscowych w ochronie i kształtowaniu zadrzewień przydrożnych,
przeprowadzono analizy wszystkich obowiązujących na tym obszarze dokumentów planistycznych.
Obejmowały one charakterystykę i ocenę zapisów tekstów planów a także analizy kartograficzne
załączników graficznych. Prace kartograficzne przeprowadzono w programie QGIS, na podkładzie
mapy topograficznej 1:10 000 nakładając na nią treści z ortofotomapy z 2014 r. (źródło: http://
geoportal.lublin.eu) oraz sprowadzonych do wspólnej skali załączników graficznych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (źródło: http://bip.lublin.eu). W wybranych przypadkach
analizy kartograficzne uzupełniono o dane z ortofotomapy z 2009 r. oraz inwentaryzację terenową
służącą ocenie stopnia realizacji zapisów planistycznych.

WYNIKI
Ochrona istniejących przydrożnych szpalerów drzew jest w analizowanych planach miejscowych
realizowana na kilka sposobów. Przede wszystkim jest to ochrona bezpośrednia polegająca na wskazywaniu na rysunku planu lokalizacji konkretnych szpalerów i określeniu w tekście zasad ich ochrony.
Na opisywanym obszarze północnego Lublina łączna długość istniejących szpalerów drzew wynosi
ok. 37 495 m (Ryc.1, Tab.1). Ochroną bezpośrednią w planach miejscowych objęto tu jedynie 765 m
szpalerów czyli 2,0% całego zasobu. Można zatem to narzędzie określić jako stosowane sporadycznie
do ochrony istniejących szpalerów.
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Ryc. 1. – Mapa obszaru opracowania prezentująca istniejące
i projektowane szpalery drzew przydrożnych (D. Soszyński)
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Tab.1. Udział różnych form ochrony i kształtowania przydrożnych szpalerów drzew w analizowanych planach miejscowych (numeracja własna, stosowana w tekście) (D. Soszyński)
SZPALERY POTENCJALNE (M)

SZPALERY ISTNIEJĄCE (M)

NIE OBJĘTE
OCHRONĄ
W MPZP

CHRONIONE
W MPZP
JAKO
„SZPALERY
DRZEW”

CHRONIONE
JAKO
„ZIELEŃ
PUBLICZNA”

CHRONIONE
W MPZP
JAKO
„STREFA
ZIELENI
TOWARZYSZĄCEJ”

NOWE
SZPALERY
DRZEW
WYZNACZONE
W MPZP
(M)

NA
„TERENACH
ZIELENI
PUBLICZNA”

W „STREFACH
ZIELENI
TOWARZYSZĄCEJ”

Plan nr 1. Uchwała Nr 1641/LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublina - część I (Kalinowszczyzna,Ponikwoda)
8 485
450
940
1 510
520
2 075
4 375
Plan nr 2. Uchwała Nr 185/VIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego numerem I/19 (ul Orzechowa)
0
0
0
0
0
0
750
Plan nr 3. Uchwała nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III (Czechów)
22 610
0
445
1 105
0
3 505
2 025
Plan nr 4. Uchwała Nr 1256/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – rejon ulic Dożynkowa - Bluszczowa
150
0
0
0
0
0
0
Plan nr 5. Uchwała Nr 166/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla obszaru położonego w rejonie ulic:
Spółdzielczości Pracy i Nasutowskiej
0
0
0
0
0
0
310
Plan nr 6. Uchwała Nr 406/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część I - obszar północno-wschodni
teren w rejonie ulicy Kosynierów
0
0
0
0
0
0
0
Plan nr 7. Uchwała Nr 439/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VIII - Śródmieście dla terenu
dawnego cmentarza unickiego, położonego u zbiegu ulic Unickiej i Walecznych
0
0
90
0
0
130
0
Plan nr 8. Uchwała nr 468/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III w rejonie północnej części
ulicy Koncertowej
150
240
0
350
640
60
350
Plan nr 9. Uchwała Nr 661/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część V C w obszarze położonym
pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ulicą Zelwerowicza
450

0

0

0

4 485

485

75

Plan nr 10. Uchwała Nr 886/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie
ulic: Cyprysowa – Bluszczowa
0
0
0
0
110
0
0
Plan nr 11. Uchwała nr 180/VII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze,
Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska

75

100
75
175
0
75
870
430
Plan nr 12. Uchwała Nr 217/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w obszarze położonym
pomiędzy ulicami Konrada Bielskiego, Bolesława Sekutowicza, Ignacego Czumy
0
0
0
0
0
0
0
Plan nr 13. Uchwała nr 440/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III dla obszaru
położonego w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, M. Smorawińskiego, W. Chodźki
210
0
0
0
0
0
0
Plan nr 14. Uchwała nr 471/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin - część IIIA dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Chodźki, Jaczewskiego
180
0
0
410
0
0
0
Plan nr 15. Uchwała Nr 529/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin - część VC dla obszaru
położonego w rejonie ulicy Willowej
0
0
0
0
0
0
0
Plan nr 16. Uchwała Nr 530/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar północno-wschodni dla
terenu położonego w rejonie ulic: Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska
80
0
0
0
2 375
130
1 415
SUMA
31 705
765
1 650
3 375
8 205
7 255
9 730
37 495
8 205
16 985

Drugim sposobem ochrony jest objęcie terenu, na którym rosną drzewa, ochroną obszarową jako
tereny zieleni publicznej (ZP) lub też jako tereny zieleni towarzyszącej wydzielone w ramach funkcji
podstawowej (ZT). W tym wypadku plany gwarantują utrzymanie na danym obszarze zieleni (wysokiej, średniej lub niskiej) natomiast ochrona samego szpaleru drzew uzależniona jest od zapisów
znajdujących się w tekście planu. Ponieważ w analizowanych planach zapisy szczegółowe dotyczące
tego typu obszarów są bardzo ograniczone i nie wskazują konkretnego przedmiotu ochrony - nie
dają również gwarancji ochrony konkretnych szpalerów drzew. Stwarzają jednak duże szanse ich
przetrwania, pod warunkiem, że znajdują się one na obszarze wskazanym jako zieleń publiczna lub
towarzysząca nie zaś w granicach pasa drogowego. W analizowanych planach tereny zieleni publicznej
(ZP) obejmują 1650 m istniejących szpalerów drzew tj. 4,4% całego zasobu. Zdecydowanie więcej
szpalerów znajduje się w granicach terenów zieleni towarzyszącej (ZT). Jest to 3 375 m czyli 9,0%
wszystkich istniejących szpalerów na tym obszarze. Jest to zatem forma najistotniejsza z punktu
widzenia ochrony drzew przydrożnych ale jednocześnie najmniej rygorystyczna i dająca najmniejsze
gwarancje utrzymania istniejących walorów.
Stopień zabezpieczenia szpalerów zapisami planów miejscowych uzależniony jest jednak nie tylko
od doboru odpowiedniej formy ochrony ale również od szczegółowych zapisów tekstu uchwały.
W niektórych planach dla zieleni towarzyszącej (ZT) nakazuje się piętrowe kształtowanie zieleni
z wykluczeniem zieleni bardzo wysokiej (plan nr 11 dla rejonu Podzamcza), w innych zupełnie wyklucza
zieleń wysoką (plan nr 3 w rejonie ul. Smorawińskiego). Niestety w większości dokumentów trudno
doszukać się konkretnych zapisów wskazujących na elementy, które powinny być zachowane lub
wprowadzane na danym terenie. Większość istniejących szpalerów oznaczonych w planach jako
szpalery drzew znajduje się w części legendy oznaczonej jako ustalenia informacyjne, zaś w tekście
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nie ma zapisów mówiących bezpośrednio o konieczności ich ochrony. W przypadku planu nr 1 (rejon
Kalinowszczyzny i Ponikwody) opisy szpalerów znajdują się w ustaleniach strefowych planu. Czytamy
tam m.in., że …ochronie podlegają … przydrożne szpalery drzew, zwłaszcza przy ulicy Dożynkowej
i Trześniowskiej (strefa SOK4a) oraz … aleja dojazdowa do folwarku Wiktoryn (strefa SRIK4). Niestety
na rysunku planu szpalery zaznaczono jedynie przy ul. Trześniowskiej, zaś w pozostałych miejscach
nie wprowadzono ani szpalerów ani terenów zieleni towarzyszącej. Mamy tu niespójność rysunku
planu z tekstem ustaleń strefowych, ukazującą ogólny, mało konkretny a co za tym idzie również
mało skuteczny charakter tych ustaleń.
Łącznie, na całym analizowanym obszarze, różnymi formami ochrony planistycznej objęto 15,4%
wszystkich istniejących tu, przydrożnych szpalerów drzew. Trudno określić jednoznacznie motywy,
którymi kierowali się projektanci wybierając do ochrony jedne aleje a pozostawiając bez ochrony inne.
Z pewnością istotny był wiek drzew, jak np. przy ul. Trześniowskiej (Ryc.2B). W tym samym planie nie
objęto jednak ochroną wielu innych cennych alei jak np. przy ul. Ustronie (Ryc.2A) gdzie przydrożne
szpalery są co najmniej równie atrakcyjne krajobrazowo, mają mniej ubytków i znajdują się w pasie
drogowym przez co są mniej konfliktowe niż drzewa na prywatnych działkach.

A				

B

Ryc. 2. Dzielnica Ponikwoda. A - Istniejąca aleja przy ul. Ustronie, nie objęta ochroną planistyczną. B - Szpaler przy
ul. Trześniowskiej, wskazany w MPZP jako obustronne szpalery drzew do zachowania (po prawej stronie drzewa rosły
na działkach prywatnych) (D. Soszyński)

Najskuteczniejszą ochronę (czyli odsetek istniejących szpalerów chronionych w różnym stopniu zapisami planu) wprowadzono w planie nr 7 w rejonie ul. Unickiej (100%); nr 8 w rejonie ul. Koncertowej
(80%) czy nr 1 na Kalinowszczyźnie i Ponikwodzie (25,5%). Najmniejszą skuteczność ochrony mają
plany nr 4 w rejonie ul. Dożynkowej, nr 9 w rejonie ul. Poligonowej, nr 13 w rejonie ul. Smorawińskiego
i nr 16 w rejonie ul. Trześniowskiej (we wszystkich przypadkach skuteczność ochrony wynosi 0%).
Należy jednak podkreślić, że większość zapisów nie precyzuje konkretnego przedmiotu ochrony nie
dając tym samym gwarancji ochrony istniejących drzew a jedynie stwarzając możliwość takiej ochrony.
Analiza wybranych przypadków pokazuje, że w ciągu kilku ostatnich lat zarówno w szpalerach objętych ochroną planistyczną jak i tych pozbawionych takiej ochrony nie zaszły poważniejsze zmiany.
Określenie rzeczywistej skuteczności ochrony planistycznej wymagało by analiz przeprowadzonych
na większym obszarze i w dłuższej perspektywie czasowej.
Kształtowanie nowych szpalerów drzew jest drugim, obok ochrony, ważnym zadaniem planów miejscowych w odniesieniu do omawianego tematu. W analizowanych dokumentach wyznaczono 8 205 m
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nowych szpalerów (Ryc.1). Liczbę tą warto odnieść do opisywanej wcześniej długości szpalerów
istniejących (37 495 m) w tym odcinków objętych różnymi formami ochrony planistycznej (5 790 m).
Mamy zatem do czynienia z przewagą kształtowania nowych szpalerów nad ochroną istniejących ale
jednocześnie oba te działania są uwzględnione w planach w skali niewspółmiernie małej do obecnie
istniejących w północnym Lublinie zasobów.
Nowe szpalery określane w planach jako szpalery drzew lub projektowane szpalery drzew wyznaczone
zostały przede wszystkim na dotychczas niezabudowanych terenach planowanych osiedli. Jeśli chodzi
o tereny już zabudowane nowe szpalery wyznaczono właściwie jedynie na ul. Trześniowskiej (jako
kontynuacja istniejących) i na przedłużeniu ul. Targowej na Podzamczu. Bardzo wymowny jest brak
zaprojektowanych szpalerów na terenach przemysłowych oraz na terenach towarzyszących wielkopowierzchniowym obiektom usługowym (rejon Galerii Olimp, Galerii IKEA czy kompleksu szpitalnego
przy Jaczewskiego-Chodźki-Gębali). Najwięcej nowych szpalerów drzew zaprojektowano w planie
nr 9 (rejon ul. Poligonowej), nr 16 (rejon ul. Trześniowskiej), nr 8 (rejon ul. Koncertowej) i nr 10 (rejon
ul. Cyprysowej). Niestety w dziesięciu planach (na 16 analizowanych) nie znalazły się żadne nowo
projektowane szpalery drzew.
Oczywiście podobnie jak w przypadku ochrony, również w kształtowaniu, o skuteczności planów
decyduje sposób zapisu ustaleń planistycznych. W części tekstowej wielu nowych planów czytamy,
że w liniach rozgraniczających niektórych dróg zieleń dopuszcza się. Znacznie mniej jest natomiast
dokumentów i miejsc, w których jej wprowadzenie nakazuje się. Jak łatwo się domyślić skuteczność
takiego dopuszczenia jest niewielka. Dużo bardziej wiążące i skuteczne wydaje się wskazanie w tekście
i rysunku planu, konkretnych odcinków z przeznaczeniem na szpalery drzew. Ze starszych planów
jedynie na Kalinowszczyźnie i Ponikwodzie (plan nr 1) wyznaczono tego typu nowe szpalery drzew
w północnej części ul. Trześniowskiej – jako kontynuację szpalerów istniejących w części południowej.
Niestety mimo, iż od uchwalenia planu upłynęło prawie 15 lat, projekt ten nie został zrealizowany.
Być może przyczyną jest tu brak konkretnych zapisów w tekście planu, nakazujących realizację nasadzeń we wskazanych miejscach. W nowszych planach projektowane szpalery drzew pojawiają się
znacznie częściej. Jednak, mimo iż określone są one jako projektowane szpalery drzew, znajdują się
w części legendy oznaczonej jako ustalenia informacyjne. Natomiast w przypadku planu nr 16 (rejon
ul. Trześniowskiej) tekst planu mówi jedynie o dopuszczeniu lokalizacji projektowanych szpalerów
drzew. Znaczenie takiego planu, mimo iż jego warstwa graficzna wygląda bardzo atrakcyjnie i „zielono”, jest takie samo jak w przypadku planów, w których generalnie przy wszystkich drogach zieleń
dopuszcza się. Skuteczność takich planów jest, jak można się spodziewać, niewielka. Nieco inny zapis
zastosowano w przypadku planu nr 11 (rejon Podzamcza) gdzie zaleca się lokalizację szpaleru drzew,
w miejscach wskazanych na rysunku planu. Dużo bardziej restrykcyjne ustalenia zawarto w planie nr 8
(rejon ul. Koncertowej) i nr 9 (rejon ul. Poligonowej) gdzie nakazuje się lokalizację szpalerów drzew,
w miejscach wskazanych na rysunku planu. Choć również w tym planie, na rysunku, szpalery znajdują
się w części określonej jako ustalenia informacyjne. Pojawiają się zatem wątpliwości czy ważniejszy
jest tekst „nakazujący” czy rysunek, który jedynie „informuje”. Realizacja ustaleń tych planów pokazuje, że mimo zakończenia budowy osiedli „nakaz” lokalizacji szpalerów wzdłuż wyznaczonych
ulic nie doszedł do skutku. W przypadku planu obejmującego rejon ul. Koncertowej uwidocznił się
jeszcze jeden problem dotyczący zapisów planu. Szpalery, które istniały tu przed rozpoczęciem
budowy osiedla, zostały wpisane w rysunek planu jako „szpalery drzew” wzdłuż przyszłych fasad
budynków. Wydawać by się mogło, że drzewa te zostały w ten sposób objęte skuteczną ochroną.
Niestety w trakcie budowy osiedla drzewa wycięto i zastąpiono nasadzeniami gatunków niskopiennych (Ryc.3A-C). Teoretycznie ustalenia planu są więc respektowane – w praktyce jednak drzewa
zostały wycięte a stan obecny dalece odbiega od wizji zawartej w planie (Ryc. 4A, 4B).
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Ryc. 3. Nowe osiedle w rejonie ulicy Koncertowej. A - ortofotomapa z 2009r. (widoczne 3 rzędy drzew oznaczone
strzałką); B - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2012r. (dwa rzędy drzew chronione jako zieleń
towarzysząca – ZT, i jeden rząd jako szpalery drzew; C - ortofotomapa z 2015r. (zlikwidowany środkowy rząd drzew –
mimo ochrony w planie miejscowym) (źródło: geoportal.gov.pl; UM w Lublinie)

A				

B

Ryc. 4. Nowe osiedle w rejonie ul. Koncertowej. A - Ulica Melomanów z oddanymi do użytku blokami, przy której
w planie miejscowym (Ryc.3B) nakazuje się lokalizację szpalerów drzew; B - Nowe nasadzenia wzdłuż budynków przy
ul. Operowej, odtworzone w miejscu wcześniejszych zadrzewień rzędowych, chronionych planem (D. Soszyński)

Oprócz zapisów odnoszących się bezpośrednio do szpalerów drzew, mamy również inne narzędzie
jakim jest tworzenie terenów zieleni publicznej (ZP) lub terenów zieleni towarzyszącej wydzielonych
w ramach funkcji podstawowej (ZT), na których powstanie szpalerów drzew nie jest nakazane lub
zalecane, ale które potencjalnie stanowią obszary sprzyjające powstawaniu takich form zieleni.
Długość odcinków przydrożnych, na których wyznaczono takie obszary wynosi łącznie 16 985 m,
a więc znacznie przekracza długość planowanych nowych szpalerów (8 205 m).
W wielu planach, zwłaszcza starszych, jest to jedyna zaznaczona na rysunku forma zieleni przydrożnej. Najwięcej przydrożnych odcinków zieleni publicznej (ZP) wyznaczono w planach nr 7 (rejon
ul. Unickiej), nr 9 (rejon ul. Poligonowej) czy nr 11 (Podzamcze). Najwięcej przydrożnych pasów zieleni
towarzyszącej (ZT) wyznaczono natomiast w planach nr 1 (Kalinowszczyzna i Ponikwoda), nr 8 (rejon
ul. Koncertowej) czy nr 16 (rejon ul. Trześniowskiej). Zasadniczo, w analizowanych dokumentach, nie
występują szczegółowe wytyczne co do charakteru zieleni. W niektórych dokumentach pojawia się
tylko sformułowanie o konieczności wprowadzenia w tych obszarach zieleni urządzonej. Wyjątkiem
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jest plan nr 10 (rejon ul. Cyprysowej) gdzie na rysunku nie występuje oznaczenie szpalerów drzew ale
dla obszaru 1MW - …nakazuje się w ramach obszaru zieleni towarzyszącej lokalizację od projektowanej
drogi KDG zwartego szpaleru lub kilku szpalerów drzew i krzewów. Ciekawy zapis, również nie poparty
rysunkiem, znajduje się w planie nr 4 przy ul. Bluszczowej, przy której wymaga się zachowania ciągłości
w kształtowaniu systemu zieleni osiedlowej, w ramach terenu 1MW, wzdłuż przestrzeni publicznych
wyznaczonych ulic, w szczególności poprzez lokalizację zieleni wysokiej w części działek budowlanych,
które bezpośrednio sąsiadują z ulicą. Również tutaj brak wyraźnego określenia opisanej strefy zieleni skutkuje brakiem jej realizacji. Obecnie na terenie 1MW, na jej styku z ulicą zlokalizowany jest
parking – pozbawiony jakiejkolwiek zieleni. Analiza tych i innych przykładów wprowadzania terenów
zieleni publicznej i zieleni towarzyszącej do planów miejscowych pokazuje, że są to skuteczne sposoby zapewnienia odpowiedniej ilości terenów biologicznie czynnych przy drogach, rzadko jednak
stają się miejscem lokalizacji nowych szpalerów drzew. Zagospodarowanie tych terenów jest często
przypadkowe i uzależnione od gustów właścicieli działek. Tam gdzie własność jest rozdrobniona
powstają pasy zieleni o bardzo zróżnicowanym charakterze, nie tworzące harmonijnej całości towarzyszącej ciągom komunikacyjnym. Większa szansa na powstanie harmonijnych kompozycji,
w tym przydrożnych szpalerów drzew, występuje na odcinkach należących do jednego właściciela.
Przykłady takie występują przy ul. Rumiankowej i w rejonie Laurowej. W obu przypadkach są to
jednak nasadzenia drzew niskopiennych, które zaliczyć należy raczej do zieleni średniej niż wysokiej.
Również w najnowszym projekcie zagospodarowania Błoni pod zamkiem w granicach terenu zieleni
publicznej przy al. Unii Lubelskiej zaprojektowano szpalery drzew wykorzystując wskazane w planie
tereny zieleni parkowej. Wydaje się jednak, że rezygnacja z koordynacyjnej roli planów miejscowych
i pozostawianie decyzji o lokalizacji szpalerów drzew właścicielom gruntów jest mało skuteczne
i prowadzi raczej do przypadkowości oraz chaosu w zagospodarowaniu przestrzeni przyulicznej niż
to kształtowania harmonijnego krajobrazu.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Analizowane plany miejscowe chronią istniejące drzewa przydrożne w bardzo niewielkim stopniu –
można wręcz stwierdzić, że jest to narzędzie nie wykorzystane. Niemal 85% wszystkich istniejących
na tym obszarze przydrożnych szpalerów drzew nie jest objęta żadną formą ochrony planistycznej.
Najrzadsze są sytuacje, w których zapisy dokumentów planistycznych wskazują konkretne szpalery
do ochrony. Nieco częściej plany tworzą warunki sprzyjające utrzymaniu istniejących szpalerów,
poprzez przeznaczanie terenów przyulicznych pod zieleń towarzyszącą. Decyzję co do charakteru tej
zieleni podejmuje jednak zarządca terenu.
Jeśli chodzi o narzędzia (rodzaje ustaleń planistycznych) należy stwierdzić, że w analizowanych planach miejscowych zastosowano odpowiedni dobór narzędzi. Problemem jest jednak mało konkretny
i nie wiążący sposób zapisów. W tekście dominują sformułowania typu zaleca się lub dopuszcza
się a brakuje konkretnych wymagań i nakazów. W efekcie o układzie i charakterze zieleni decyduje
właściciel działki a dokumenty planistyczne pełnią tu bardzo ograniczoną rolę zarówno w utrzymaniu
istniejących jak i kształtowaniu nowych szpalerów drzew przydrożnych. W tej sytuacji małe są szanse
na ochronę i kształtowanie zieleni przydrożnej w sposób kompleksowy, wykraczający poza granice
pojedynczych – często niewielkich działek. Tymczasem wielu autorów podkreśla nie tylko konieczność harmonijnego i spójnego kształtowania otoczenia dróg, ale również zróżnicowanie charakteru
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zieleni w zależności od lokalizacji (Pokorski, Siwiec 1998; Sobczak, Adamiec 2008). Podejście takie
wymaga jednak konkretnych wskazań dotyczących całych zespołów zieleni niezależnie od ich podziałów własnościowych.
Dowodem na małą skuteczność planów jest fakt, że na analizowanym obszarze stwierdzono sporo
nowych nasadzeń tworzących szpalery – w żadnym przypadku nie są to jednak lokalizacje wskazane
w planach. Tymczasem szpalery zaprojektowane w planach w większości przypadków dotychczas nie
powstały. Istotnym zagadnieniem jest zatem egzekwowanie ustaleń planistycznych przez organy
nadzoru budowlanego. Bagatelizowanie kwestii zagospodarowania terenu zielenią stanowi istotny
problem w wielu regionach Polski (Böhm 2006; Soszyński 2014) i jak widać na przykładzie niektórych
analizowanych osiedli, dotyczy również Lublina. Zjawiska te potwierdzają problemy opisywane m.in.
przez P. Fogla (2014), który podkreśla, że terenom zieleni należy zagwarantować w dokumentach
planistycznych pozycję i rangę nie mniejszą niż terenom zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej,
usługowej, czy wreszcie terenom komunikacji.
Analizując zapisy planów miejscowych dotyczących obszarów o różnych funkcjach widać wyraźnie, że
zarówno istniejące jak i nowo planowane szpalery drzew zlokalizowane są przede wszystkim na obszarach osiedli zabudowy wielorodzinnej. Wydaje się, że zbyt mało jest projektowanej zieleni przydrożnej
w obszarach zabudowy jednorodzinnej i usługowej a zupełnie brak jej na terenach przemysłowych.
Warto zmienić tę niekorzystną tendencję zwłaszcza na obszarach dotychczas niezabudowanych, gdzie
jest szansa dostosowania przyszłej linii zabudowy do obecności szpalerów drzew. Potrzebne są jednak
konkretne zapisy planistyczne, gdyż jak pokazują liczne przykłady z opisywanego obszaru, na prywatnych działkach samo wytyczenie strefy zieleni towarzyszącej bardzo rzadko wiąże się z nasadzeniami
drzew. A jeśli nawet drzewa się pojawiają, są to zazwyczaj niskopienne gatunki ozdobne, nie dające
efektu czytelnej i spójnej kompozycyjnie alei. Problem braku spójności i przypadkowości nasadzeń
pojawia się również we wnioskach K. Sobczak i P. Adamca (2008) dotyczących innych fragmentów
Lublina. Autorzy Ci wskazują również na brak stref zieleni w otoczeniu zakładów przemysłowych.
Wydaje się, że dla tego typu obszarów, niewykorzystanym w analizowanych planach narzędziem
jest wprowadzanie zieleni izolacyjnej – w tym pasów zieleni wysokiej wzdłuż dróg, zmniejszających
negatywne oddziaływania środowiskowe i krajobrazowe poszczególnych zakładów.
Na opisywanym terenie nie wytyczono właściwie żadnych szpalerów przy drogach głównych i zbiorczych, a nawet pasy zieleni towarzyszącej zdecydowanie rzadziej pojawiają się przy drogach wyższej
klasy. Dziwi to zwłaszcza w kontekście faktu, że wiele istniejących szpalerów towarzyszy właśnie
głównym drogom. Wprowadzanie zieleni wysokiej wzdłuż dróg osiedlowych jest jak najbardziej
wskazane, ale równie istotne było by tworzenie szpalerów drzew wzdłuż nowo powstających dróg
głównych, gdzie mogły by pełnić ważną rolę środowiskową i krajobrazową.
Wiele z przedstawionych problemów wynika z braku woli i motywacji do zwiększania ilości zadrzewnień u właścicieli terenu przy jednoczesnym braku niepodważalnych argumentów za takimi
działaniami ze strony planistów. Być może właściwym rozwiązaniem było by wprowadzenie konkretnych norm i standardów dotyczących ilości zieleni wysokiej w obszarach pełniących poszczególne
funkcje lub też stosowanie przez samorządy ulg i zachęt związanych z ilością zieleni. Należy jednak
podkreślić, że nawet bez zmiany rozwiązań systemowych możliwe jest dziś lepsze wykorzystanie
planów miejscowych do ochrony i kształtowania zieleni przydrożnej. Poprawa ta wynikać musi jednak z jasno sprecyzowanej wizji sformułowanej na poziomie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
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Przeprowadzone analizy pokazują, że z pewnymi wyjątkami, w najnowszych planach, ilość projektowanych szpalerów wzrasta – zwłaszcza dla terenów dotychczas niezabudowanych. Skuteczność
tych planów będzie można określić dopiero po całkowitym zagospodarowaniu tych obszarów. Przy
tworzeniu nowych planów warto jednak stosować bardziej wiążące i precyzyjne zapisy określające
charakter zieleni – tak aby atrakcyjne aleje przydrożne nie były jedynie reliktami historycznych
układów urbanistycznych.
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Road reconstruction projects are in the forefront of investments in Poland.
The city of Lublin spends considerable sums on road reconstruction and draws
financial support from the EU funds. However, it has to be highlighted that such
projects are the main threat to street greenery, in particular, to trees, as they
frequently result in significant tree felling. The paper presents this problem
on the example of modernisation of Racławickie Avenue (Aleje Racławickie)
and neighbouring streets in Lublin. The article explains the project’s transport
paradigm and the hierarchy of values on which it is based, including the place
of greenery. Moreover, the paper identifies the laws governing the roadway
system and elaborates on negative results of the project. The paper suggests
also, directions of the development of alternative solutions connected with
stand maintenance based on sustainability principle.

Projekty przebudowy i remontu dróg znajdują się w czołówce działań inwestycyjnych w Polsce. Są
one także jednym z najważniejszych haseł, wskazywanych jako pilne zadanie konieczne do „nadrobienia” względem innych państw. Również w Lublinie realizowane są liczne projekty drogowe, mające
w założeniu usprawnić poruszanie się po mieście i podnieść poziom bezpieczeństwa użytkowników.
Część z nich to budowa nowych dróg, inne to przebudowy lub remonty. Należy jednak stwierdzić,
że systematyczna realizacja przebudów i remontów dróg nie zawsze skutkuje oczekiwaną poprawą
przemieszczania się a także niesie ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska naturalnego.
Przedmiotem niniejszego tomu jest zieleń przydrożna Lublina. W większości zieleń ta znajduje się
w obrębie pasa drogowego, w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni i pozostaje we władaniu zarządcy
drogi1. Spośród wielu zagrożeń dla roślinności w pasie drogowym można wymienić: zanieczyszczenia,
skutki wypadków i kolizji, ruch powodujący niszczenie fragmentów lub całości roślin, wandalizm, brak
lub niewłaściwą pielęgnację roślinności. O zagrożeniach tych piszą m.in. Anna Bach i Małgorzata
Frazik-Adamczyk (2006). Wszystkie te zdarzenia prowadzą do niszczenia lub osłabiania żywotności
roślinności przydrożnej. Stwierdzić należy jednak, że żadne z nich nie prowadzi do wielkoskalowego
i nieodwracalnego zniszczenia roślinności. Główną przyczyną niszczenia roślinności przydrożnej na
dużą skalę, w tym wycinki kompozycji alejowych drzew, degradacji krajobrazu, obniżania jakości
przestrzeni w krajobrazie otwartym oraz przestrzeni ulicznej są inwestycje realizowane na podstawie
projektów przebudowy lub remontu drogi. Wycinka alei przydrożnych była wielokrotnie dokumentowana i opisywana, w szczególności na Warmii i Mazurach. Krzysztof Worobiec w 2009 r. szacował,
że rocznie wycina się dziesiątki tysięcy drzew, choć z wielu przyczyn faktyczna liczba jest trudna do
określenia. Sytuację potwierdza także informacja Najwyższej Izby Kontroli z 2013 r. dotycząca wycinki
drzew z terenów gminnych, głównie w ramach przebudów i remontów dróg. W województwie lubelskim również realizowane są wycinki drzew przydrożnych. Przykładem może być przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 835 na odcinku Piotrków – Wysokie, gdzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
zlecił w 2015 r. wycinkę ponad 3 tysięcy drzew.
Na podstawie powyższych rozważań, można stwierdzić, że najistotniejszym zagrożeniem dla roślinności przydrożnej w tym drzewostanu są inwestycje realizowane na podstawie projektów przebudowy lub remontu drogi (Ryc.1). Straty spowodowane projektami są zazwyczaj nieodwracalne.
Co więcej odbywają się one w majestacie prawa, przy pełnej kontroli zarządcy drogi, a finansowane
są ze środków publicznych. Można więc stwierdzić, że główne zagrożenie dla roślinności przydrożnej
leży w czynnikach zależnych od człowieka i jest wynikiem funkcjonującego systemu zarządzania
przestrzenią oraz wynika ze świadomych decyzji.
W artykule zostaną przedstawione najważniejsze aspekty funkcjonującego systemu i przyczyny istniejącej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektu przebudowy Alei Racławickich w Lublinie
(Ryc.2).

1
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W przypadku Lublina jest to wydzielona jednostka miejska - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie.

Ryc. 1. Poster ilustrujący tezę artykułu (J. Kamiński)

MATERIAŁ I METODY
W pracy wykorzystano opracowania, akty prawne dotyczące zagadnienia dróg i zieleni przydrożnej
oraz opinie i ekspertyzy dotyczące projektów drogowych. Odniesiono się także do projektów i realizacji
przebudowy lub remontu dróg w Polsce. Szczegółowo przeanalizowanym przykładem jest projekt
przebudowy Alei Racławickich w Lublinie, który został przedstawiony do konsultacji publicznych
w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko w grudniu 2016 r2.
Na podstawie zgromadzonych materiałów sformułowano uwarunkowania dotyczące przyczyn degradacji roślinności przydrożnej na skutek projektów drogowych oraz wnioski będące ich syntetycznym
ujęciem. Przedstawiono także rozwiązania mogące przyczynić się do poprawy stopnia ochrony zieleni
przydrożnej.

2

Podstawą analizy był projekt dołączony do obwieszczenia z dnia 8 grudnia 2016 r., w sprawie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od
Al. Racławickich do skrzyżowania z ul Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul Filaretów
i ul Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul Narutowicza w Lublinie. Z analizowanego
dokumentu zostały zaczerpnięte wszystkie rysunki projektu zamieszczone w tekście. Źródło: www.lublin.eu
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Ryc. 2. Lokalizacja Alei Racławickich w strukturze głównych ulic Lublina. Zaznaczono także Stare Miasto (J. Kamiński)

UWARUNKOWANIA WYCINKI DRZEW
PODCZAS PRZEBUDOWY I REMONTU DRÓG
PAS DROGOWY I ZIELEŃ
W art. 4. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zdefiniowano pas drogowy jako
wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą. W tym
samym artykule zdefiniowano także zieleń przydrożną jako roślinność umieszczoną w pasie drogowym, mającą na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy
nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę
przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Natomiast
w art. 20. ust. 16) wskazano, że utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew
oraz krzewów jest obowiązkiem zarządcy drogi.
Z powyższych zapisów wynika, że zieleń w pasach drogowych, stanowi domenę zarządcy drogi.
Przepisy odrębne, takie jak związane z ochroną zabytków lub ochroną przyrody mogą natomiast
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nałożyć na zarządcę dodatkowe ograniczenia. Szerokość pasa drogowego nie została sztywno
określona a pas drogowy może często obejmować znaczne powierzchnie wraz z towarzyszącą drodze
zielenią. Przykład zasięgu pasa drogowego przedstawia rycina 3.
Dodatkowe zapisy dotyczące zieleni zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie, które w § 52. 1. stwierdza m.in. że: pas zieleni może być elementem pasa
drogowego, jeżeli pełni funkcje estetyczne lub związane z ochroną środowiska (...) a w § 53 określa
że: Szerokość pasa zieleni, zapewniająca wystarczające warunki jej wegetacji i pielęgnacji powinna
wynosić co najmniej 3,0 m, jeżeli jest to rząd drzew, żywopłot lub pasmo krzewów, drzewa w pasie
drogowym powinny być tak usytuowane, żeby w okresie swojej wegetacji nie powodowały niszczenia
nawierzchni drogi oraz nie utrudniały użytkowania chodników przez pieszych, w szczególności przez
osoby niepełnosprawne, odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3,0 m,
a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się mniejszą odległość, jeśli będą spełnione
pozostałe warunki określone w rozporządzeniu.
Przedstawione przepisy wskazują na świadomość organu wykonawczego, dotyczącą estetycznej
i ekologicznej roli zieleni przydrożnej, a także minimalnych warunków zapewniających wegetację
drzew, jednakże w odniesieniu do przebudowy i remontu drogi odległości drzew od jezdni mogą być
kształtowane dowolnie. Jest to jedna z przyczyn zaistniałej sytuacji. Warto jednak dodać, że są także
przepisy sprzyjające ochronie roślinności. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie, w § 4. ust. 3 przy przebudowie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
w klasach od A do Z, dopuszcza projektowanie parametrów drogi jak dla klasy o jeden poziom niższej.
W praktyce oznacza to możliwość zastosowania mniejszych parametrów drogi, węższych pasów
a pozostawienie więcej przestrzeni dla takich elementów jak zieleń. Jest to jednak zapis, którego
stosowanie nie jest obligatoryjne. Ponadto w wielu miastach istnieją lokalne dokumenty programowe dotyczące zrównoważonego transportu i odwrotu od dominacji samochodu indywidualnego.
W Lublinie przykładami są m.in. Polityka komunikacyjna miasta Lublina z 1997 r. oraz uchwalone
w 2016 r. Lubelskie Standardy Piesze3. Dokumenty te wymagają jednak „woli politycznej” aby były
wdrażane.

3

http://ulublin.eu/inne/lubelskie-standardy-piesze-weszly-zycie/ [dostęp 15.05.2017]
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Ryc. 3. Zasięg pasów drogowych na przykładzie okolic ulicy Filaretów w Lublinie. Widoczne obszary zieleni przydrożnej
(www.geoportal2.lublin.eu [dostęp 15.05.2017])

PRAWO
Istotnym uwarunkowaniem skutkującym wycinką drzew przydrożnych jest funkcjonujący system
prawny. Inwestycje w przebudowę drogi mogą być realizowane zarówno w oparciu o ustawę z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane jak i ustawę z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W przypadku pierwszej
ustawy usuwanie drzew i krzewów w pasach drogowych jest analogiczne jak przy innych inwestycjach i wymaga stosownych zezwoleń, jeśli są wymagane. Druga z wymienionych ustaw wprowadza
narządzie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a w art 21. ust. 2. stwierdza, że do
usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania
zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. W praktyce oznacza to, że drzewa w obrębie
inwestycji (poza obszarami konserwatorskimi) nie podlegają żadnej ochronie i mogą zostać wycięte
nawet, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Wyznacznikiem, jaka roślinność zostanie usunięta
staje się projekt drogowy.
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PARADYGMAT SAMOCHODOWY
Kolejnym uwarunkowaniem wpływającym na sytuację zieleni przydrożnej jest zespół przekonań,
wartości, praktyki, tradycji, przyzwyczajeń i mitów, który można określić jako „paradygmat samochodowy”. Początki tego paradygmatu sięgają początków motoryzacji indywidualnej. Początkowo
samochód traktowany był jako niebezpieczny środek komunikacji, który nie cieszył się specjalnymi
względami we wspólnie użytkowanej ulicy. Z czasem jednak ulice i drogi zostały dostosowane do
potrzeb samochodów i ich wzrastających możliwości. Jednocześnie powstały ograniczenia prawne
dotyczące poruszania się innych użytkowników drogi. Efektem stała się dominacja indywidualnego
ruchu samochodowego nad innymi sposobami poruszania się po ulicy (Ryc.4). Jej szczyt przypadł
na lata 50-70 XX w., po czym rozpoczął się trend przeciwny. W Polsce dopiero od niedawna można
zaobserwować podobne zjawisko. Skutkiem dominacji samochodu i wynikającego z niego „paradygmatu samochodowego” są projekty, które uznają samochód indywidualny za najważniejszy
pojazd użytkujący drogę i jemu podporządkowują sposób jej projektowania. Zjawisko to oraz jego
negatywne konsekwencje obserwowała i opisywała szczegółowo Jane Jacobs w książce Śmierć i życie
wielkich miast Ameryki (2014).
Dominacja samochodu przyniosła także znaczące zmiany w stylu życia, w szczególności w Stanach
Zjednoczonych, gdzie połączona z rozproszeniem przestrzennym skutkowała znaczącym spadkiem
jakości życia, zanikiem więzi społecznych oraz spadkiem poczucia osobistego szczęścia znacznej
liczby obywateli. Te, nadal obecne skutki „ery samochodu” opisuje Charles Montgomery w książce
Miasto szczęśliwe (2015).
Jan Gehl w książce Miasta dla ludzi (2014) stwierdza wprost, że otrzymujemy to w co inwestujemy.
Jeśli inwestujemy w infrastrukturę samochodową otrzymujemy więcej samochodów, jeśli inwestujemy
w przestrzenie publiczne więcej ludzi pojawia się by spędzać w nich czas.

Ryc. 4. Ulica zawłaszczona przez samochody przestaje być bezpieczna. Rysunek satyryczny ilustrujący to zjawisko
(https://mrmannoticias.blogspot.com/2016/05/el-dominio-del-espacio-publico.html [dostęp 15.05.2017])
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POSZERZANIE DRÓG JAKO RECEPTA NA KORKI DROGOWE
Dążenie do dominacji samochodu w przestrzeni miasta wiąże się z pojęciem przepustowości drogi,
które rozumiane jest dość często jako ilość pojazdów (samochodów indywidualnych) a nie liczba osób,
które mogą się przemieścić ulicą w danym czasie. Intuicyjnym rozwiązaniem problemu wydaje się
poszerzenie jezdni a także budowa estakad, skrzyżowań wielopoziomowych i innych kosztownych
budowli w celu poprawy warunków poruszania się samochodom. Odbywa się to często kosztem
pozostałych użytkowników ulicy a także znajdującej się przy niej roślinności. Przekonanie to, obecne
jest nie tylko w publicznej debacie, ale także w praktyce projektowej, czego przykładem jest także
projekt przebudowy Alei Racławickich (Ryc.5). Doczekało się ona nawet ironicznego określenia
„święta przepustowość”. Jednakże skutki jego stosowania często są odmienne od zakładanych – ruch
samochodowy wzmaga się a poprawa jest tylko chwilowa.
Przyczyny tego zjawiska opisują: prawo Lewisa-Mogridge’a, paradoks Downsa-Thomsona oraz
matematyczny Paradoks Braessa. Prawo Lewisa-Mogridge’a opisane przez Davida Lewisa w 1977 r.
i Martina Mogridge’a w 1990 r. stwierdza, że po poszerzeniu jezdni o dodatkowe pasy ruchu poprawa
w poruszaniu się jest tylko chwilowa a nowa przestrzeń zostanie w krótkim czasie, kilku tygodni lub
miesięcy, wypełniona przez nowe samochody. W efekcie na poszerzonej drodze pojawi się znów zjawisko kongestii, spowodowane wzbudzeniem dodatkowego ruchu zachęconego nową, szerszą drogą
a czas przejazdu zmniejszy się. Zjawisko to działa także odwrotnie – zwężenie drogi powoduje, że
część kierowców rezygnuje z danej drogi lub wybiera inny środek transportu. Szczególnie widoczne
jest to w przypadku remontu mostów4.
Paradoks Downsa-Thomsona opisany m.in. przez Johna M. Thomsona (1972) i Anthony’ego Downsa
(1992) stwierdza, że średnia prędkość podróży od drzwi do drzwi samochodem indywidualnym jest
wprost proporcjonalna średniej prędkości podróży transportem publicznym. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w przypadku sprawnego transportu publicznego więcej osób wybiera go jako środek
do codziennej komunikacji, co pozwala na swobodniejsze poruszanie się samochodem indywidualnym tym osobom, które go potrzebują. Następuje także sprzężenie zwrotne, im gorsze są warunki
poruszania się komunikacją publiczną tym chętniej wybierany jest samochód indywidualny, co rodzi
dalszy spadek jakości poruszania się wszystkich użytkowników.
Powiązany z powyższymi prawami jest paradoks matematyczny Dietricha Braessa z 1968 r., który
stwierdza, że istnieją sytuacje, w których dodanie do sieci drogowej nowego połączenia skutkuje
wydłużeniem się czasu jazdy po tej sieci.
Powyższe twierdzenia przeczą intuicyjnym przekonaniom dotyczącym sposobów poprawy poruszania
się po mieście jednakże ich prawdziwość została wielokrotnie zaobserwowana w wielu miastach
świata. Nie kwestionują one potrzeby budowy dróg i hierarchizacji ich układu, jednakże wskazują
na poważne zagrożenia wynikające z ich niewłaściwego zaplanowania, szczególnie w zakresie ilości
a także przeskalowanych parametrów dróg. Szczególnie w przypadku przebudów i remontów dróg
twierdzenia te są notorycznie lekceważone w polskiej praktyce budowy, przebudowy i remontu
dróg. Skutkuje to finansowaniem licznych, kosztownych rozwiązań, które w efekcie nie przyniosą
zakładanych rezultatów. Realnym rozwiązaniem są sprzeczne z intuicją metody poprawiania sytuacji,
4
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W wyniku pożaru i zamknięcia Mostu Łazienkowskiego w Warszawie w lutym 2015 r. zaobserwowano znaczący
spadek ilości samochodów indywidualnych przekraczających Wisłę. Oszacowano, że ok. 50 tys. kierowców wybrało
inny sposób przedostania się na drugą stronę Wisły. http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/52-tysiace-kierowcow-znikajac-nie-moze-sie-mylic-48222.html

takie jak zwężanie ulic, uspokajanie ruchu, priorytetyzacja komunikacji publicznej poprzez buspasy
i węzły przesiadkowe. Szczegółowo opisuje je m.in. Marek Karabon w tekście Kontr-intuicyjne metody
ograniczania korków w miastach.

Ryc. 5. Fragment projektu przebudowy Alei Racławickich w Lublinie, w rejonie Technikum Chemicznego,
z zaznaczonym na czerwono obszarem planowanym do poszerzenia pod nowy pas ruchu, kosztem szpaleru drzew. Po
stronie południowej widoczna droga rowerowa zaplanowana w bezpośrednim sąsiedztwie drzew (J. Kamiński na
podstawie: www.lublin.eu)

PROJEKTY DROGOWE A PRZYCZYNY WYPADKÓW
Jako główną przyczynę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce statystyki wskazują
nadmierną prędkość. Według danych Komendy Głównej Policji w 2016 r. w wypadkach drogowych
zginęło 3026 osoby, a nadmierna prędkość była przyczyną 37% z tych zdarzeń. Pomimo powolnego
spadku liczby wypadków, w tym śmiertelnych statystyki są nadal wysokie a jednocześnie nieporównywalnie wyższe od wszystkich innych rodzajów komunikacji. Jako jedną z przyczyn tej sytuacji wskazuje
się nieprzystosowanie infrastruktury drogowej do określonej przepisami prędkości. W opracowanym
na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury raporcie Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą
fizycznych środków technicznych (2008) autorzy stwierdzają m.in. Za zapewnienie bezpieczeństwa
infrastruktury drogowej odpowiedzialni są zarządcy dróg. Jednak powszechna od wielu lat praktyka,
jaką jest mnożenie znaków i wprowadzanie miejscowych ograniczeń prędkości niepopartych zmianą
otoczenia drogi, jest nieskuteczna. (...) Aby ograniczenie prędkości było skuteczne, musi ono być sankcjonowane przez środowisko drogi. Geometria drogi, organizacja ruchu i otoczenie drogi muszą być
odzwierciedleniem ograniczenia prędkości i muszą być zaprojektowane w sposób zapewniający warunki
ruchowe odpowiednie dla tej prędkości i zapobiegające poruszaniu się z wyższymi prędkościami. W ten
sposób, oprócz znaków, sam wygląd drogi powinien być spójny z ograniczeniem prędkości i wskazywać
kierowcy, jaka prędkość jazdy jest od niego oczekiwana.
Wynika stąd, że wiele zaprojektowanych w Polsce dróg swoimi parametrami sprzyja rozwijaniu
nadmiernej prędkości pomimo formalnych ograniczeń w tym zakresie. Jest to jedna z przyczyn przekraczania dopuszczalnej prędkości, również w miastach. Ograniczenie prędkości jest natomiast skuteczne tam gdzie fizyczne parametry drogi są adekwatne do dopuszczalnej prędkości i samoczynnie
wymuszają powolną jazdę. Można więc wskazać, że już na etapie projektowania ulicy decyduje się jej
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poziom bezpieczeństwa. Co więcej, podnoszona kwestia kolizji z drzewami, jako przyczyna wypadków
śmiertelnych, jest pochodną nadmiernej prędkości i może zostać wyeliminowana poprzez fizyczne
uspokojenie oraz spowolnienie ruchu a nie przez wycinkę drzew i zastąpienie ich barierami ochronnymi.
Brak dostosowania infrastruktury do planowanej dopuszczalnej prędkości jest ściśle związany z takimi
rozwiązaniami jak: szerokie pasy ruchu, szerokie pasy dzielące, duże promienie skrętów, wydzielone
pasy do skrętów, stosowanie licznych znaków, barier ochronnych i barierek. Konieczna staje się także
separacja szybkiego ruchu kołowego od innych użytkowników ulicy. Konsekwencją jest poszerzanie
terenów zajmowanych przez infrastrukturę drogową, w szczególności jezdni, kosztem pozostałych
elementów drogi: zieleni, chodników i dróg rowerowych, które muszą zmieścić się w przestrzeni, która
pozostała. Natomiast uspokajanie ruchu, zawężanie pasów, stosowanie różnorodnych elementów
uspokojenia ruchu pozwala na integrację uczestników ruchu a także na pozostawienie większej
przestrzeni dla zieleni przyulicznej.

ZAPISY PROJEKTÓW
Poza wskazanymi powyżej czynnikami istotną przyczyną usuwania zieleni przydrożnej są zapisy
projektów, które bazują na wymienionych założeniach prawnych i ideowych. Należy zauważyć, że
na etapie projektowania przebudowy i remontu drogi rozstrzyga się ostatecznie los roślinności
przydrożnej o czym piszą m.in. Łukasz Dworniczak i Monika Ziemiańska (2012). Dobrze przygotowany projekt a także prawidłowo przeprowadzona procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko dają szansę na skuteczną ochronę zieleni przydrożnej. Istotna jest tu świadomość
zamawiającego, stawianie odpowiednich wymogów wykonawcom oraz świadomość samych projektantów co do wartości zieleni i jej roli w mieście. Niestety często tak się nie dzieje i zieleń staje się
„ofiarą” projektu drogowego.
Już w zapisach dokumentów dotyczących zamówień usług projektowych, często nie zamieszcza się
szczególnych wymogów dotyczących ochrony drzew w projekcie i zachowania ich w dobrej kondycji.
W hierarchii wartości, którą zaobserwować można w zamówieniu na pierwszy plan wysuwane są
parametry techniczne, intuicyjnie rozumiana poprawa poruszania się oraz bezpieczeństwo polegające na maksymalnej separacji poszczególnych rodzajów ruchu. W efekcie od projektantów drogi nie
wymaga się troski o drzewostan, który traktuje się jako element kolizyjny.
Ponadto obecność roślinności, a w szczególności drzew w pasie drogowym skutkuje koniecznością
ich zabezpieczania podczas budowy, rodzi niebezpieczeństwo zniszczenia lub konieczność modyfikacji przebiegu infrastruktury oraz późniejszej pielęgnacji. Następuje więc zjawisko „czyszczenia
przedpola” z drzew by uniknąć jakichkolwiek „problemów” przy projektowaniu a później przy realizacji
prac budowlanych. Dotyka to także drzew będących w oddali od infrastruktury, których usuwanie
nie jest konieczne (Ryc.6, 7). Swoboda w gospodarowaniu drzewami w pasie drogowym skutkuje
projektowaniem infrastruktury bez ich poszanowania. Dotyczy to zarówno wycinki drzew jak i projektowania infrastruktury w bezpośredniej bliskości pni, w strefie korzeniowej, co znacznie osłabia
drzewo. Jeszcze niżej w hierarchii wartości znajdują się krzewy i żywopłoty, które wydają się być
niepotrzebnymi elementami pasa drogowego.
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Ryc. 6. Pnie drzew usuniętych przy Al. Warszawskiej podczas budowy wiaduktu nad Al. Solidarności. Pozostawienie pni
świadczy, że usunięcie tych drzew nie było konieczne (J. Kamiński)

Ryc. 7. Szpaler drzew przy Al. Warszawskiej, wzdłuż ogrodzenia Muzeum Wsi Lubelskiej (MWL). Drzewa zostały
przeznaczone do usunięcia według projektu budowy wiaduktu nad Al. Solidarności. Usunięcie tych drzew nie było
konieczne i zostały zachowane dzięki działaniom Agaty Kozak z MWL oraz Rady i Forum Kultury Przestrzeni
(J. Kamiński)
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Dodatkową przyczyną usuwania drzew na podstawie projektów jest niedokładność sporządzanych
inwentaryzacji i pomiarów geodezyjnych. Często do celów projektowych przeznaczane są mapy,
które nie posiadają dokładnej inwentaryzacji drzew, środek drzewa wskazywany jest przy pniu,
co w wypadku drzew o dużych obwodach może dać różnicę nawet kilkudziesięciu centymetrów
w porównaniu z realnym położeniem drzewa. Rodzi to liczne kolizje projektowanej infrastruktury
z drzewostanem, które pojawiają się na etapie realizacji inwestycji i skutkują koniecznością usunięcia
drzewa, jego zamarciem po kilku latach lub wywróceniem spowodowanym zniszczeniem systemu
korzeniowego. Dodatkowo planowane w projektach sieci podziemne uniemożliwiają przywrócenie
roślinności przydrożnej, zwłaszcza wysokiej w pasie drogowym a zieleń taka uznawana jest za
element zbędny, generujący dodatkowe koszty utrzymania. Należytej ochrony nie zapewnia także
funkcjonujący system ocen oddziaływania na środowisko, które zazwyczaj nie są obiektywne i służą
uzasadnieniu przyjętych w projekcie rozwiązań. Na ten temat pisali autorzy raportu WWF Jakość ocen
oddziaływania na środowisko w Polsce (2006), Krzysztof Okrasiński (2010) a w 2016 r. opinie wyraziła
Państwowa Rada Ochrony Przyrody.

INNE ASPEKTY
Wśród innych aspektów wpływających na stan zieleni przydrożnej i przyulicznej podczas przebudowy
i remontu drogi można wymienić specyfikę dotacji Unii Europejskiej, które są zazwyczaj głównym lub
dodatkowym elementem finansowania inwestycji drogowej. Pozwalają one zrealizować zamierzenie
za znacznie mniejsze koszty własne, co skutkuje rozmachem w budowie czy przebudowie dróg,
natomiast nie uwzględniają przyszłych kosztów utrzymania. Pojawienie się narastających kosztów
utrzymania infrastruktury staje się coraz istotniejszym zjawiskiem w budżetach polskich samorządów.
Dodatkową specyfiką projektów unijnych jest ich akcyjność, która zachęca do szybkich, niedostatecznie przemyślanych inwestycji, profilowanych pod wymogi konkretnych funduszy. Podobnie szkodliwą
rolę mogą pełnić zapisy o kwalifikowalności elementów projektu, które rozumiane mechanicznie
powodują, że powstająca infrastruktura ma jedynie uzasadnić uzyskanie dofinansowania a nie być
rzeczywiście użyteczna. Ponadto liczba i skala realizowanych inwestycji doprowadziła do powstania
gałęzi gospodarki nastawionej na realizację tego typu zadań. Istnienie tej gałęzi powoduje dodatkowy
nacisk na projektowanie i realizowanie kolejnych, kosztownych inwestycji.

HIERARCHIA WARTOŚCI
Z powyższych uwarunkowań wyłania się obraz hierarchii wartości, w której roślinność przydrożna,
w tym drzewostan, znajdują się na bardzo odległym miejscu. Muszą one konkurować z „paradygmatem samochodowym”, przyzwyczajeniami projektowymi, intuicyjnym i dość powszechnym w opinii
publicznej przekonaniem o konieczności poszerzania dróg, bezpieczeństwem rozumianym jako brak
jakichkolwiek elementów w pasie drogowym, specyfiką projektów unijnych oraz naciskiem kapitału.
Nie sprzyja im także prawo, które w przypadku decyzji ZRID praktycznie pozostawia zieleń bez ochrony
a korzystne dla zieleni zapisy i dokumenty mają charakter fakultatywny.
W efekcie projekty przebudowy lub remontu dróg są głównym zagrożeniem dla zieleni przydrożnej,
w tym drzewostanu ale także krzewów, żywopłotów i trawników. Dodatkowo często poszerzenie
jezdni skutkuje zmniejszeniem miejsca na pozostałe elementy drogi: chodnik, drogę rowerową,
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przystanki komunikacji publicznej. Te elementy są wówczas przedstawiane jako przyczyny wycinki
drzew, co miało miejsce również w przypadku Alei Racławickich w Lublinie5, choć faktyczną przyczyną
jest dominacja samochodu.

PRZYKŁAD ALEI RACŁAWICKICH
Opisane powyżej zjawiska można zaobserwować na przykładzie licznych, realizowanych w Lublinie
projektów przebudowy i remontu dróg. Jako przedmiot analizy wybrano projekt przebudowy
Alei Racławickich, który jest częścią większego opracowania obejmującego także ulicę Lipową,
Sowińskiego i Poniatowskiego. W analizowanym projekcie zauważyć można obecność omówionych
zjawisk, które w konsekwencji skutkują znaczącą degradacją zieleni w ciągu tej ulicy.
Aleje Racławickie stanowią fragment najważniejszego traktu przestrzeni publicznej Lublina, który
rozpoczyna się w okolicach Starego Miasta i ciągnie w kierunku zachodnim do Ronda Honorowych
Krwiodawców. Na kompozycję tej ulicy składają się jezdnia, chodniki, zieleń komponowana w tym
charakterystyczne szpalery drzew, żywopłoty, mała architektura oraz budynki znajdujące się wzdłuż
ulicy. Całość tworzy spójną kompozycję urbanistyczną i stanowi jedną z najbardziej charakterystycznych przestrzeni Lublina (Ryc.8). Wartość kompozycji tej przestrzeni została wielokrotnie podkreślona
w licznych opracowaniach, a także wpisana na listę Dóbr Kultury Współczesnej gminy Lublin.

5

Poskarżyli się na „nowe” Aleje Racławickie, 19 stycznia 2017, Gazeta w Lublinie, http://www.kurierlubelski.pl/
wiadomosci/lublin/a/poskarzyli-sie-na-nowe-aleje-raclawickie,11706962/
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Ryc. 8. Aleje Racławickie w Lublinie, maj 2017 r. (J. Kamiński)

W projekcie przebudowy tej reprezentacyjnej alei Lublina dominuje „paradygmat samochodowy”,
który jest przyczyną podjętych decyzji o poszerzeniu drogi, rozbudowie skrzyżowań, dodaniu lewo
i prawoskrętów, które w założeniu mają na celu poprawę warunków ruchowych w ciągu przebudowywanych ulic, wraz ze zwiększeniem bezpieczeństwa ich użytkowników (Raport 2016). Zaprojektowano
również buspasy mające ułatwić poruszanie się komunikacją publiczną, jednakże w sposób, który nie zabierze zbyt wiele miejsca samochodom indywidualnym. Zaplanowane poszerzenie, stoi
w sprzeczności nie tylko ze wspomnianym prawem Lewisa-Mogridge’a, ale także wcześniejszymi
analizami, wykonanymi przez Andrzeja Brzezińskiego (2013), wskazującym na możliwość realizacji
buspasa (autobusowo-trolejbusowego) w istniejącej geometrii drogi. Co więcej raport oddziaływania
na środowisko zawiera informacje wskazujące na zmniejszenie się przepustowości drogi po realizacji
inwestycji. Przy projektowaniu przebudowy nie zastosowano także, wspomnianych wyżej, korzystnych dla roślinności przepisów umożliwiających zwężenie pasa ruchu, zgodnie z parametrami klasy
niższej – w tym wypadku z G do Z. Raport stwierdza również, że teren inwestycji nie charakteryzuje się
zasadniczo wybitnymi walorami rekreacyjnymi ani krajobrazowymi oraz, że realizowane przedsięwzięcie
nie będzie miało wpływu na istniejące walory krajobrazowe analizowanego obszaru.
Wprowadzenie nowych lewo i prawoskrętów przyczyniło się do znacznego poszerzenia jezdni, która
wchodzi w kolizje z istniejącym drzewostanem. W zaplanowanym w ten sposób pasie drogowym
pojawiły się także wydzielone drogi rowerowe i chodniki, które również zostały zaplanowane w sposób kolizyjny, chociaż te elementy mogą być znacznie bardziej elastycznie projektowane z poszanowaniem drzew. W efekcie do wycinki wskazano 89 drzew, z których większość wchodzi w kolizję
z jezdnią, a pozostałe z chodnikiem lub drogą rowerową. Znaczący ubytek w krajobrazie stanowić
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będą przede wszystkim szpalery drzew, które obecnie stanowią ważny element kompozycji krajobrazu. Całkowitemu usunięciu ulegają również żywopłoty, które stanowią charakterystyczny element
krajobrazu Alei Racławickich (Ryc.9). Poza 89 wspomnianymi drzewami liczne drzewa znajdują się
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej infrastruktury: jezdni, dróg rowerowych bądź chodników.
W niektórych przypadkach infrastruktura wyraźnie zaplanowana jest w kolizji z drzewem, które
w efekcie ma niewielkie szanse na przeżycie. Rada Kultury Przestrzeni w Opinii do projektu i raportu
z dnia 29 grudnia 2016 r. oszacowała liczbę tych drzew na ok. 200. Trzeba także wspomnieć, że projekt
realizowany jest wbrew woli mieszkańców Lublina.
Podsumowując należy stwierdzić, że analizowane opracowanie jest przykładem projektu drogowego stanowiącego poważne zagrożenie dla zieleni przyulicznej. Co więcej, z dostępnych materiałów,
oficjalnego raportu a także aktualnej wiedzy wynika, że nie rozwiąże on problemów transportowych,
natomiast trwale zdegraduje jedną z najcenniejszych przestrzeni Lublina. Może on być modelowym
przykładem, w jaki sposób szereg uwarunkowań wpływa na podjęcie decyzji skutkujących negatywnymi i długotrwałymi konsekwencjami w przestrzeni. Konsekwencje realizacji projektu zilustrowano
na rycinach 9-15.

Ryc. 9. Aleje Racławickie w Lublinie. Żywopłoty w rejonie Liceum im. Staszica, przeznaczone do usunięcia z powodu
zmiany lokalizacji chodnika i dodania drogi rowerowej (J. Kamiński)
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Ryc. 10. Aleje Racławickie w Lublinie. Szpaler drzew w rejonie Szpitala Wojskowego, przeznaczony do usunięcia
z powodu poszerzenia jezdni. (J. Kamiński)

Ryc. 11. Fragment projektu przebudowy Alei Racławickich w Lublinie. Szpaler drzew w rejonie Szpitala Wojskowego,
przeznaczony do usunięcia z powodu poszerzenia jezdni. Drzewa/żywopłoty do usunięcia, z powodu kolizji z: X z jezdnią, R - drogą rowerową, C - chodnikiem, H - drzewo do adaptacji (oznaczenia oryginalne). Czerwonym kolorem
i kreskowaniem zaznaczono planowane poszerzenie (J. Kamiński na podstawie: www.lublin.eu)
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Ryc. 12. Aleje Racławickie w Lublinie. Pomnikowe drzewa przy Rondzie Honorowych Krwiodawców. Kolorem
czerwonym zaznaczono planowane poszerzenie jedni Al. Kraśnickiej w celu dodania prawoskrętu a liniami białymi
planowaną drogę rowerową zaplanowaną pomiędzy drzewami a ogrodzeniem w kolizji z pniami drzew. W dokumentacji
drzewa zaznaczono jako drzewa do adaptacji, jednakże w praktyce istnieje poważne zagrożenie ich zamarcia po
przeprowadzonych pracach (J. Kamiński na podstawie: www.lublin.eu)

Ryc. 13. Fragment projektu przebudowy Alei Racławickich w Lublinie. Pomnikowe drzewa przy Rondzie Honorowych
Krwiodawców. Czerwonym kreskowaniem zaznaczono planowane poszerzenie jezdni Al. Kraśnickiej w celu dodania
prawoskrętu. Widoczna planowana droga rowerowa zaplanowaną pomiędzy drzewami a ogrodzeniem w kolizji z pniami
drzew. W dokumentacji drzewa zaznaczono jako H - drzewa do adaptacji, jednakże w praktyce istnieje poważne
zagrożenie ich zamarcia po przeprowadzonych pracach (J. Kamiński na podstawie: www.lublin.eu)
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Ryc. 14. Aleje Racławickie w Lublinie. Okazałe drzewa w rejonie KUL. Kolorem czerwonym zaznaczono planowane
poszerzenie jezdni a liniami białymi planowaną drogę rowerową zaplanowaną w bezpośredniej bliskości pni drzew.
Czerwoną strzałką zaznaczono drzewo do wycięcia. W dokumentacji drzewa zaznaczono jako drzewa do adaptacji,
jednakże w praktyce istnieje poważne zagrożenie ich zamarcia po przeprowadzonych pracach (J. Kamiński)

Ryc. 15. Fragment projektu przebudowy Alei Racławickich w Lublinie w rejonie KUL. Czerwonym kreskowaniem
zaznaczono planowane poszerzenia jezdni w celu dodania dodatkowych pasów ruchu. Widoczne drzewa do usunięcia X
- z powodu kolizji z jezdnią i R - drogą rowerową. Widoczna droga rowerowa zaplanowana w bezpośredniej bliskości pni
drzew. W dokumentacji drzewa zaznaczono jako H - drzewa do adaptacji, jednakże w praktyce istnieje poważne
zagrożenie ich zamarcia po przeprowadzonych pracach (J. Kamiński na podstawie: www.lublin.eu)
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DYSKUSJA
W niniejszym artykule rozpoznano najistotniejsze uwarunkowania wpływające na sposób sporządzania projektów przebudów i remontów dróg. Ważnym polem badawczym pozostają inne czynniki,
o których wspomniano i które mogą mieć istotny wpływ na lokalne realizacje. Pomimo pojawiania
się w Polsce trendów zmierzających do zwiększenia roli zieleni przydrożnej, przedstawiony w artykule zestaw czynników jest nadal obecny zarówno w opinii publicznej, praktyce projektowej a także
dyskursie naukowym. Badania tych czynników stanowić mogą interesujące wyzwanie także dla nauk
humanistycznych, filozofii, etyki, aksjologii. Krytyczna analiza zjawisk opisanych w artykule nie ma na
celu podważenia sensu budowy, przebudowy czy remontu dróg. Wskazuje jednak na liczne zagrożenia,
które niesie ze sobą nieprawidłowo prowadzony proces inwestycji drogowych.
Ponadto przedstawione w artykule analizy nie odnoszą się do wszystkich realizowanych w Polsce
projektów przebudowy i remontu dróg. Nie każdy realizowany projekt wiąże się automatycznie z wielkoskalową wycinką drzew. Istnieją przykłady projektów, w których zachowano istniejącą roślinność
przydrożną a drzewostan był objęty ochroną podczas prac budowlanych. W szczególności dotyczy to
niewielkich ulic, gdzie nie przewidziano poszerzeń. Coraz częściej też pojawiają się projekty, w których
zastosowano zwężanie jezdni, uspokojenie ruchu oraz wprowadzanie lub przywracanie roślinności
i drzew przy ulicach.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W artykule wskazano projekty przebudowy i remontu dróg jako główne zagrożenie dla zieleni przydrożnej. Szerokie możliwości projektowania dróg z poszanowaniem roślinności nie są wykorzystywane
przy sporządzaniu projektów. Co więcej zieleń, w tym szczególnie drzewa, znajdują się na odległym
miejscu w hierarchii wartości rządzącej zlecaniem i wykonywaniem projektów. Wpływ na to mają
takie czynniki jak:
–– uwarunkowania prawne w tym szerokie ułatwienia w usuwaniu roślinności oraz słabość narzędzi ochronnych takich jak procedura ooś,
–– mocno utrwalony „paradygmat samochodowy”,
–– intuicyjne przekonania o konieczności poszerzania dróg jako recepty na problemy
transportowe,
–– niska świadomość wartości zieleni w pasach drogowych i traktowanie jej jako niepotrzebny
dodatek,
–– niska znajomość kontr-intuicyjnych sposobów rozwiązywania problemów transportowych,
które przyczyniają się także do większej ochrony zieleni przyulicznej.
Analizując powyższe uwarunkowania należy stwierdzić, że zmiana hierarchii wartości, w której
roślinność zajęłaby bardziej uprzywilejowane miejsce w procesach inwestycyjnych: zmiana zapisów
prawnych, treści zamówień publicznych a także zmiany w praktyce projektowej są pilną potrzebą.
Zmiana paradygmatu z „samochodowego” na „zrównoważony”: zielony, pieszy, rowerowy przyczyni
się do zachowania cennych przyrodniczo, krajobrazowo i rekreacyjnie kompozycji zieleni przyulicznej
a tym samym poprawy jakości życia w mieście. Co więcej istnieje szereg metod projektowania oraz
przykładów ich zastosowania, które umożliwiają prowadzenie inwestycji z poszanowaniem roślinności
przydrożnej. Również w przypadku Alei Racławickich w Lublinie takie podejście jest możliwe. Wymaga
ono przyjęcia innej hierarchii wartości, zastosowania zrównoważonych rozwiązań komunikacyjnych,
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ograniczenia ruchu samochodów indywidualnych, wzmocnienia roli komunikacji publicznej. W zakresie
komunikacji rowerowej również możliwe jest stosowanie kreatywnych i elastycznych rozwiązań, łączenie ruchu rowerowego z uspokojonym ruchem samochodowym i komunikacją publiczną, np. buspas
z dopuszczonym ruchem rowerowym a także tworzenie przestrzeni kompromisu, np.: dopuszczenie
ruchu rowerów po chodniku na odcinkach szczególnie wąskich. Ponadto temat zrównoważonych
rozwiązań transportowych oraz ochrony i rozwoju zieleni przyulicznej pozostaje ważny i aktualny
z uwagi na kolejne planowane przebudowy i remonty dróg w Lublinie.
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SŁOWA KLUCZOWE:

STRESZCZCZENIE:

DRZEWA PRZYDROŻNE,
DROGI,
PRZEPUSTOWOŚĆ,
WYCINKA

Projekty przebudowy dróg znajdują się w czołówce działań inwestycyjnych
w Polsce. Również w Lublinie przeznacza się na nie znaczące środki finansowe,
wsparte dofinansowaniami unijnymi. Równocześnie należy stwierdzić, że
projekty te stanowią główne zagrożenie dla roślinności przydrożnej w szczególności dla drzewostanu, ponieważ w większości skutkują znaczącymi wycinkami. W artykule przedstawiono problem na przykładzie projektu przebudowy
Alei Racławickich w Lublinie i ulic sąsiednich. Omówiono przyjęty w projekcie
paradygmat transportowy i hierarchię wartości, na której się opiera, a także
miejsce roślinności w tej hierarchii. Wskazano prawa rządzące przebudową
układów drogowych oraz omówiono przykłady negatywnych skutków realizacji projektu. Zaproponowano także kierunki, w których powinny zmierzać
rozwiązania alternatywne z zachowaniem drzewostanu, oparte na zasadzie
zrównoważonego rozwoju.
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Article describes correlation between roadside plantings and cycling infrastructure. From civil engineer’s point of view roadside plantings hinder designing,
building and maintaining roads. Construction project often does not include
roadside plantings or limit it to random compensatory plantings. Article present
bad and good practice, show how to plant in cycling infrastructure surrounding,
taking into account not only ecological aspects.

Zieleń przydrożna pełni wiele funkcji. Dla typowego użytkownika jest to przede wszystkim funkcja
estetyczna. Rowerzyści są nietypową grupą użytkowników dróg, przez wielu traktowanych jak piesi.
Jednak zgodnie z przepisami rower to pojazd. Zieleń w otoczeniu drogi dla rowerów należy projektować
jak w otoczeniu jezdni z uwzględnieniem specyficznych wymagań rowerzystów.
W artykule opisano obowiązujące wymagania prawne dotyczące zieleni przydrożnej w powiązaniu
ze specyficznymi wymaganiami rowerzystów. Przedstawiono również dobrą praktykę oraz sposób
urządzania zieleni w otoczeniu dróg dla rowerów na przykładzie najnowszych inwestycji w Lublinie.
Pisząc o zieleni przydrożnej należy odwołać się do jej definicja. Ta znalazła się w art. 4 pkt 22 ustawy
z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z nią zielenią przydrożną nazywamy roślinność
umieszczona w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed
oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem
i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Definicja ta jest bardzo szeroka i nie ogranicza się do określonej grupy roślinności.
Ustawodawca podkreśla szczególnie istotną rolę roślinności w kształtowaniu bezpieczeństwa na
drodze oraz w aspekcie ochrony środowiska. Co istotne ustawodawca przewidział w art. 20 pkt 16 ww.
ustawy, że jednym z obowiązków zarządcy drogi jest utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
Wymagania jakie powinna spełniać zieleń przydrożna zostały określone w akcie wykonawczym do
ustawy Prawo Budowlane - Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Co istotne
zieleń nie jest obligatoryjną częścią składową drogi (§ 10). Pas zieleni może być elementem pasa
drogowego, jeżeli pełni funkcje estetyczne lub związane z ochroną środowiska, jednocześnie zieleń
w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego
pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi. W sytuacji, gdy roślinność stanowi
pas zieleni izolacyjnej to wymiary i zagospodarowanie takiego pasa powinny umożliwić spełnienie
wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (§ 52).
Minister określił także minimalną szerokość pasa zieleni, w sytuacji, gdy lokalizujemy na nim rząd
drzew, żywopłot lub pasmo krzewów. Szerokość ta wynosi 3,0 m (Ryc.1). Należy, jednak pamiętać, że
minimalna odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3,0 m. Przepis ten
nie dotyczy sytuacji przebudowy i remontu drogi pod warunkiem zachowania pozostałych warunków
określonych w rozporządzeniu. Rozporządzenie wskazuje, że drzewa w pasie drogowym powinny być
tak usytuowane, żeby w okresie swojej wegetacji nie powodowały niszczenia nawierzchni drogi oraz
nie utrudniały użytkowania chodników przez pieszych, w szczególności przez osoby niepełnosprawne
(§ 53). Najprostszym rozwiązaniem jest unikanie sadzenia w bezpośredniej bliskości drogi drzew
o płaskim systemie korzeniowym, takich jak brzoza, klon pospolity, buk, wiśnia, topola, wierzba.
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Ryc. 1. Czy rzeczywiście pas zieleni dla krzewów musi mieć 3 metry? (K. Kowalik)

Rozporządzenie wskazuje, że pasy zieleni izolacyjnej są stosowane jako podstawowe urządzenia
ochrony powietrza jeśli w otoczeniu drogi prognozowane stężenia substancji zanieczyszczających
emitowanych przez pojazdy poruszające się na drodze mogą przekraczać wartości dopuszczalne.
Jednocześnie pasy zieleni izolacyjnej są jednym z podstawowych urządzeń ograniczających wpływ
drogi na przyrodę, krajobraz, grunty rolne i leśne (§ 182, § 185).
Przepisy określają również, że najmniej 10% powierzchni drogi powinno być przeznaczone pod zieleń.
Sama zieleń powinna być zaprojektowana tak, by pasowała do otaczającego terenu z uwzględnieniem jej roli i zadań, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa ruchu, estetyki i funkcji związanych
z jej pozytywnym wpływem na środowisko. Roślinność pasa zieleni powinna być odpowiednia dla
lokalnych warunków klimatycznych oraz warunków gruntowych (§ 191-193).
Rozporządzenie dopuszcza by krzewy lub drzewa stosować jako osłony przeciwolśnieniowe (§ 134).
Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach dopuszcza jako urządzenia zabezpieczające ruch rowerzystów urządzenia
naturalne np. gęste żywopłoty.
Kierowca samochodu i rowerzysta znacznie się różnią. Kierowca skupia się głównie na tym co się
dzieje we wnętrzu samochodu. Przyciskiem włącza muzyką, zmienia temperaturę. Wnętrze samochodu chroni przed deszczem i wiatrem, bardzo dobrze wygłusza to co się dzieje na zewnątrz.
Auto zapewnia bezpieczeństwo i komfort. Rowerzysta natomiast ma większy kontakt z otoczeniem,
ponieważ doświadcza go wszystkimi zmysłami. Odczuwa opady, słyszy co dzieje się wokół niego.
Prędkość jazdy sprawia, że otoczenie odbiera szczegółowo.
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Ryc. 2. Atrakcyjne otoczenie ścieżki rowerowej przy dwujezdniowej drodze (K. Kowalik)

Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi zalecają by w otoczeniu infrastruktury rowerowej stosować rozwiązania zapewniające rowerzystom jak najwięcej
doznań estetycznych: wzrokowych, słuchowych, a nawet węchowych. Zaleca się stosowanie roślin
niskich (do 90 cm), traw, pnączy oraz roślin typu alejowego (drzewa). Ciekawym i niedocenianym
w Polsce rozwiązaniem jest stosowanie wysokich traw ozdobnych w otoczeniu tras rowerowych.
W miarę możliwości zieleń powinna być stosowania zamiast fizycznych barier – uniemożliwiać autom
parkowania na drodze dla rowerów czy oddzielać od chodnika.
Charakterystyka ruchu rowerowego sprawia, że odmienne jest także postrzeganie wymagań odnośnie zieleni. Przede wszystkim zieleń może ograniczać widoczność rowerzyście i rowerzysty. Z tego
powodu w okolicy skrzyżowań zaleca się stosować wyłącznie niskie rośliny, najlepiej płożące. Przepisy
dopuszczają w obrębie trójkąta widoczności przeszkody do 1 metra wysokości, jednak w otoczeniu
dróg dla rowerów nie powinno być to stosowane. Spowodowane jest to oświetleniem rowerów,
które może być mocowane poniżej 1,0 m a jego moc jest niewielka i mogłoby być niedostrzeżone
przez innych użytkowników dróg zza zieleni. Z tego samego powodu zieleń przydrożna nie powinna
ograniczać oświetlenia przez latarnie. Oświetlenie drogi dla rowerów jest o wiele słabsze niż jezdni
a posiadane przez rower światła pozycyjne często nie są w stanie oświetlić drogi. Jednocześnie rowerzysta jest o wiele bardziej narażony na wypadek związany z najechaniem na ubytek w nawierzchni.
Ze względów utrzymaniowych roślinność w otoczeniu infrastruktury rowerowej powinna być wolno
rosnąca – by przez cały okres użytkowania zapewniona była skrajnia ruchu drogowego. Rowerzyści
szczególnie są narażeni na gałęzie na wysokości wzroku, które szczególnie po ciemku mogą być
niezauważone. Z tego powodu nie zaleca się lokalizowania niskich drzew przy samej krawędzi drogi
rowerowej. Nad infrastrukturą rowerową nie powinno się stosować drzew owocowych, ponieważ spadające i zalegające owoce mogą powodować poślizg roweru. Nie należy też sadzić drzew o łamliwych
gałęziach, ponieważ mogą spaść na jadącego rowerzystę a leżąca gałąź może być łatwo najechana.
Problemem w okresie jesiennym są też spadające liście. Rower nie jest w stanie zdmuchnąć opadających liści a te po deszczu stają się śliskie. Ważne jest by wybierać roślinność adekwatną do ilości
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miejsca, warunków widoczności oraz możliwości utrzymania. Należy także pamiętać, że rowerzyści
są narażeni na atak ze strony osób postronnych, dlatego roślinność przydrożna nie powinna stwarzać
możliwości kryjówki dla osób o złych intencjach.
Jak widać odmienne potrzeby rowerzystów w odniesieniu do zieleni przydrożnej nie stoją w kolizji
z obowiązującymi przepisami prawa a wymagają jedynie odpowiedniej praktyki ich stosowania,
dostosowanej do specyfiki tej grupy użytkowników dróg.
Poruszając się po Lublinie można odnieść wrażenie, że zieleń przydrożna jest monotonna. Wzdłuż
głównych ulic zieleń ogranicza się do trawnika, co powoli zaczyna zmieniać Miejski Architekt Zieleni.
Wpływ na to ma także opinia publiczna. W efekcie jej krytyki Lublin jako pierwsze miasto w Polsce
wprowadziło zielony budżet obywatelski. Wiele ze zgłoszonych i wybranych do realizacji projektów
dotyczyło zwiększenia ilości zieleni przydrożnej. Analiza głównych arterii komunikacyjnych Lublina
wskazuje, że wiele pasów zieleni nie może być obsadzonych drzewami, ze względu na brak miejsca czy
kolizję z infrastrukturą podziemną. Rozwiązaniem tego problemu jest zastąpienie drzew krzewami.
Sposób ten był dawniej powszechnie stosowany, czego ślady widać wciąż na alejach Racławickich.
W ostatnich latach w Lublinie inwestycje drogowe wiązały się głównie z usuwaniem zieleni przydrożnej. W trakcie przebudowy lub remontu dróg powstawały drogi rowerowe a razem z nimi znikały
istniejące żywopłoty. Na ulicach Armii Krajowej, Diamentowej czy Zemborzyckiej wycięto łącznie kilkaset metrów kwadratowych żywopłotów. W ich miejsce nie pojawiły się nowe nasadzenia. Podobnie
sytuacja wygląda w przypadku budowy nowych dróg. Warte kilkaset milionów złotych inwestycje,
nie powstałyby, gdyby nie znaczne dofinansowane z unii europejskiej. Najważniejsze to przedłużenie
alei Solidarności, ulice Lubelskiego Lipca 80, Poligonowa czy Zelwerowicza. W związku z ich budową
nie pojawiła się zieleń przydrożna. W efekcie pomimo powstania nowych tras rowerowych, z punktu
widzenia rowerzysty są one nieatrakcyjne.

Ryc. 3. Typowa zieleń przydrożna dla nowych dróg w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca 80 (K. Kowalik)
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WNIOSKI
Zielona infrastruktura rowerowa jest jednym z wymogów przyjaznego rowerzystom miasta. Obecne
przepisy w wystarczającym stopniu definiują w jaki sposób należy ją projektować i utrzymywać. Duży
wpływ na ocenę zieleni z perspektywy rowerzysty ma jej prawidłowe zaprojektowanie uwzględniające
specyficzne potrzeby rowerzystów. W ostatnich latach zieleń przydrożna w Lublinie ograniczała się
do zakładania trawników, nadchodzące zmiany wskazują, jednak, że stan ten ulegnie poprawie.
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The paper presents the review of information concerning conditions for the
growth of trees near the streets in urban areas. We present impact of different
factors (e.g. deformation and contamination of soils, air pollution, water deficit)
on trees growing near small and big streets. The paper is also an attempt to
assess growth conditions of street trees in Lublin. We conducted field studies
of tree placements along selected streets of Lublin. We have also assessed
the potential impact of negative factors on trees. We checked the distance
between trees and the edge of the road. We tried to answer the questions:
if tree roots are covered with soil, asphalt or paving; if snow is removed from
the roadway to the roots of trees, etc.

W ostatnich latach kładzie się szczególny nacisk na znaczenie elementów przyrodniczych w problematyce kształtowania współczesnych miast. Aktualizacja Nowej Karty Ateńskiej określa między innymi
potrzebę kreowania spójności środowiskowej miast oznaczającej chociażby ochronę oraz powiększanie
terenów zieleni (Sas-Bojarska, Walewska 2013). Stanowią one bowiem ważny element kompozycji
urbanistycznej (Wejchert 1984). Roślinność zarówno świadomie komponowana jak i spontaniczna
współtworzy obraz dzisiejszego miasta. Wśród elementów przyrodniczych budujących ten złożony
miejski krajobraz na szczególną uwagę zasługują drzewa. Jak zauważają Kubiak i Księżniak (2005)
to właśnie one mają decydujący wpływ na walory ekologiczne, krajobrazowe i zdrowotne obszarów
miejskich. Drzewa w mieście mają szerokie zastosowanie kompozycyjne jednak najczęściej stosowane
są jako dopełnienie arterii komunikacyjnych w formie szpalerów lub alei.

MATERIAŁ I METODY
W ramach niniejszych badań przeprowadzono kwerendę materiałów źródłowych odnośnie warunków
wzrostu drzew przyulicznych na terenach zurbanizowanych. Na tej podstawie wybrano najważniejsze
negatywne oddziaływania, którym poddana jest dendroflora przyuliczna. Ponadto wykonano analizy
terenowe rozmieszczenia drzew przy wybranych ulicach Lublina i oceniono możliwość wpływu negatywnych czynników na rosnące tam drzewa. Obserwacje przeprowadzono dwukrotnie: zimą 2016/2017
oraz wiosną 2017 roku. Do badań wybrano odcinki 20 ulic Lublina o różnorodnym stopniu natężenia
ruchu. Są to: ul. Bohaterów Monte Cassino, al. Generała Władysława Sikorskiego, ul. Głęboka,
al. Kompozytorów Polskich, ul. Koncertowa, al. Kraśnicka, ul. Krochmalna, ul. Lubartowska, ul. Droga
Męczenników Majdanka, ul. Obrońców Pokoju, ul. Henryka Raabego, al. Racławickie, ul. Idziego
Radziszewskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, al. Mieczysława Smorawińskiego, ul. Uniwersytecka,
ul. Zamojska, ul. Zemborzycka, ul Związkowa i al. Zygmuntowskie. Badane ulice występują w różnych
częściach miasta reprezentując wszystkie najistotniejsze jego dzielnice. Charakteryzują się odmiennymi parametrami technicznymi, gdyż są to zarówno drogi jednojezdniowe oraz dwujezdniowe.
Na wyżej określonych ciągach komunikacyjnych sprawdzono: w jakiej odległości od krawędzi jezdni
rosną drzewa, czy ich korzenie są pokryte glebą, czy też warstwą kostki brukowej lub asfaltu, czy
śnieg odgarniany z jezdni wraz z solą trafia na powierzchnię gleby, w której rosną drzewa.

WYNIKI I DYSKUSJA
Roślinność na obszarach zurbanizowanych podlega stałemu wpływowi człowieka. Jak podają Lubiarz
i in. (2011) oraz Mackoś-Iwaszko (2014) do najważniejszych czynników wpływających negatywnie na
rośliny w miastach zaliczane są:
–– wyższa temperatura powietrza w mieście niż na terenach otaczających miasto oraz tworzenie
się tzw. wysp ciepła, szczególnie w części śródmiejskiej,
–– zanieczyszczenia gleby różnymi substancjami, między innymi chlorem, sodem, czy metalami
ciężkimi (Fe, Cu, Zn, Cd, Ni),
–– kseryzacja gleby spowodowana szybkim odpływem wód opadowych, poprzez pokrycie powierzchni gruntu asfaltem i betonem,
–– zanieczyszczenia powietrza takimi substancjami jak tlenki azotu, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz pyły zawieszone,
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–– nieodpowiedni dobór gatunków do nasadzeń przyulicznych, między innymi poprzez stosowanie gatunków słabo znoszących zasolenie,
–– uszkodzenia mechaniczne pni i gałęzi drzew powodowane przez pojazdy oraz cięcia
korygujące.

WYŻSZA TEMPERATURA POWIETRZA
Miasto wyróżnia się specyficznym klimatem. Badania klimatu lokalnego miast prowadzone w Europie
od ponad 150 lat dowodzą, że istnieje znaczący wpływ miasta na klimat (Lewińska 1991). Klimat
miasta charakteryzuje się m.in. wyższą temperaturą powietrza, której jedną z przyczyn jest mniejszy
udział powierzchni otwartych pokrytych zielenią oraz większy udział powierzchni uszczelnionych,
przykrytych asfaltem lub betonem (Oke 1982; Zimny 1993, 2005; Böhm 1998; Weng i in. 2004).
W Lublinie w ostatnich latach ubywa terenów zieleni, szczególnie roślinności spontanicznej, które zastępują nowobudowane osiedla mieszkaniowe. Przyczynia się to do zmiany warunków klimatycznych.
Szczególnie jednak narażone na oddziaływanie wysokich temperatur są drzewa rosnące w centrum
miasta, którym towarzyszy tylko zabudowa oraz chodniki i jezdnie (ul Lubartowska, ul. Obrońców
Pokoju, ul. Radziszewskiego, ul. Uniwersytecka, ul. Zamojska).

ZANIECZYSZCZENIA GLEBY
Gleby w miastach są zanieczyszczane metalami ciężkimi, chlorkiem sodu czy gruzem, co prowadzi
do wykształcenia się specyficznych gleb terenów miejskich (Konecka-Betley i in. 1984; Craul 1985;
Czerwiński, Pracz 1990ab; Czarnowska 1997; De Kimpe, Morel 2000; Greinert 2000, Czarnowska i in.
2002; Gąsiorek, Niemyska-Łukaszuk 2004). Stosowanie do zwalczania śliskości pośniegowej chlorku
sodu i chlorku wapnia niesie za sobą szereg szkodliwych skutków ubocznych dla roślin (Molski, Sitarski
1979; Brogowski i in. 2000; Borowski, Latocha 2006; Mazur i in. 2011). Udowodniono, że najbardziej
szkodliwy jest jon chlorkowy pobierany przez korzenie z roztworu glebowego w nieograniczonych
ilościach, bowiem rośliny nie mają mechanizmu fizjologicznego regulującego to pobieranie (Molski,
Sitarski 1979). Pierwiastek ten gromadzi się w częściach nadziemnych roślin i wówczas w liściach
roślin powstają zaburzenia fotolizy wody przy procesie fotosyntezy. Objawem zewnętrznym są początkowo przebarwienia, a następnie nekrozy liści (Strogonow i in. 1970; Pracz 1990). Wraz z wodą
opadową chlorki przemieszczają się w głębsze warstwy gleby, co zmienia jej chemizm, zmniejszając
zasolenie (Musierowicz i in. 1957; Deska i in. 2002). Tak więc pionowy przepływ wody pomaga drzewom i krzewom przyulicznym (Musierowicz i in. 1957). Gdy wskutek ubicia gleby proces ten zostanie
przerwany, wtedy korzenie roślin nie są zdolne do pobierania soli mineralnych, a woda opadowa
zamiast wsiąkać w glebę wyparowuje. Skutkiem tego jest częściowe lub całkowite zasychanie roślin
(Molski, Sitarski 1979; Deska i in. 2002).
Podobnie jak w innych miastach także w Lublinie gleby mają charakter urbanoziemów (czyli gleb obszarów miejskich), w których wzrost i rozwój roślin jest utrudniony (Lubiarz 2016). Stan gleb w miejscu
wzrostu wielu drzew przyulicznych jest słaby i wynika nie tylko z zanieczyszczeń komunikacyjnych,
ale także z przeprowadzanych remontów ulic i chodników. Objawia się to chlorozami i nekrozami liści
drzew oraz ich przedwczesnym opadaniem jesienią (al. Kraśnicka, ul. Koncertowa, ul. Krochmalna,
ul. Lubartowska, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Zamojska, al. Zygmuntowskie, ul. Związkowa).
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KSERYZACJA GLEBY
Jedną z przyczyn zamierania drzew w miastach jest wadliwa struktura gleby tzn. jest ona zbyt zagęszczona i pokryta nieprzepuszczalnym asfaltem lub betonem. Dlatego brakuje w niej tlenu i drzewa
w wielu przypadkach ulegają uduszeniu (Siewniak, Siewniak 2001; Kosmala 2004b, Baranowski,
Tomalak 2005; Dankowska, Baranowski 2007; Breś 2008). Ponadto gleby w miastach są zazwyczaj
ubogie w wodę, a zasoby wody glebowej, nie są w pełni odnawiane. Powodem jest znaczne uszczelnienie powierzchni asfaltem czy betonem powodujące powierzchniowy spływ wody i ograniczenie
jej wsiąkania w miejscu opadu. Poza tym gleby ulegają dodatkowemu wysuszeniu w miejscach
przebiegu sieci ciepłowniczych (Dankowska, Baranowski 2007; Breś 2008). Ponadto istotne jest
także ograniczenie miejsca dostępnego do rozwoju drzew, szczególnie ich korzeni (Badurek i in.
2002; Suchocka 2011).
W Lublinie nie brakuje przykładów szczelnego pokrycia asfaltem i betonem powierzchni gruntu,
w którym rosną drzewa. Zjawisko kseryzacji gleb w Lublinie dotyczy drzew przyulicznych w najstarszych dzielnicach miasta, gdzie dominuje zwarta i gęsta zabudowa oraz historyczny układ komunikacyjny. Jest charakterystyczne dla obszarów dzielnic Starego Miasta, Śródmieścia, Wieniawy
czy Za Cukrownią (ul Krochmalna, ul. Lubartowska, ul. Skłodowskiej-Curie, ul. Obrońców Pokoju,
ul. Raabego, ul. Radziszewskiego, ul. Zamojska (Fot.1A), ul. Zemborzycka (Fot.1B), al. Zygmuntowskie).

A				

B

Fot. 1 A - Jesiony przy ul. Zamojskiej, których korzenie przykryte są asfaltem i kostką brukową - kwiecień 2017
(M. Lubiarz), B - Drzewa przy ul. Zemborzyckiej, których korzenie przykryte są asfaltem i kostką brukową, a korony
zdeformowane przez cięcia korygujące - styczeń 2017 (M. Lubiarz)
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Lepsza sytuacja siedliskowa drzew dotyczy szlaków komunikacyjnych wybudowanych w późniejszym
okresie jako drogi o szerokiej jezdni lub drogi dwujezdniowe (ul Bohaterów Monte Cassino, ul. Głęboka
od skrzyżowania z ul Sowińskiego do skrzyżowania z al. Kraśnicką, ul. Smorawińskiego, ul. Droga
Męczenników Majdanka). Są jednak przykłady, które budzą zaniepokojenie, co do szerokości pasa
zieleni, w którym rosną drzewa tak jak przy niektórych odcinkach al. Kompozytorów Polskich czy
al. Kraśnickich.

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
Zanieczyszczenia środowiska wpływają niekorzystnie na procesy fizjologiczne i metabolizm roślin
czego skutkiem jest obniżenie wzrostu i rozwoju (Ernst, Joosse Van Damme 1989; Kontic i in. 1990).
Przykładowo stężenie NOX wynoszące 2mg/m³ obniża asymilację CO2 przez rośliny (Cormis 1975).
Ponadto NO2 może się okazać bardzo toksyczne reagując z innymi zanieczyszczeniami, na przykład
z SO2 (Tingey i in. 1971). Zanieczyszczenia pyłowe w bardzo niekorzystny sposób mogą wpływać na
żywe organizmy. W przypadku większości roślin zanieczyszczenia te powodują różne uszkodzenia i redukcję wzrostu (Farmer 2004). Pyły zatykając aparaty szparkowe mogą zmieniać tempo transpiracji,
a pokrywające blaszkę liściową obniżają tempo fotosyntezy poprzez zacienianie liści. Pyły uszkadzają
komórki liści, powodują łuszczenie kory, zamieranie gałęzi, a nawet śmierć drzewa, niekiedy także
patologiczne zmiany na liściach. Pokryte pyłem rośliny są liczniej atakowane przez patogeny (grzyby,
bakterie) i szkodniki (Farmer 2004). Zanieczyszczenia powietrza wpływają także na stan gleb na
terenach miejskich. Dwutlenek siarki i tlenki azotu dostają się do gleb jako tzw. kwaśny opad (Ilnicki
2004). Substancje zawarte w wodzie opadowej (kwasy) reagują z substancjami glebowymi i wiążą
również zawarte w pyłach metale ciężkie (Prusinkiewicz, Pokojska 1989). Przy pH poniżej 4,2 do roztworu glebowego uwalniane są silnie toksyczne kationy glinu, a metale ciężkie, takie jak ołów, cynk
czy kadm stają się ruchliwe i przez to są łatwiej przyswajalne przez rośliny (Prusinkiewicz, Pokojska
1989; Chlopecka i in. 1996; Gębski 1998; Sady, Smoleń 2004; Węglarzy 2007). Wiele metali ciężkich
takich jak Zn, Cu, Mn, Ni, Fe spełnia ważne role w metabolizmie roślin, z drugiej jednak strony wzrost
ich zawartości w komórkach roślinnych ponad wymagany poziom wywołuje objawy toksyczności,
podobnie jak obecność jonów takich metali jak Hg, Cd czy Pb. Ponadto duże ilości zanieczyszczeń
pyłowych w powietrzu mogą wywierać wpływ na chemizm podłoża, powodując najczęściej jego
zakwaszanie (Farmer 2004).
Według Raportów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o Stanie Środowiska
Województwa Lubelskiego za ostatnie 15 lat stan powietrza atmosferycznego w Aglomeracji
Lubelskiej jest dość dobry. Jednak w tym okresie niekiedy badane zanieczyszczenia powietrza przekraczały dopuszczalne normy. Największym problemem Lublina jest poziom pyłów zawieszonych
(PM 2,5 i PM 10) oraz benzo/ά/pirenu. Należy także nadmienić, że poziom tlenków azotu utrzymuje
się w normie, ale jest on raczej blisko górnej granicy, co jest związane z rosnącym ruchem samochodowym na terenie Lublina. Jak wykazano powyżej wszystkie te zanieczyszczenia mogą kumulować
się w glebie pogarszając warunki wzrostu i rozwoju roślinności miejskiej.
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NIEODPOWIEDNI DOBÓR GATUNKÓW DRZEW
Miyamoto i in. (2004) jako gatunki dość dobrze tolerujące zasolenie podają m.in. Robinia pseudoacacia L. czy Gleditsia triacanthos inermis L., a jako wrażliwe wymieniają Fraxinus pennsylvanica
Marshall, Salix sp., Populus alba L., Prunus cerasifera Ehrh. Spenneman i Marcar (1999) jako drzewa
tylko częściowo tolerujące podwyższoną zawartość soli w glebie wskazują między innymi Quercus
robur L., Quercus rubra L., Pinus nigra J. F. Arnold, Fraxinus excelsior L., Salix alba L., Acer negundo
L. Pracz (1990) podaje, że zasolenie dość dobrze znoszą Prunus serotina Ehrh., Populus alba L., Acer
saccharinum L. i Robinia pseudoacacia L., a wśród gatunków słabo znoszących zasolenie wymienia
Acer platanoides L., Fraxinus excelsior L., Tilia cordata Mill., Sorbus aucuparia L., Fagus sylvatica L.,
Populus nigra L. Zasolenie gleb jest wrogiem drzew oraz krzewów w miastach, ma wyraźny wpływ na
długość ich życia i kondycję. Skutki zasolenia, nawet po zaprzestaniu stosowania soli do posypywania
ulic, są widoczne w rozwoju i stanie drzew jeszcze przez 15 lat (Kosmala 2004a).
W Lublinie przy ciągach komunikacyjnych spotykane są gatunki drzew, które według cytowanych powyżej autorów są wrażliwe na zasolenie gleby. Są to lipa drobnolistna (ul Krochmalna,
ul. Zemborzycka), klon pospolity (ul Związkowa), jesiony (ul Radziszewskiego, ul. Zamojska), dąb
szypułkowy (al. Racławickie, al. Sikorskiego).

USZKODZENIA MECHANICZNE PNI I GAŁĘZI DRZEW
Częstym problemem drzew przyulicznych w miastach są niewłaściwe cięcia pielęgnacyjne. Wpływają
one negatywnie na kondycję zdrowotną roślin, dlatego zawsze powinny być organiczne do minimum.
U starych drzew cięcie konarów nie powinno być większe niż 20% ich objętości. Niestety bardzo
często w przypadku, gdy drzewo ogranicza widoczność jezdni lub wchodzi w kolizję z trakcją trolejbusową lub energetyczną usuwa się znacznie więcej gałęzi niż jest to konieczne. Częstą praktyką
jest również ogławianie drzew, które w wielu przypadkach jest równoznaczne z ich uśmiercaniem.
Wynikiem tych działań są zaburzenia pokroju oraz statyki całego drzewa, grożącego wykrotem
oraz zaburzenia fizjologiczne, w tym olbrzymie niedostatki asymilatów. Ponadto liczne i duże rany
powstałe w wyniku cięć powodują infekcje bateryjne i grzybowe przyspieszające zamieranie drzew
(Szczepanowska 2001; Borowski, Pstrągowska 2007).
W Lublinie pokrój większości drzew przyulicznych jest poprawny. Zdarzają się jednak przypadki drastycznych cięć korygujących wpływających na kondycję roślin. Takim przykładem są drzewa przy ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Lubartowskiej, ul. Zamojskiej, ul. Zemborzyckiej
i al. Zygmuntowskich, których korony stykają się z trakcją trolejbusową. Drzewa te charakteryzują się
nadmiernie wyciągniętym pokrojem z nieproporcjonalnie wydłużonymi pniami i wysoko osadzonymi
koronami o zniekształconych proporcjach. Niestety cięcia takie wynikają też z innych powodów, czego
przykładem są drzewa przy ul. Uniwersyteckiej (Fot.2A, B).
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Fot. 2 A - Drzewa o zdeformowanych pokrojach przy ul. Uniwersyteckiej – styczeń 2017 (P. Kulesza), B - Drzewa przy
ul. Henryka Raabego mające korzenie pokryte powierzchnią nieprzepuszczalną oraz liczne uszkodzenia spowodowane
prawdopodobnie przez parkujące pojazdy – styczeń 2017 (P. Kulesza)

PODSUMOWANIE
Stan roślinności przyulicznej w Lublinie nie jest zadowalający. Znaleźć można przykłady gdzie drzewa
rosnące przy ulicach mają złe i bardzo złe warunki wzrostu i rozwoju. Należą do nich m.in. pokrycie
korzeni asfaltem i betonem, ograniczenie wzrostu drzew poprzez przyleganie krawężników do
szyi korzeniowej, zaburzenie pokroju oraz zachwianie statyki poprzez cięcia korygujące związane
z przebiegiem sieci elektroenergetycznych i trakcji trolejbusowej, zanieczyszczenie gleb poprzez sól
odgarnianą z jezdni i chodników pod drzewa, itp.
Należy podkreślić, że są też dobre przykłady rozwiązań. Powinny one stanowić inspirację dla decydentów dla takiego prowadzenia remontów ulic i dróg w Lublinie, które będą sprzyjały rosnącym tam
drzewom i krzewom. Takim pozytywnym przykładem są fragmenty al. Mieczysława Smorawińskiego
w Lublinie, ul. Drogi Męczenników Majdanka i al. Racławickich, przy których znajdują się szpalery
drzew oraz żywopłoty oddzielające ruch pieszy od kołowego. Na uwagę zasługuje również, fakt że
przy pierwszej z wymienionych ulic odległość drzew od krawędzi jezdni jest na tyle duża, że zasięg
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ich koron nie wchodzi w skrajnie drogi. Innym pozytywnym przykładem pasów roślinności przyulicznej, którą można zaobserwować w Lublinie jest stosowanie odmian drzew o pokrojach kolumnowych. Takie właśnie drzewa rosną w psach przyulicznych al. Generała Władysława Sikorskiego
oraz Racławickich. Spore obawy budzi jednak koncepcja przebudowy al. Racławickich w kontekście
pogorszenia warunków wzrostu znajdujących się tam drzew. Szczególnie, jeśli weźmiemy po uwagę
jak remont ul. Zemborzyckiej negatywnie wpłynął na rosnące tam drzewa.
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Praca prezentuje stan badań nad warunkami wzrostu i rozwoju przyulicznej
roślinności miejskiej. Przestawiono wpływ różnorakich czynników (m.in. zniekształcenia i zanieczyszczenia gleb, zanieczyszczenia powietrza, niedobory
wody) na drzewa rosnące przy mniejszych i większych ulicach w miastach. Praca
jest również próbą oceny warunków wzrostu drzew przyulicznych w Lublinie.
Przeprowadzono analizy terenowe rozmieszczenia drzew przy wybranych ulicach Lublina i oceniono możliwość wpływu negatywnych czynników na rosnące
tam drzewa. Sprawdzono w jakiej odległości od krawędzi jezdni rosną drzewa,
czy ich korzenie są pokryte glebą, czy też warstwą kostki brukowej lub asfaltu,
czy śnieg odgarniany z jezdni wraz z solą trafia na powierzchnię gleby, w której
rosną drzewa itp.
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Common oak is a tree of great aesthetic value and it is also used in urban areas.
The research concerning species composition of aphids settling ‘Fastigiata’
variety was conducted in Lublin, near Generał Władysław Sikorski street.
We have shown 8 species of aphids and 1 genus on studied trees. The following
aphid species were found on leaves of common oak: Tuberculatus annulatus, Tuberculatus querceus, Tuberculatus borealis, larvae of Tuberculatus sp.,
Myzocallis castanicola, Phylloxera coccinea and Phylloxera glabra. Thelaxes
dryophila settled the underside of leaves, petioles, peduncles of fruits and
also fruits. Lachnus roboris was observed on shoots. Larvae and females
of Phylloxera genus caused deformation and discolouration of leaf blades,
whereas specimens of Thelaxes dryophila contributed to deformation of the
petioles and the peduncles of fruits.

Roślinność miejska, pod wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych, zatraciła w dużym
stopniu naturalną odporność na ataki roślinożerców (Kropczyńska-Linkiewicz 2003; Lubiarz i in. 2011).
Ze względu na dużą różnorodność roślin żywicielskich (głównie drzew i krzewów) stanowi ona obfitą
i bardzo zróżnicowaną bazę pokarmową dla fitofagów, które w sprzyjających warunkach odznaczają
się zdolnością masowego rozmnażania (Chudzicka 1979; Trojan, Winiarska 2001; Raupp i in. 2010).
Dla większości zwierząt zanieczyszczenie powietrza i gleby oraz hałas wzdłuż ruchliwych ciągów komunikacyjnych stwarzają warunki stresogenne (Kosewska i in. 2010), jednakże większość gatunków
roślinożerców uznawanych za szkodniki wykazuje ogromną plastyczność biologiczną (Czechowski
1979). Fitofagi o kłująco-ssącym aparacie gębowym (mszyce, czerwce, koliszki, piewiki, przędziorki
i szpeciele) w stanowiskach przyulicznych odnajdują wyjątkowo korzystne warunki do rozwoju. Pod
wpływem czynników stresowych takich jak podwyższona temperatura, susza czy zanieczyszczenie
powietrza zmianie ulega skład biochemiczny roślin (wzrasta zawartość aminokwasów), stymulując
rozwój i zwiększając liczbę potomstwa tych stawonogów (Boczek, Kiełkiewicz 1986; Gałecka 1986;
Lubiarz i in. 2011; Golan 2013; Lubiarz 2016). Na drzewach i krzewach rosnących w stanowiskach
przyulicznych obserwuje się zatem najliczniejsze populacje fitofagów, niekiedy nawet kilkakrotnie większe niż w stanowiskach oddalonych od ulicy (Chudzicka 1979; Rychlik 1979; Czajkowska,
Kropczyńska-Linkiewicz 1998; Cichocka i in. 1990; Cichocka, Goszczyński 1991; Mackoś-Iwaszko 2012;
Mackoś-Iwaszko, Lubiarz 2014). Mszyce ze względu na ogromną płodność i masowe występowanie
mogą zagrażać roślinom miejskim, tym bardziej, że często przyczyniają się do pogarszania stanu
zasiedlanych przez nie drzew (Cichocka, Goszczyński 2008; Lubiarz i in. 2011; Mackoś-Iwaszko,
Lubiarz 2014).
Mszyce zasiedlające liście pobierają pokarm z floemu lub miękiszu. Ślina wprowadzana przez te
owady w czasie żerowania przemieszcza się systemicznie w roślinie i może powodować uszkodzenia w odległych miejscach (Cichocka 1984). Konsekwencją żerowania mszyc są nadmierny wzrost
i wzmożony podział uszkodzonych komórek roślinnych, rozkład skrobi na cukry proste, a także rozpad
chloroplastów, prowadzący do żółknięcia a następnie zamierania liści (Cichocka, Goszczyński 1978,
1986). Ponadto pod wpływem żerowania mszyc zmniejsza się zawartość chlorofilu, w wyniku czego
następuje spadek intensywności fotosyntezy (Cichocka, Goszczyński 1978; Goszczyński 1997). Liczne
występowanie mszyc na pędach krzewów i drzew niekorzystnie wpływa na dekoracyjność roślin.
Najczęstszymi uszkodzeniami powodowanymi przez mszyce są deformacje, zahamowanie wzrostu
roślin, odbarwienia, zaburzenia fizjologiczne, zmiany w zawartości wielu składników w roślinach
(węglowodanów, aminokwasów, witamin, suchej masy) (Cichocka, Lubiarz 2003). Oprócz uszkodzeń
bezpośrednich mszyce mogą być wektorami wirusów powodujących choroby zaatakowanych roślin
(Achremowicz i in. 1968; Krzywiec 1968; Cichocka 1980, 1984). Ponadto na liściach drzew pokrytych
spadzią wydalaną przez mszyce rozwijają się „sadzaki”, czyli saprofityczne grzyby. Powstały w ten
sposób czarny nalot, obniża dekoracyjność roślin, ale także zmniejsza powierzchnię fotosyntetycznie
czynną i utrudnia fotosyntezę liści (Cichocka 1980; Piechota 1989; Wałęza 2006).
Celem badań było ustalenie składu gatunkowego mszyc na dębie szypułkowym w warunkach miejskich oraz określenie wpływu tych owadów na stan drzew rosnących w stanowisku przyulicznym.
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MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono w 2014 roku na drzewach dębu szypułkowego (Quercus robur L.) ‘Fastigiata’
rosnących przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Lublinie (Fot.1). W celu określenia gatunków
mszyc zasiedlających badane drzewa co 14 dni (od maja do września) pobierano 100 liści oraz przynajmniej 10 pędów zielonych i zdrewniałych o długości około 30-40 cm każdy, wraz ze znajdującymi
się na nich kwiatostanami i owocami. Zebrany materiał przeglądano pod mikroskopem stereoskopowym, a mszyce liczono i fotografowano. Identyfikację poszczególnych gatunków przeprowadzono na
podstawie kluczy Stroyan (1977), Szelegiewicz (1978), Blackman i Eastop (1994). Układ systematyczny
mszyc podano za Wojciechowskim i in. (2015).

Fot. 1. Dęby szypułkowe (Quercus robur L.) ‘Fastigiata’ rosnące przy ul. Sikorskiego w Lublinie (E. Mackoś-Iwaszko)

WYNIKI I DYSKUSJA
Nadrodzina mszyce (Aphidoidea) reprezentowana była na badanych dębach przez 6 gatunków i larwy oznaczone tylko do rodzaju (Tuberculatus sp.) należących do 3 podrodzin: Lachninae, Thelaxinae
i Calaphidinae. Na zdrewniałych gałązkach dębów żerował Lachnus roboris (Linnaeus, 1758), natomiast
na liściach Myzocallis castanicola Baker 1917, Tuberculatus annulatus (Hartig, 1841), Tuberculatus
borealis (Krzywiec, 1971), Tuberculatus querceus (Kaltenbach, 1843) oraz Thelaxes dryophila (Schrank,
1801). Dodatkowo zebrano 212 bardzo młodych larw z rodzaju Tuberculatus, którym nie towarzyszyły
osobniki dorosłe i nie udało się jednoznacznie oznaczyć ich do gatunku. Na rycinie 1 oznaczono je
jako Tuberculatus sp.
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Ryc. 1. Liczebność poszczególnych gatunków mszyc zebranych z dębu szypułkowego ‘‘Fastigiata’

Nadrodzina filoksery (Phylloxeroidea) reprezentowana była przez 2 gatunki: Phylloxera coccinea
(von Heyden, 1837) i Phylloxera glabra (von Heyden, 1837), które żerowały na liściach.
Nadrodzina: Aphidoidea – Mszyce
Rodzina: Aphididae
Podrodzina: Lachninae – Miodownicowate
Lachnus roboris – miodownica dębówka
Gatunek ten w ramach niniejszych badań obserwowany był na zdrewniałych, cienkich gałązkach
dębów. Żerował w nielicznych koloniach, które odwiedzane były przez mrówki z rodzaju Lasius.
Podobne informacje podają Judenko (1930), Rupais (1969) oraz Blackman i Eastop (1994). Jest to
mszyca duża, matowa (3,5-5mm) barwy ciemnobrunatnej z charakterystycznymi długimi odnóżami
(Fot.2). Czułki ma niezbyt długie, owłosione. Ogonek szeroki, zaokrąglony. Syfony są duże, ciemno
pigmentowane. Podobne dane podają Szelegiewicz (1968b) oraz Blackman i Eastop (1994). Tylne
golenie pokryte sztywnymi i krótkimi włoskami (Szelęgiewicz 1978). Samice jajorodne pojawiają się
między wrześniem a październikiem i zawsze są bezskrzydłe. Samce są uskrzydlone (Szelęgiewicz
1978; Blackman, Eastop 1994). Mszyca jednodomna, o rozwoju holocyklicznym. Zasiedla cienkie gałązki Quercus sp. oraz Castanea vesca (Mordvilko 1929; Szelegiewicz 1968a; Blackman, Eastop 1994).
Gatunek ten jest szeroko rozprzestrzeniony w Europie Wschodniej, w tym w Polsce (Szelegiewicz
1968a, 1978; Blackman, Eastop 1994). Na Lubelszczyźnie wykazano go z okolic Puław i Kazimierza
(Judenko 1930; Karwańska, Wojciechowski 1973; Lubiarz 2007a), z Lublina (Achremowicz 1986) oraz
z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Bochen 1981).
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Fot. 2. Lachnus roboris (Linnaeus, 1758) (E. Mackoś-Iwaszko)

Podrodzina: Thelaxinae – Zrostkowate
Thelaxes dryophila – zrostek dębowy
Bezskrzydłe dzieworódki zasiedlały spodnią stronę liści (szczególnie przy nerwie głównym i innych
grubszych nerwach), ogonki liściowe oraz szypułki owoców i same owoce. Niekiedy obserwowano
je na końcach zielonych przyrostów (Fot.3). Samice i larwy Thelaxes dryophila chowały się chętnie
pod wyrośla galasówek, szczególnie rewisia (Neuroterus sp.). Mszyce te były odwiedzane przez
mrówki, jednak nie tak licznie jak przedstawiciele rodzaju Lachnus. Theobald (1929) i Rupais (1969)
również obserwowali mrówki w koloniach tej mszycy. Są to mszyce drobne, od 1 do 2,3 mm długości
(Blackman, Eastop 1994). Młode larwy są zielonkawe, starsze ciemnobrunatne. Dorosłe bezskrzydłe
samice ciemnozielone lub ciemnoczerowonobrunatne, z jasną podłużną linią na grzbiecie. Granice
segmentów zaznaczone są u nich jasnymi, poprzecznymi paskami (Fot.3A). Podobne obserwacje podają Theobald (1929), Müller (1976) oraz Blackman i Eastop (1994). Ciało pokryte włoskami i niekiedy
delikatnym, białym pudrem woskowym (Łabanowski 2001; Łabanowski, Soika 2003). Głowa zrośnięta
jest z przedpleczem. Ogonek kolbkowaty. Uskrzydlone osobniki mają głowę i tułów czarne, a odwłok
z ciemnymi plamami. Skrzydła składają płasko (Fot.3C). Dane te potwierdzają prace Mordvilko (1929),
Szelegiewicza (1968b), Blackmana i Eastopa (1994). Zimują jaja na pędach. Założycielki rodów wylęgają się w maju (Łabanowski 2001). Gatunek ten zasiedla liście (Fot. 3B), jednoroczne pędy i żołędzie
dębów. Mszyca jednodomna o rozwoju holocyklicznym (Szelegiewicz 1968a).
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Fot. 3. Thelaxes dryophila (Schrank, 1801): A - bezskrzydłe dzieworódki, B - kolonia mszyc na spodniej stronie liścia,
C - samica uskrzydlona (E. Mackoś-Iwaszko, M. Lubiarz)

Gatunek ten jest szeroko rozmieszczony w Europie (Szelegiewicz 1968a, Blackman i Eastop 1994).
Na Lubelszczyźnie wykazany z okolic Puław przez Judenkę (1930), który obserwował również mrówki
odwiedzające mszyce. Została stwierdzona także w Tereszynie (Karwańska, Wojciechowski 1973),
Zamościu i Zwierzyńcu (Karwańska 1975), w Puławach i na Polesiu (Lubiarz 2008) oraz na Pojezierzu
Łęczyńsko-Włodawskim (Bochen 1977).
Podrodzina: Calaphidinae – Zdobniczkowate
Myzocallis castanicola
Gatunek ten został stwierdzony w postaci jednej uskrzydlonej dzieworódki obserwowanej na spodniej
stronie liścia, przy nerwie (Ryc.1). Blackman i Eastop (1994) podają, że w cyklu rozwojowym brak bezskrzydłych dzieworódek. Mszyce te są niewielkie 1,6-2,3 mm długości, żółte z ciemnymi sklerytami na
grzbiecie (w 4 rzędach) oraz ciemnymi syfonami i czułkami. Podobne cechy podają Blackman i Eastop
(1994). Czułki są tak długie jak ciało (Szelegiewicz 1968b; Müller 1976). Ogonek jasny, kolbkowaty.
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Zasiedlają spodnią stronę liści Quercus sp. oraz Castanea sp. (Blackman, Eastop 1994). Pokolenie
dwupłciowe pojawia się w październiku (Blackman, Eastop 1994). Mszyca holocykliczna i jednodomna
(Szelegiewicz 1968a; Blackman, Eastop 1994).
Myzocallis castnicola występuje w całej Europie (Blackman, Eastop 1994).
Tuberculatus annulatus – zdobniczka dębowa
Gatunek ten występował nielicznie (Ryc.1). Mszyce zasiedlały spodnią stronę liści, skąd zbierano
wyłącznie larwy i uskrzydlone dzieworódki (Fot.4). Zbierano zielono-żółte i żółte osobniki tego
gatunku. Mordvilko (1929) oraz Blackman i Eastop (1994) obserwowali również zielono-beżowe,
szarożółte, niebieskawożółte, a latem niekiedy formy różowe. Ciało długości 1,7-2,2 mm. Syfony
są ciemne, a czułki często paskowane. Podobne obserwacje podają Blackman i Eastop (1994) oraz
Łabanowski (2001). W cyklu rozwojowym brak bezskrzydłych dzieworódek. Uskrzydlone samce
i bezskrzydłe jajorodne samice pojawiają się w październiku (Blackman, Eastop 1994). Zimują jaja
na pędach (Łabanowski 2001). Mszyca jednodomna o rozwoju holocyklicznym (Szelegiewicz 1968a).
Gatunek kosmopolityczny (Szelegiewicz 1968a, Karwańska 1975). Wielokrotnie wykazywano go
z Lubelszczyzny. Z Lublina podawali go Achremowicz (1986) oraz Karwańska i Wojciechowski (1973).
Wykazany także z Puław (Judenko 1930, Karwańska i Wojciechowski 1973, Lubiarz 2006), Krasnobrodu
(Karwańska 1975), Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Bochen 1977, 1981) i Polesia (Lubiarz 2006).

Fot. 4. Tuberculatus annulatus (Hartig, 1841) (E. Mackoś-Iwaszko)

Tuberculatus borealis
Gatunek ten był najliczniejszym przedstawicielem rodzaju Tuberculatus (Ryc.1). Mszyce te osiągają
rozmiary od 1,9 do 2,3 mm, są niebiesko-zielone lub żółtawe. Niekiedy spotykane są osobniki zielone
z jasnymi, żółtawymi plamkami (Encyclop’Aphid 2016). Występują tylko dzieworódki uskrzydlone,
których czułki są mniej więcej długości ciała (Fot.5). Na segmentach odwłoka od I do IV występują
cztery pary wyrostków, z których czwarta para jest najmniejsza. Syfony są proste, krótkie i jasne lub
bardzo słabo zabarwione na końcach. Ogonek kolbkowaty. Podobne dane odnaleźć można u Stroyana
(1977) oraz w Encyclop’Aphid (2016). Gatunek ten zasiedla dęby (Quercus spp.), szczególnie dąb
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szypułkowy. Występuje na spodzie liści tworząc małe kolonie, podobnie jak Tuberculatus annulatus,
dlatego łatwo pomylić ze sobą te dwa gatunki (Encyclop’Aphid 2016). Tuberculatus borealis to gatunek
jednodomny i holocykliczny (Stroyan 1977).
Gatunek bardzo rzadko spotykany w Polsce. Dotychczas nie został wykazany z Wyżyny Lubelskiej
(Osiadacz, Hałaj 2009).

Fot. 5. Tuberculatus borealis (Krzywiec, 1971) (E. Mackoś-Iwaszko)

Tuberculatus querceus
Gatunek ten był obserwowany nielicznie (Ryc.1). Tuberculatus querceus jest brudno-zielony, o długości
ciała 2,2-2,4 mm. Jak podają Blackman i Eastop (1994) w cyklu życiowym występują tylko uskrzydlone
dzieworódki (Fot.6). Czułki są mniej więcej długości ciała lub tylko nieco dłuższe. W przedniej części
odwłoka, od strony grzbietowej, występuje duży, rozwidlony wyrostek spinalny i od jednego do trzech
wyrostków bocznych. Syfony są ciemne, stożkowate lub pieńkowate. Cechą charakterystyczną jest
ciemna plama na końcu tylnego uda. Ogonek jest jasny, kolbkowaty. Podobne dane znajdziemy
w pracach Müllera (1976) i Stroyana (1977). Gatunek holocykliczny i jednodomny, zasiedlający spód
liści dębów (Quercus spp.) (Müller 1976, Stroyan 1977).
Gatunek nielicznie wykazywany z całej Europy (Szelegiewicz 1968a) i z niektórych regionów Polski
(Osiadacz, Hałaj 2009). Z Lubelszczyzny wykazany z Puław przez Judenkę (1930).

Fot. 6. Tuberculatus querceus (Kaltenbach, 1843) (E. Mackoś-Iwaszko)
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Nadrodzina: Phylloxeroidea – Filoksery
Rodzina: Phylloxeridae – Filokserowate
Phylloxera coccinea – filoksera dębówka rogata (f. jamkodębowa)
Phylloxera glabra – filoksera dębówka gładka
Phylloxera coccinea i Phylloxera glabra zasiedlały spodnią stronę liści. Filoksery mają około 1mm
długości. Ich ciało jest pomarańczowe lub żółte, bez syfonów i ogonka (Fot.7C). Brak u nich otworu
odbytowego. Czułki bezskrzydłych są bardzo krótkie, a oczy występują tylko w postaci trójoczka.
Uskrzydlone samice składają skrzydła płasko (Fot.7B). Wszystkie pokolenia są jajorodne. Założycielki
żerują wiosną w zagięciach brzegów blaszki liściowej, a samice następnych pokoleń na blaszce
liściowej powodując jej odbarwienia. Samice żerujące na liściu składają jaja ułożone koliście wokół
ciała (Fot.7A). Podobne dane podają Mordvilko (1929), Rupais (1969), Szelegiewicz (1968b), Blackman
i Eastop (1994), Łabanowski (2001) oraz Lubiarz (2007b). Samice pokolenia dwupłciowego mogą być
zarówno uskrzydlone jak i bezskrzydłe (Börner, Heinze 1957). Zimują larwy na pędach (Lubiarz 2007b).
Są to gatunki jednodomne o rozwoju holocyklicznym (Szelegiewicz 1968a; Blackman, Eastop 1994).
Phylloxera coccinea oraz Phylloxera glabra występują w całej Europie (Szelegiewicz 1968a, Blackman
i Eastop 1994). Phylloxera coccinea została wykazana z Lublina (Karwańska, Wojciechowski 1973;
Achremowicz 1986) i z Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Bochen 1977, 1981). Natomiast obydwa
gatunki z Polesia i Puław (Lubiarz 2007b).

Fot. 7. Phylloxera sp.: A - samica bezskrzydła składająca jaja koliście wokół ciała, B - samica uskrzydlona, C - samica
bezskrzydła (M. Lubiarz)
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Najwyższy udział procentowy w zebranym materiale mieli przedstawiciele rodzaju Phylloxera, gdyż
stanowiły aż 63,01% ogólnej liczby mszyc. Drugim gatunkiem pod względem liczebności był Thelaxes
dryophila - 29,55%. Stosunkowo wyraźnie swój udział zaznaczyły także gatunki z rodzaju Tuberculatus
(łącznie 6,96%) (Ryc.2). Najliczniejszym gatunkiem z rodziny Aphididae był Thelaxes dryophila (Ryc.1).
Natomiast w badaniach Rychlik (1979) na dębach w Warszawie dominował Tuberculatus annulatus.

Ryc. 2. Udział poszczególnych rodzajów w ogólnej liczbie mszyc zebranych na Quercus robur ‘Fastigiata’ w roku 2014

Żerowanie większości stwierdzonych mszyc nie powodowało powstawania bezpośrednich wyraźnych morfologicznych objawów na badanych drzewach. Jednak niektóre gatunki przyczyniały się do
deformacji liści, na których żerowały, a ponadto mszyce bardzo obficie spadziowały. Larwy i samice
z rodzaju Phylloxera powodowały odkształcenie i odbarwienie blaszek liściowych, natomiast osobniki
Thelaxes dryophila przyczyniały się do deformacji ogonków liściowych oraz szypułek owoców. Badane
drzewa ze względu na niekorzystne warunki rozwoju i dość liczne zasiedlanie fitofagów (nawet do
30% liści było zasiedlonych), dość wcześnie zrzucały liście, w wyniku czego ich wygląd już w połowie
lata stawał się mało dekoracyjny.

PODSUMOWANIE
Niekorzystne warunki wzrostu drzew przyulicznych, a także ich niewłaściwa pielęgnacja, obniżają
odporność na choroby i infekcje, a także zwiększają podatność na zasiedlanie przez szkodniki. Jak
wynika z przeprowadzonych obserwacji, najliczniej występowały gatunki mszyc z rodzaju Phylloxera
i Thelaxes, których żerowanie powodowało deformacje i przebarwianie liści, ogonków oraz owoców. Liczne występowanie mszyc na pędach drzew niekorzystnie wpływa na dekoracyjność roślin,
powodując zasychanie liści, zahamowanie wzrostu i deformację młodych pędów, a niekiedy nawet
ich zamieranie. W skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do zamierania całych organów,
w związku z tym, że żerowanie mszyc powoduje zmniejszanie zawartości chlorofilu i spadek intensywności fotosyntezy. Pozostałe zaobserwowane gatunki mszyc nie powodowały wyraźnych
zmian morfologicznych organów, na których żerowały, jednakże prawdopodobnie przyczyniały się
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do osłabienia ogólnej kondycji roślin Przeprowadzone badania potwierdzają zatem, że osłabione
drzewa przyuliczne są narażone na ataki fitofagów, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają
na zdrowotność i wygląd roślin.
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SŁOWA KLUCZOWE:

STRESZCZENIE:

DĄB SZYPUŁKOWY,
MSZYCE,
DRZEWA PRZYULICZNE,
OWADY ROŚLINOŻERNE

Dąb szypułkowy jest drzewem o dużych walorach estetycznych, dlatego jest
stosowany także na obszarach miejskich. Badania nad składem gatunkowym mszyc na odmianie ‘Fastigiata’ w Lublinie prowadzono przy ul. Generała
Władysława Sikorskiego. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono
występowanie 8 gatunków oraz 1 rodzaj mszyc na badanych drzewach.
Do mszyc zasiedlających liście należały zdobniczki (Tuberculatus annulatus,
T. querceus, T. borealis, larwy Tuberculatus sp., Myzocallis castanicola) oraz
filoksery (Phylloxera coccinea i P. glabra). Zrostek dębowy (Thelaxes dryophila)
zasiedlał liście, ogonki liściowe i szypułki owoców, natomiast miodownicę
dębówkę (Lachnus roboris) obserwowano na pędach. Zaobserwowano również,
że larwy i samice z rodzaju Phylloxera powodowały odkształcenie i odbarwienie blaszek liściowych, na których żerowały, natomiast osobniki T. dryophila
przyczyniały się do deformacji ogonków liściowych oraz szypułek owoców.

133

134

WSPÓŁCZESNE EUROPEJSKIE
TENDENCJE ARCHITEKTONICZNE
A MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE NASADZEŃ
DRZEW PRZYULICZNYCH
CONTEMPORARY EUROPEAN ARCHITECTURAL
TENDENCIES AND TECHNICAL SOLUTIONS
IN STREET TREES PLANTING

Natalia Przesmycka
Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego,
Wydział Budownictwa i Architektury,
Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin
n.przesmycka@pollub.pl

KEY WORDS:

ABSTRACT:

STREET TREES
PLANTING,
STREET GREENERY,
GREEN
INFRASTRUCTURE

The paper presents contemporary trends in the architectural design of
street-adjacent greenery, with particular emphasis on the technical feasibilities
of planting trees. Reference is made to the examples of European countries
where the state of greenery is particularly well regarded as an important
resource and element of city infrastructure (Scandinavia, Great Britain, France).
The current technical possibilities allow planting even in highly urbanized
areas, but the expected length of the newly planted trees in the city is still
very short compared to the trees growing outside the cities. Contemporary
technical solutions seek to prolong the life of trees by providing them with
optimized growth conditions.

Świadomość potrzeb drzew żyjących w środowisku miejskim jest bardzo ważna dla projektantów
różnych branż. Działania w tym zakresie leżą często poza kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem
jednej profesji i wymagają działania interdyscyplinarnego wielu specjalistów. Nasadzenia drzew
przyulicznych są przedmiotem zainteresowania urbanistów i architektów przy projektowaniu przestrzeni publicznych oraz przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W przypadku projektów przebudów i modernizacji istniejących ulic częstym zjawiskiem jest zlecanie
tego typu działań wyłącznie architektom krajobrazu lub inżynierom drogownictwa, którzy działają
bez porozumienia ze sobą i współpracy z architektem. Brak koordynacji międzybranżowej i koncepcji
nasadzeń przyulicznych, do których odnoszą się projektanci branżowi jest problemem zarówno na
etapie tyczenia nowych ulic, jak i modernizacji oraz przebudów istniejących przestrzeni publicznych.
Zwraca na to uwagę Leszek Sobczyński z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
w Warszawie, analizując działania projektowe na obszarze Pragi Północ (Sobczyński 2014).
Kondycja drzew miejskich i funkcjonowanie nowych nasadzeń jest w Polsce przedmiotem badań od
stosunkowo krótkiego czasu. Analizę stanu i możliwości rozwoju drzew przyulicznych w Warszawie
przeprowadził Jacek Borowski (Borowski 2008), zaś Leszek Sobczyński podkreśla konieczność
uwzględnienia szeroko rozumianych studiów ekofizjograficznych w zakresie kształtowania zieleni
przyulicznej w procesie planowania przestrzennego Warszawy (Sobczyński 2015). Tematyką kondycji
drzew miejskich i możliwości ich rozwoju zajmowali się między innymi Hanna Barbara Szczepanowska
(2001), Marek i Margarita Siewniak (2011), Agnieszka Szulc (2013). Wpływem zmian warunków siedliskowych na stan drzewostanu zajmowała się Marzena Suchocka (2011), podkreślając jak ważne jest
odpowiednie gospodarowanie glebami na placu budowy i ochrona strefy korzeniowej. Ta sama autorka
podjęła problematykę dotyczącą technicznych możliwości ułatwiających rozwój drzew w mieście
(Suchocka 2013), a wyniki badań przeprowadzonych w ramach pracy magisterskiej realizowanej pod
jej kierunkiem przez Agatę Milanowską opublikowano w 2015 roku (Milanowska, Suchocka 2015).
Rola drzew w środowisku miejskim jest nie do przecenienia. W projektowaniu urbanistycznym drzewa
przyuliczne są jednak stosunkowo „nowym” rozwiązaniem, jeżeli zauważymy, że historia budowy
miast sięga co najmniej czwartego tysiąclecia przed naszą erą. Grunty na terenie miasta zawsze były
bardzo cenne, stąd przeznaczanie ich na zieleń, w czasach, gdy rozmiary miasta umożliwiały szybkie
wydostanie się poza jego granice, wydawało się zbędnym wydatkiem. Zieleń towarzysząca komunikacji, jako element świadomego planowania i projektowania pojawiła się dopiero w okresie baroku.
Początkowo wiązała się z podkreśleniem reprezentacyjnego charakteru osi założeń rezydencjonalno
miejskich, a dopiero od XIX wieku stała się elementem miejskich ulic1.
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Przekrój ulicy, jest podstawową metodą na wizualizowanie relacji drzewo – zabudowa, jego skali i zasięgu oddziaływania. W ten sposób zaczęto przedstawiać projektu urbanistyczne w połowie XIX wieku. Za prekursorów można
uznać Ildefonsa Çerdę (plan Eixample dla Barcelony) oraz barona Haussmanna (plan przebudowy Paryża).

Ryc. 1. Jedne z najstarszych drzew sadzonych w Paryżu, pamiętający czasy przebudowy Haussmanna platan na
bulwarze nad Sekwaną (E. Przesmycka) oraz nowe nasadzenia w centrum Kopenhagi (N. Przesmycka, 2015)

Zaprojektowanie nasadzeń przyulicznych wiązało się ze świadomością wyglądu przekroju miejskiej
ulicy z uwzględnieniem jej infrastruktury podziemnej, światła przekroju, racjonalnego gospodarowania przestrzenią pomiędzy budynkami, oraz wszelkich korzyści estetycznych jakie niosą ze sobą
drzewa. Można zatem zauważyć, że najstarsze zachowane drzewa sadzone w śródmieściach miast
jako przyuliczne pochodzą z połowy XIX wieku (Ryc.1). Wiek ich można oszacować na około 200 lat.
Wiele najstarszych drzew w miastach europejskich jest już u kresu swojego życia, mimo, iż z botanicznego punktu widzenia, mogłyby one żyć jeszcze długo. Jednak stresy, na jakie są narażone
przyczyniają się do skrócenia tego czasu. Zasadzone na nowo drzewa, nie mają już szans na dożycie
wieku swoich poprzedników. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, można mówić o tym, że jesteśmy
najprawdopodobniej ostatnimi pokoleniami mieszkańców miast, którzy mogą obcować z dojrzałymi,
wysokimi drzewami przyulicznymi. Obumierające „stare” drzewa przyuliczne najczęściej „zastępuje”
się młodymi. Badacze różnie szacują oczekiwany czas życia nowo posadzonych drzew w strefach
śródmiejskich (Roman, Scatena 2011)2. Pozorność tej wymiany drzew potęguje fakt, iż realna rekompensata jednego dojrzałego drzewa (biorąc pod uwagę oddziaływanie jego powierzchni asymilacyjnej
liści) wymaga nasadzenia aż 60 drzewek – przyjmując, że średnie gabaryty nowych nasadzeń mają
3,5 m wysokości i około 14 cm średnicy3.

TENDENCJE PLANISTYCZNE - DRZEWA MIEJSKIE JAKO ZASÓB
Projektowanie urbanistyczne i architektoniczne w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku staje
przed zupełnie nowymi problemami, również w kontekście planowania zadrzewień śródmiejskich
i przyulicznych. Planowanie to nie powinno być tylko rysunkiem przyszłego wyglądu obszaru, lecz
2

Liczbę lat, jakie przeżyje nowo posadzone drzewo przyuliczne w centrum miasta szacuje się średnio na 7 lat
(30% drzew ma szansę przetrwania 15 lat), porównując ten okres do oczekiwanej długości życia drzewa po posadzeniu w strefie zabudowy mieszkaniowej 37 lat, 60 na przedmieściach i 150 na terenach wiejskich.

3

Za Keith Sacre wypowiedź do: https://www.theguardian.com/cities/2015/aug/15/
treeconomics-street-trees-cities-sheffield-itree
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wielobranżową strategią rozwoju uwzględniającą aspekty społeczne, techniczne, przyrodnicze i ekonomiczne, a także komfort życia mieszkańców na który składają się takie elementy niematerialne
jak zapachy czy estetyka.
Współczesna urbanistyka opiera się na idei rozwoju zrównoważonego, którego jednym z aspektów
jest jak najlepsze wykorzystanie istniejących zasobów, tak by przyszłe pokolenia również mogły z nich
korzystać. Zieleń miejska, a w szczególności drzewa przyuliczne w śródmieściach są jednym z nich.
Jest to zasób szczególnie zagrożony, którego pełne odbudowanie jest trudne lub wręcz niemożliwe.
Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że wyrazem poziomu świadomości władz miejskich, ich
kultury i dalekowzroczności polityki, jest stosunek do zieleni miejskiej w ogóle. Standardy nasadzeń
drzew przyulicznych, popularne w rozwiniętych krajach europejskich, w Polsce są dopiero tworzone.
W 2016 roku opracowano je dla Warszawy. Zgodnie z dokumentem: „wszystkie projekty i opracowania
oraz działania związane z kształtowaniem zieleni Warszawy (z wyłączeniem lasów miejskich) powinny
opierać się na wytycznych zawartych w niniejszych standardach” (Standardy kształtowania…2016).
Dzięki rozpowszechnionym obecnie metodom kompleksowego zarządzania przestrzenią miejską,
przy użyciu GIS, wiele miast tworzy interaktywne bazy danych, które w odniesieniu do lokalizacji
przestrzennej pozwalają na monitorowanie i zarządzanie zielenią miejską. Nie tylko ilość drzew, skład
gatunkowy, ale również ich wiek i stan zdrowotny są elementami, które budują bazy, będące w posiadaniu niektórych miast. Podstawowym problemem przy tworzeniu takiego zasobu jest pozyskiwanie
informacji, najczęściej kosztowne i długotrwałe, a w przypadku drzew wymagające stałej aktualizacji.
W USA rozwinięto oprogramowanie i-Tree4, umożliwiające dokładną inwentaryzację zasobu drzew
w mieście w oparciu o dane wprowadzane przez wolontariuszy. Wychodząc z założenia, że ludzie na
ogół lubią drzewa, program opiera się na dostarczanych informacjach przez mieszkańców – jest to
szczególnie ważne gdy mówimy o systemie zieleni, nie dzieląc jej na publiczną i prywatną. W Europie
jako pierwsze zastosowały system i-Tree Londyn, Edynburg, Barcelona i Strasburg.
Traktując istniejące drzewa miejskie jako cenny zasób wyłania się nowa tendencja urbanistyczna –
projektowania zieleni jako całościowego ekosystemu – elementu ciągłej miejskiej infrastruktury, bez
podziału na funkcje, jakie pełni. Poszczególne części systemu będą oczywiście mogły mieć dominującą
funkcję np. dekoracyjną lub izolacyjną, jednak ich wartość jako elementu gwarantującego ciągłość
zieleni infrastruktury jest równie ważna. Zieleń powinna zatem tworzyć zwarty ciąg tak, by mogły
zamieszkać w niej ptaki, owady i inne drobne zwierzęta. Obecnie można zaobserwować dążenie do
minimalizowania przerw w tym ciągu, co wyraża się np. zazielenianiem przestrzeni komunikacji,
do tej pory uznawanych za bezpowrotnie dla zieleni utraconych np. torów tramwajowych (Ryc.2).
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Metoda I-Tree Eco (znana również jako miejski model efektu lasu UFORE) polega na obliczaniu wiarygodnej liczny
drzew na obszarach wyznaczonych do uzyskania reprezentatywnej próby populacji miejskich drzew. Dane te są
następnie łączone z lokalnymi danymi dotyczącymi klimatu i zanieczyszczeniem powietrza, by następnie oszacować ilości wykorzystanego przez drzewa dwutlenku węgla, przechwytywania i usuwania zanieczyszczeń powietrza, a w konsekwencji wartości pieniężnej tych ekosystemowych procesów oraz wartości drzew samych w sobie.
(Hutchings, Lawrence, Brunt, 2012).

A				

B

Ryc. 2. A - Oslo, zieleń towarzysząca torom tramwajowym: dęby kolumnowe w pasie między torami i trawnik,
B - Barcelona (N. Przesmycka 2014)

W Londynie uznano obecność drzew i terenów zielonych za kluczowe, by miasto pozostało atrakcyjnym miejscem pracy i zamieszkania5. Zarówno przy rewitalizacji istniejącej zabudowy, jak i przy
projektowaniu nowych obszarów miejskich np. Greenwich Millenium Village stosuje się metodę
sekwencjonowania przestrzeni publicznych, definiując ich hierarchię poprzez przypisywanie im
odpowiednich funkcji i określenie zasięgu ich oddziaływania. Wyróżnia się cztery typy przestrzeni:
centralny park publiczny, osie transportowe i komunikacyjne, skwery publiczne oraz wnętrza podwórek i dziedzińców mieszkalnych mieszczących przestrzenie półpubliczne i półprywatne. Dla każdego
z typów przestrzeni tworzone są w szczegółowy sposób rekomendacje w zakresie ich urządzenia:
nasadzeń zieleni, oświetlenia i elementów małej architektury (Ambrosino 2015).
Na początku XXI wieku obserwujemy powrót do idei alei spacerowej z zielenią towarzyszącą komunikacji pieszej. Wiąże się to z nowymi priorytetami w zarządzaniu miastem: uprzywilejowaniem
pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej. Miasta XXI wieku mają być przyjazne dla przemieszczania się wyżej wymienionych, kosztem indywidualnej komunikacji samochodowej. Europejskim
miastem, w którym od kilkudziesięciu lat można zauważyć szczególną dbałość o zieleń przyuliczną
jest Kopenhaga. O ile większość miast nie ma wątpliwości co do zasadności wprowadzania tej zasady
do stref staromiejskich, to nieliczne odważają się na projektowanie w tym duchu zupełnie nowych
dzielnic. Przodująca w takich rozwiązaniach jest również Kopenhaga. Zajęła ona pierwsze miejsce
w rankingu The European Green City Index Simensa, który dotyczy szeroko rozumianej ekologii
miast6. W Kopenhadze od 2009 roku realizowana jest nowa dzielnica Nordhaven. Jej powstanie jest
elementem rewitalizacji dawnej części portu, a także odpowiedzią na brak przestrzeni do zabudowy z strefie śródmiejskiej. Władze miasta konsekwentnie realizowały i utrzymywały plan rozwoju
z 1947 roku opierający się na modelu dłoni (dun. Fingerplanen), wprowadzając zieleń szerokimi
5

Badania dotyczyły całego systemu zieleni miejskiej określonej jako miejski las (org. Urban forest), na który składały
się drzewa przyuliczne, w parkach, na skwerach, w ogrodach przydomowych i terenach otwartych. Informacji dostarczało ponad 200 wolontariuszy. Inwentaryzowano fizyczne cechy drzew takie jak ich gabaryty, gęstość występowania, stan zdrowia, powierzchnię liści i biomasę. Wartość korzyści jakie miasto czerpie z systemu zieleni ma realne
odbicie w aspektach finansowych. Oprócz realnych korzyści takich jak obniżenie emisji dwutlenku węgla, oszczędność energii na ogrzewanie i klimatyzacje, czy gospodarkę wodą deszczową, ciekawy jest aspekt cen nieruchomości
zlokalizowanych przy zadrzewionych ulicach – są one o 15% wyższe niż porównywalne, mieszczące się na ulicach bez
drzew (Valuing London’s… 2015).

6

https://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_en.pdf
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klinami z terenów wiejskich do miasta. Jednak przy dynamicznie rozwijającym się mieście i rosnącej
liczbie mieszkańców pasmowe zagospodarowywanie terenu, coraz dalsze od centrum stawało się
problematyczne. Stąd decyzja o lokalizacji nowej dzielnicy Nordhaven, która do 2020 roku ma stać się
miejscem zamieszkania dla 40 000 mieszkańców i oferować tyle samo miejsc pracy. Plan miejscowy
powstał w 2008 roku, kiedy Kopenhaga przeżywała okres prosperity finansowej. Nowa dzielnica
częściowo zlokalizowana jest w obrębie dawnego portu, a rozrasta się w oparciu o konstrukcje nasypowe „sztucznych wysp” (Ryc.3). Głównymi założeniami jest energetyczna samowystarczalność
i dostępność komunikacyjna dla uprzywilejowanych rowerzystów7. Planowane nasadzenia drzew
towarzyszących różnym formom komunikacji tworzyć będą system, uzupełniając się z innymi formami zieleni miejskiej. Z uwagi na lokalizację, konieczne jest zastosowanie nawiezionego gruntu, od
ilości i jakości którego zależeć będzie trwałość nasadzeń. Co ważne, drzewa zaliczone są do pierwszej
w kolejności do wykonania „sieci infrastruktury miejskiej”.

Ryc. 3. Nordhaven, budowa nowych budynków i przebudowa istniejących silosów (N. Przesmycka 2014)

TENDENCJE ESTETYCZNE I ARCHITEKTONICZNE
Panujące w ostatnich latach europejskie tendencje estetyczne w zakresie doboru gatunków drzew
przyulicznych odpowiadają ogólnym nurtom w projektowaniu przestrzeni publicznych, w którym
popularnością cieszą się minimalizm i naturalność. Istotne jest także stawianie na szybki efekt
wizualny, a więc dobór nasadzeń drzew szybko rosnących, możliwie dużych w momencie sadzenia.
W Polsce powszechnie panuje tendencja wymieniania gatunków drzew przyulicznych na dekoracyjne,
mniejsze i wolniej przyrastające, nawet jeżeli jest dużo miejsca. Odmiennie jest w krajach Europy
zachodniej, np. w Wielkiej Brytanii promuje się nasadzenia drzew gatunków dorastających do dużych
rozmiarów, ponieważ to powierzchnia liści świadczy o realnej korzyści z obecności drzewa (Armour i in.
2012; Trees in the Townscape…)8. Dekoracyjne małe drzewka, trafnie nazwane przez Marka Johnstona
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7

http://urbantransform.eu/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/D4.2-Copenhagen.pdf

8

Jest to bardzo ważne dla projektantów, ponieważ pozwala wiarygodnie zaprojektować przestrzeń, w docelowej fazie
rozwoju drzewa. Świadomość gabarytów drzewa oraz jego potrzeb na każdym etapie życia jest ważna nie tylko dla
projektantów z branży architektury krajobrazu, ale również architektów, urbanistów i projektantów branży drogowej.
Inaczej projektuje się drzewo przyuliczne na nowo wytyczonej ulicy, inaczej w miejscu w którym drzewo rosło.

„drzewkami lizakami”9 są dyskusyjne z estetycznego i architektonicznego punktu widzenia, ponieważ
zmieniają charakter ulicy i percepcję przestrzeni miejskiej. Jest to zwłaszcza problemem na ulicach
historycznych stref śródmiejskich.
Środowisko miejskie wymusza szczególne rozwiązania w zakresie kształtowania strefy styku pnia
drzewa z gruntem. Nie zawsze możliwe jest pozostawienie tego obszaru jako zielonego. Już od XIX
wieku stosowano kraty ochronne i jest to rozwiązanie popularne do dnia dzisiejszego. Dobrze osadzona krata, dająca możliwość stopniowego demontażu w ramach wzrostu drzewa, sprawdza się
w większości sytuacji, gdy wąski chodnik uniemożliwia otwarcie przestrzeni pod drzewem. Do wad
takich rozwiązań można zaliczyć: niebezpieczeństwo wysadzenia kraty przez rozrastające się drzewo,
gromadzące się między jej otworami nieczystości, czy ryzyko potknięcia. Nowością są nawierzchnie
żywiczne, o różnym stopniu przepuszczalności, które pozwalają na zachowanie ciągłości gładkiej
powierzchni możliwie najbliżej pnia drzewa. Stosowane do mieszanek kruszywa są różnej frakcji,
a różnorodne ich barwy dają nieograniczone możliwości projektantom w aranżowaniu przestrzeni.
Problemem jest jednak ograniczająca się z upływem czasu przepuszczalność. Obiecująca realizacja
przestrzeni publicznej Superkilen w Kopenhadze z 2011 roku, w której zastosowano to rozwiązanie,
po czterech latach funkcjonowania, wymagała wymiany większości obumarłych, nowo nasadzonych
drzew. Zaprojektowane palmy na tzw. Czarnym Rynku częściowo zastąpiono wiśniami ozdobnymi,
a na Placu Czerwonym wymieniono obumarłe klony czerwone (Ryc.4).

A				

B

Ryc. 4. Kopenhaga, Superkilen, proj. BIG. Obiecująca realizacja imponującej przestrzeni publicznej z 2011 roku po
czterech latach funkcjonowania, wymagała wymiany większości obumarłych, nowo nasadzonych drzew.
A - Plac Czerwony, B - Czarny Rynek (N. Przesmycka 2015)

W krajach południowej Europy, w warunkach klimatycznych upalnego lata z niewielką ilością gwałtownych opadów, często stosuje się rozwiązanie polegające na dodatkowym zagłębieniu misy drzewa,
tak by możliwie w największym zakresie retencjonowała wodę opadową.
Wartym zauważenia jest nurt sadzenia drzew w specjalnie przygotowanych pasmach łączących
w sobie różnorodne rodzaje nasadzeń bylinowych, tworzących całościowe kompozycje. Ważnym
elementem jest odpowiednia gospodarka wodą deszczową. Deszczówka spływająca z dachów
i chodników może być z powodzeniem retencjonowana w pasmach powierzchni biologicznie czynnej
towarzyszącej drzewom przyulicznym.

9

https://www.theguardian.com/cities/2015/aug/15/treeconomics-street-trees-cities-sheffield-itree
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DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
W Polsce dotychczas najczęściej stosowane są tradycyjne metody sadzenia drzew przyulicznych, nie
wykorzystujące w pełni współczesnych rozwiązań technicznych oraz stanu obecnej wiedzy w tym
zakresie. Drzewa sadzi się do dołu sadzeniowego zaprawionego w mniejszym lub większym stopniu
ziemią urodzajną. Zalecana szerokość dołu, przynajmniej trzykrotnie większa od bryły sadzeniowej,
ręczne wykonanie prac oraz zastosowanie w przypadku nieprzepuszczalnego podłoża kilkudziesięciu
centymetrów warstwy drenującej, są najczęściej specyfikowanymi wymaganiami warunków wykonania robót. Jednak w przypadku większości tak zwanych prac zanikających, weryfikacja rzeczywistego
sposobu posadzenia rośliny, jest trudna do przeprowadzenia.

A				

B

Ryc. 5. Paryż. Nowe nasadzenia przyuliczne A - wykonane w technologii antykompresyjnej, B - z użyciem klasycznych
krat ochronnych (E. Przesmycka 2016)

A					

B

Ryc. 6. Różne formy ukształtowania strefy przykorzeniowej, otwartej. A - Hamburg, B - Paryż (N. Przesmycka, 2015)

Potrzeby życiowe drzewa stoją w sprzeczności z zasadami prawidłowego wykonania nawierzchni
drogowych i chodnikowych. Głębokość i stopień zagęszczenia podbudowy pod te nawierzchnie
powoduje, że właśnie w strefie korzeni czerpiących wodę prowadzona jest większość prac. Dla
istniejących dorosłych drzew przyulicznych szczególnie groźne są prace remontowe wymiany nawierzchni chodników. Wiążą się one z demontażem górnej warstwy nawierzchni, częściowym lub
całkowitym korytowaniem i zagęszczeniem naprawionej podbudowy. W wyniku prac budowlanych
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często zniszczeniu ulega strefa korzeniowa drzewa, a utrata 1/3 powierzchni korzeni powoduje
zamieranie drzewa. Równie groźne dla drzew są prace budowlane w obrębie sieci podziemnych.
Obecnie możliwe jest wykonywanie prac naprawczych lub instalacyjnych w zakresie infrastruktury
podziemnej metodami bezwykopowymi, choć te ze względu na wysokie koszty wykonania w Polsce
przeprowadzane są dosyć rzadko.
Złożoność problemu ukorzeniania się drzew w pasach przyulicznych został zdiagnozowany stosunkowo późno, bo w latach 80. XX wieku (Watson 2011). Od początku lat 90. XX wieku można już
było przeprowadzać badania porównawcze stanu drzew sadzonych w podłożach alternatywnych
i niekonwencjonalnych (Gilbertson, Bradshaw 1990; Grabosky, Bassuk 1995). W latach 1997-2011 roku
powstało ponad 200 publikacji dotyczących stanu nowo nasadzonych drzew w miastach (Watson
2011). Z badań przeprowadzonych w 2007 roku Kopenhadze wynika, że najlepiej rozwijają się drzewa posadzone w dużych misach wypełnionych substratem glebowym10. W Polsce dysponujemy
stosunkowo niewielką ilością publikacji dotyczących określenia stanu drzew nowo nasadzonych,
porównując różne rodzaje podłoży i sposobów wykonywania nasadzeń (Łukaszewicz 2010). Inaczej
jest w krajach Europy zachodniej.
Wiedząc, że czas życia nowo nasadzonego drzewa w mieście jest bardzo krótki, podejmowane są
różne działania by maksymalnie go przedłużyć. Dla sukcesu nasadzenia kluczowa jest całkowita
wymiana gleby w miejscu planowanego nasadzenia, tworząc rodzaj misy dla przyszłego rozwoju
korzeni. Objętość tej misy można szacować w zależności od zakładanej średnicy pnia lub korony
drzewa, jednak jej wymiary nie są w żaden sposób unormowane. Określają je obowiązujące standardy
nasadzeń dla poszczególnych miast11.
Dostępne rozwiązania techniczne, ułatwiające życie nowo nasadzonym drzewom przyulicznym mają
na celu zapobieganie negatywnym zjawiskom i złym warunkom glebowym wynikającym z zagęszczenia podłoża. Do systemów antykompresyjnych można zaliczyć stosowanie podłoży strukturalnych,
chodników podwieszanych, komórek glebowych czy korytarzy (ścieżek) korzeniowych. Najbardziej
rozpowszechnioną i najprostszą metodą jest wykonanie w rejonie nasadzeń podbudowy z podłoża
strukturalnego, czyli mieszanki kamienno-glebowej.
Podłoża strukturalne zapewniają możliwość wykonania podbudowy pod nawierzchnie piesze, jezdne
lub parkingi jako przepuszczalnej i stabilnej. Stosowane są mieszanki kamienno-glebowe z klińca
o rodzaju i frakcji zależnej od przewidywanego obciążenia. Stykające się krawędzie kruszywa stabilizują grunt tworząc podbudowę dla nawierzchni, jednocześnie zachowując wolne przestrzenie dla
substratu glebowego, w którym wzrastają korzenie. Podłoża strukturalne mogą być wykorzystywane
również w celu poprawy warunków siedliskowych starszych drzew.
Chodniki podwieszane, inaczej rampowe, wykonuje się stosunkowo rzadko. Zaletą tego rozwiązania
jest wiele możliwości wykonania szkieletu wsporczego dla płyt chodnikowych. Warto je rozważyć
w momencie remontowania nawierzchni przebiegających przy istniejących starszych drzewach.
Często konieczność ich wykonania pojawia się w momencie prowadzenia prac budowlanych, gdy po
10 Równie dobre efekty rozwoju drzew dało zastosowanie podłoży strukturalnych i mieszanek piaskowych, w miejscach gdzie dysponowano mniejszym terenem (Bühler, Kristoffersen, Larsen 2007). W przypadku tych ostatnich
problemem było wypłukiwanie przez wodę oraz nadmierne zagęszczenie. Do ziemi strukturalnej korzenie drzewa
dosięgną dopiero po kilku pierwszych latach, i wówczas konieczne może stać się nawożenie. Doświadczenia z Francji
wskazują, że korzenie są rzeczywiście aktywne kierując się i wrastając w glebę strukturalną (Lemaire, Sorin 1997),
a badania holenderskie przedstawiają podobne wyniki w odniesieniu do mieszanek piaskowych (Couenberg 1994).
11

W Berlinie jest to 4 m2, w Hamburgu 6 m2, w Norymberdze 15 m2 (Szulc 2014).
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usunięciu istniejącej nawierzchni odkrywane są korzenie w poziomie podbudowy przewidzianej do
korytowania. W tym wypadku konieczne jest podjęcie decyzji o rozwiązaniu zamiennym do projektowanego. Kluczową rolę odgrywa w tym wypadku kierownik robót, który powinien zatrzymać prace,
zabezpieczyć odsłonięty korzeń i wezwać projektanta. Chodnik podwieszany jest zatem pojęciem
odnoszącym się do rozwiązania technicznego właściwego dla danej lokalizacji, a nie określeniem
rozwiązania systemowego. Inaczej w przypadku systemowych rozwiązań antykompresyjnych, które
oferowane są przez producentów. Po raz pierwszy pojawiły się one w Stanach Zjednoczonych, konstruowane przy użyciu prefabrykatów żelbetowych oraz elementów wykonywanych w miejscu budowy12.

Ryc. 7. Różne formy zabezpieczenia nowo nasadzonych i istniejących drzew. Od lewej: Kopenhaga, Oslo, Paryż
(N. Przesmycka, 2015)

Obecnie popularne są systemy antykompresyjne zbudowane z modułowych komórek wykonanych
z tworzyw sztucznych (komórki glebowe), które pełnią funkcje nośne dla nawierzchni chodników
lub jezdni. Najczęściej moduł pojedynczej skrzyni ma wysokość ok. 40 cm, co daje możliwość ustawienia rusztu w dwóch lub maksymalnie trzech warstwach. Przestrzeń pomiędzy komórkami jest
wypełniona warstwami drenażowymi i substratem glebowym, co daje roślinom optymalne warunki
powietrzno-glebowe.

PODSUMOWANIE
W ostatnich latach, w Europie zmienia się klimat – ekstremalne temperatury latem i długie okresy
suszy są i będą szczególnie dotkliwe dla drzew przyulicznych. Odpowiedni dobór rodzimych gatunków drzew jest szczególnie ważny w planowaniu nasadzeń drzew w strefach śródmiejskich. Należy
unikać drzew o pokroju nie pasującym do skali zabudowy (lolipop trees) i sięgania po obce gatunki.
Świadomość złożoności potrzeb drzew przyulicznych i ich warunków życia jest ważna nie tylko dla
projektantów ale i dla wykonawców, którzy mogą mądrze zareagować w momencie wystąpienia
nieprzewidzianego konfliktu z korzeniami drzewa podczas prowadzenia prac budowlanych. Sadzenie
drzew przy istniejących od wielu lat ulicach, wymaga stosowania szczególnych rozwiązań technicznych, na których nie warto oszczędzać. Podobnie w przypadku poprawy warunków bytowych drzew
istniejących, która może przedłużyć oczekiwany czas życia rośliny. Warto czerpać z doświadczeń
miast, które zastosowały rozwiązania techniczne, optymalizujące warunku wzrostu drzew i przedłużające ich czas życia.
12 Prawdopodobnie najstarsze drzewa przyuliczne posadzone w tej technologii chodników istnieją w Bostonie (Christian
Science Center (Boston, MA) na Huntington Ave between Mass Ave and Belvidere Street, zasadzone w 1968 roku za:
(Christian Science Center… 2011).
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Artykuł przedstawia współczesne tendencje architektonicznego kształtowania
zieleni przyulicznej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości technicznych
wykonywania nasadzeń drzew. Odniesiono się do przykładów europejskich
państw (Skandynawia, Wielka Brytania, Francja), w których o stan zieleni
śródmiejskiej dba się szczególnie traktując ją jako ważny zasób i element
infrastruktury. Obecne możliwości techniczne pozwalają na wykonywanie
nasadzeń nawet w miejscach bardzo zurbanizowanych, jednak oczekiwana
długość nowo nasadzonego drzewa przyulicznego w mieście jest ciągle bardzo
krótka, w porównaniu do tych rozwijających się poza miastami. Współczesne
rozwiązania techniczne dążą do przedłużenia życia drzew, poprzez zapewnienie
im zoptymalizowanych warunków wzrostu.
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Fruit bushes have long been an integral part of the Polish landscape and an
important part of the vegetation of Polish cities. At the end of the 19th century,
these species were widely propagated to fill roads (public, within farms and
parks) and along railway lines. Also appreciated is the aesthetic value (beautiful, plentiful spring blooming, extended and shapely forms of tree crowns),
along with the importance of landscaping (roadside trees) with a whole range
of their specific functions (technical, biocenotic, social). In recent years, the
renaissance of this form of the use of trees and bushes can be observed.
This is the result of Increase of cultural and ecological awareness of society.
The present paper presents the present condition and basic functions of
selected species of hardwood trees and bushes growing along the roads and
the benefits of the presence of these plants in the urbanized landscape of
Lublin. It also discusses solutions that improve the habitat conditions of the
examined vegetation functioning in the vicinity of communication routes.

Zieleń przez wiele stuleci związana była z układami komunikacyjnymi. Towarzyszyła drogom i ulicom, pełniąc różnorakie funkcje: wyznaczała widoczny z dużych odległości kierunek przebiegu
drogi, dawała podróżnym cień w upalne dni, chroniła przed zimnymi wiatrami w okresie chłodów,
stanowiła ważny element dekoracyjny i kompozycyjny reprezentacyjnych miejskich ulic. Rewolucja
przemysłowa w Europie w XIX wieku i rozwój motoryzacji na początku XX wieku nie zmniejszyły
znaczenia zadrzewień wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Większość głównych ulic największych
europejskich metropolii zawierała elementy zielonych kompozycji. Trudno sobie współcześnie wyobrazić pozbawione zieleni: Avenue des Champs-Élysées w Paryżu, Unter den Linden w Berlinie czy
Ring Strasse w Wiedniu. Także na terenach otwartych zieleń przydrożna była i jest nieodłącznym
elementem krajobrazu (Leśniak 2012).
Od wieków wzdłuż dróg łączących miasta i wsie sadzono drzewa w cieniu których chronili się podróżni. Zadrzewienia przy szlakach komunikacyjnych pełniły ważną rolę informacyjną, umożliwiały
identyfikację trasy w otwartej przestrzeni nawet podczas zamieci śnieżnej. Z czasem dostrzeżono
również wiele innych korzyści z obsadzania dróg i ulic zielenią. Jednak tylko zieleń zdrowa, prawidłowo ukształtowana i odpowiednio dobrana do tych specyficznych warunków spełnia swoje funkcje
w przestrzeni zurbanizowanej. Rośliny, a zwłaszcza drzewa, uszkodzone, wadliwie ukształtowane
i posadzone mogą wywrócić się lub złamać, stanowiąc poważne zagrożenie dla ludzi i ich mienia.
Dlatego ważne jest świadome planowanie zieleni wzdłuż szlaków komunikacyjnych z uwzględnieniem
priorytetów, potencjałów i ograniczeń tych przestrzeni (Rosłon-Szeryńska 2006).
Popularne dawniej aleje pozostają obecne również we współczesnym krajobrazie. Do dziś zachowały
się drogi dojazdowe do dawnych majątków ziemskich obsadzane lipami, których korony malowniczo
zwieszone tworzą zwarty, zielony tunel. Ich przykładem na terenie województwa lubelskiego są
m.in. aleje lipowe w Dratowie i Nadrybiu (Durlak i in. 2015; Dudkiewicz 2014). Dynamiczny rozwój
miast od XIX wieku i zabudowa coraz większych przestrzeni, wpłynęły na pogorszenie się warunków sanitarno-higienicznych. Drzewami zaczęto obsadzać nie tylko drogi dojazdowe, ale również
ulice śródmiejskie, by poprawić jakość życia w mieście. Korzyści z zieleni sadzonej przy drogach
i ulicach są nieocenione, zaś za szczególnie cenną uważana jest zieleń wysoka i zwarta. Poprawia
ona funkcjonowanie ekosystemu miejskiego, oczyszcza powietrze i łagodzi mikroklimat dróg oraz
ulic. Zieleń zmniejsza stopień zanieczyszczenia powietrza, hamuje procesy erozyjne, reguluje odpływ
wód opadowych, poprawia jakość wód gruntowych, pochłania promieniowanie słoneczne i łagodzi
prędkość wiatru. Pełni funkcję przyrodniczą, społeczną, techniczną, a także gospodarczą. W pełni
rekompensuje to nakłady poniesione na sadzenie, pielęgnowanie i usuwanie drzew, na naprawę
infrastruktury, odszkodowania sądowe, usuwanie skutków katastrof naturalnych i leczenie alergii.
Badania prowadzone w tym zakresie pokazują, że chociaż największe znaczenie mają duże powierzchnie zadrzewione, to jednak nawet pojedyncze okazy przyczyniają się do poprawy jakości powietrza.
Według Łukasiewicza (1989) jedno drzewo w ciągu 10 lat produkuje tyle tlenu, ile zużywa człowiek
w ciągu dwudziestu lat życia. Im większa jest masa korony, tym lepiej. Wielkie drzewa usuwają 6070 razy więcej zanieczyszczeń niż drzewa małe. W jednym okresie wegetacyjnym 1 m2 powierzchni
liści wytwarza od 0,33 do 1,10 kg tlenu (Myczkowski 1979), co odpowiada dziennemu zapotrzebowaniu
1-2 osób (0,49 kg). Podczas fotosyntezy razem z dwutlenkiem węgla pochłaniane są trujące gazy
i składniki takie jak: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak oraz pewne ilości dwutlenku siarki.
Powierzchnia liści zatrzymuje cząstki kurzu. W porównaniu do ulic pozbawionych zadrzewień, liczba
zanieczyszczeń pyłowych w alei z pasem zieleni o szerokości 500 m jest nawet 3-krotnie mniejsza
(Wójcicka 1971). Zanieczyszczenia metalami ciężkimi: kadmem, ołowiem i cynkiem pochodzącymi ze
spalin samochodowych, występują nawet w odległości 150 m od jezdni. Pas zieleni o szerokości 1015 m skutecznie zatrzymuje jednak znaczną ich część (Walczak 1994). Bardzo ważną rolę w procesie
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oczyszczania powietrza miasta z zanieczyszczeń odgrywają także trawniki i rośliny okrywowe.
Najskuteczniejsze są wielowarstwowe nasadzenia roślinności z udziałem drzew, krzewów i roślin
zielnych, w tym gatunków zimozielonych. Jednak nie zawsze sadzenie wysokich drzew wzdłuż ulicy
w terenie zabudowanym jest wskazane. W przypadku ulic w zwartej zabudowie ruch powietrza ma
charakter wirowy, wzmożony turbulencją mechaniczną uzależnioną od intensywności ruchu pojazdów.
Przy pewnych relacjach między wysokością zabudowy, a szerokością ulicy zwarte, wysokie drzewa
utrudniają wentylację powietrza, która w tym wypadku odbywa się jedynie na skutek różnicy temperatury ciepłego powietrza przesyconego spalinami pod koronami drzew i chłodniejszego ponad
nimi (Czerwieniec i in.1996).
Istotnym czynnikiem, dla którego warto wprowadzać zieleń wzdłuż dróg i ulic jest łagodzenie
mikroklimatu: wahań temperatury powietrza, nasłonecznienia i wiatrów. Redukcja nagrzewania
jest możliwa dzięki zastosowaniu drzew o zwartych koronach, silnie zacieniających ulice (np. bez:
kasztanowce czy lipy). Wówczas latem temperatura pod koroną drzewa może się nawet obniżyć o 10
stopni w porównaniu do terenów bez drzew (Bednarek 1979). Obniżenie temperatury powoduje wzrost
wilgotności powietrza. W porównaniu do zabudowy pozbawionej zieleni, w obrębie pasa zadrzewień
wilgotność względna może wzrastać o kilka procent.
Drzewa chronią środowisko glebowe zatrzymując (retencjonując) deszczówkę. Ich korzenie ułatwiają
powolną infiltrację wody deszczowej do gruntu, co zmniejsza presję na kanalizację burzową i pozwala
odnowić zasoby wód gruntowych. Chronią więc nas przed powodzią i wydłużają dostępność wody
w okresie suchych miesięcy. Ponadto korzenie drzew przeciwdziałają erozji wodnej i powietrznej
gleby a także oczyszczają wody gruntowe, działając jak naturalne filtry.
Należy pamiętać również, że miasto to złożony ekosystem. Tu, oprócz ludzi, żyją dzikie zwierzęta,
które w zieleni wysokiej i niskiej znajdują schronienie, wędrują również korytarzami utworzonymi
wzdłuż zielonych dróg czy ulic.
Zieleń przy drogach i ulicach ma również znaczenie techniczne. W aglomeracjach miejskich szczególnie ważne jest wykorzystanie zieleni do tłumienia hałasu. W głównych arteriach komunikacyjnych
jego poziom sięga 70-90 dB. Fale akustyczne rozpraszają się i są pochłaniane przez teren pokryty
drzewami, krzewami oraz trawą. Im więcej liści, gęstsze zadrzewienie i zakrzewienie, tym lepsza
bariera dźwiękochłonna. Typowy żywopłot liściasty o szerokości 180 cm i wysokości 160 cm o rzadkim
ulistnieniu tłumi hałas o 1-2 dB (Czarnecki 1984). Drzewa i krzewy sadzone w pasach o szerokości
7-8 metrów zmniejszają hałas o 10-13 dB (Kawoń, Żmuda 1984). Dla porównania, efektywność dobrze
zaprojektowanych ekranów akustycznych szacowana jest na 8-15 dB (Boczkowski 2016). Tworzenie
szerokich barier roślinnych nie jest zawsze możliwe w otoczeniu dróg, jednak nawet węższe rzędy,
mimo iż nie powodują znacznego tłumienia hałasu, to rozpraszając i pochłaniając część energii akustycznej, łagodzą gwałtowność narastania i spadku poziomu dźwięków (Berezowska-Apolinarska
i in. 2004).
Roślinność przy drogach można także wykorzystywać do formowania osłon przeciwśnieżnych
i wiatrochronnych, co ma poprawić bezpieczeństwo ruchu pojazdów. W tym celu wykorzystuje się
zwarte nasadzenia krzewów takich jak np. głogi, róże, śnieguliczka, itp. Żywopłoty takie sytuuje się
w odpowiedniej odległości od jezdni. Krzewy i drzewa sadzone w środkowych pasach dróg stanowią
ponadto osłonę przeciw olśnieniom reflektorami mijanych pojazdów. Jednak ze względu na ekstremalne warunki panujące w takiej przestrzeni, jedynie dostatecznie szerokie pasy przeznaczone na zieleń
pozwolą roślinom na wzrost i rozwój. Zieleń stanowi także doskonałą izolację dróg przebiegających
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wzdłuż linii kolejowych i zabudowy mieszkalnej. Nawet jeśli nie ma zbyt wiele miejsca w otoczeniu
ulic, doskonałą alternatywą lub też uzupełnieniem barier dźwiękochłonnych są pnącza. Szybko rosnące i wytrzymałe gatunki, takie jak winobluszcz pięcioklapkowy czy rdestówka Auberta poprawiają
estetykę monotonnych ekranów akustycznych i nie potrzebują tyle miejsca, co drzewa czy krzewy.
Warto wspomnieć o dobroczynnym wpływie ocieniających drzew na stan nawierzchni bitumicznych.
Chroniąc je przed szybkim uwalnianiem związków asfaltowych wydłużają ich trwałość 2-3 krotnie.
Posadzenie wysokich drzew wokół parkingów dostarcza cienia dla pozostawionych samochodów,
co w znacznym stopniu ogranicza wyparowywanie węglowodorów wyciekających z rozgrzanych
w słońcu pojazdów (Scott 1999).
Nie można zapomnieć również o znaczeniu społecznym zadrzewień przyulicznych. Zieleń niewątpliwie wpływa na ich fizjonomię i piękno. Podkreśla bieg ciągów komunikacyjnych i je osłania, maskuje
brzydkie widoki, ukierunkowuje wzrok na przestrzeń ciekawą. Dzięki umiejętnie ukształtowanej
roślinności kierowca nie rozprasza się i nie nuży. Walory krajobrazowe, odbiór estetyczny przestrzeni
jest bardzo ważny i obecnie stawiany na równi z innymi funkcjami roślin (Berezowska-Apolinarska
i in. 2004). Od wielu lat prowadzi się badania nad percepcją roślinności i jej znaczeniem dla zdrowia
publicznego. Ludzie w otoczeniu drzew mniej się stresują. Widok zieleni obniża stres i napięcie
a tereny zadrzewione są lepiej postrzegane. W wielu krajach drzewa miejskie są uznawane za element infrastruktury, a więc za majątek trwały miasta przynoszący konkretne korzyści materialne
i posiadający określoną wartość. Na tej podstawie prowadzi się wycenę drzew, w tym również tych
rosnących przy drogach i ulicach (Szczepanowska 2008, 2009).
Celem niniejszego opracowania było zinwentaryzowanie owocującej flory drzewiastej terenów przydrożnych wybranych osiedli miasta Lublin. Analizie poddano liczebność i wiek drzew oraz krzewów
o owocach twardych: Juglans regia, Corylus colurna i Corylus avellana. Dodatkowo oceniono zdrowotność drzewostanu oraz podjęto próbę określenia możliwości wprowadzania tych taksonów do zieleni
przydrożnej w planowanych nasadzeniach.

MATERIAŁ I METODY
Badania terenowe prowadzono w sezonie wegetacyjnym 2016 r. Zinwentaryzowano okazy drzew
o twardych owocach orzech włoski (Juglans regia), leszczyna turecka (Corylus colurna) i leszczyna pospolita (Corylus avellana), występujących na przydrożach ośmiu lubelskich osiedli: Błonie,
Nałkowskich, Krasińskiego, Poczekajka, Słowackiego, Szerokie, Konstantynów i Sławinek. Łącznie
przebadano 31 ulic. Dla zinwentaryzowanych drzew podjęto próbę oszacowania wieku z wykorzystaniem tabeli wiekowej opracowanej przez Longina Majdeckiego (1986). Ze względu na brak orzecha włoskiego w zaprezentowanej tabeli gatunek ten zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów uznano za
drzewo o umiarkowanym tempie wzrostu, podobnie jak: lipa, klon jawor i świerk. Oszacowany wiek
stanowi więc uśrednioną wartość wieku gatunków o podobnym tempie wzrostu przy określonych
parametrach obwodu pnia. Analogicznie postąpiono z leszczyną turecką która uznawana jest za
drzewo wolno rosnące, podobnie jak: buk pospolity, grab pospolity i dęby.
Dla zinwentaryzowanych okazów określano ich zdrowotność według skali Pacyniaka i Smolskiego
(Pawlaczyk, Jermaczek 2009). Zgodnie z nią drzewom o określoej kondycji przypisywano odpowiednią
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ilość punktów: od 1 dla okazów całkowicie zdrowych, do 5 dla drzew obumarłych w ponad 70% lub
całkowicie martwych. Nazwy botaniczne i polskie taksonów przyjęto według Senety i Dolatowskiego
(2002).

WYNIKI I DYSKUSJA
Sadzenie drzew owocowych przy drogach zaczęto praktykować w Polsce na znaczną skalę pod koniec
XIX wieku. Ideę tę do wybuchu II wojny światowej propagował dwutygodnik Ogrodnik Polski, wydawany od 1879 roku. Najczęściej stosowanymi taksonami były jabłonie, grusze i czereśnie, rzadziej wiśnie
i śliwy, rzadko – morwa, a tylko sporadycznie – orzech włoski. Na terenie Polski gatunki z rodzaju
Juglans wykorzystywane były jako drzewa owocowe (J. regia) lub ozdobne (Juglans nigra, J. cinerea,
J. ailantifolia i inne). W naszym kraju rośnie około 1,7 mln drzew orzecha włoskiego, a najważniejszym
terenem kultywacji jest południowa i południowo-wschodnia część Polski (Karczmarczuk 2013).
Współcześnie znanych jest wiele odmian owocowych tego gatunku, m.in.: ‘Albi’, ‘Dodo’, ‘Resovia’,
‘Silesia’, ‘Targo’ i ‘Tryumf’, a jego użytkowe znaczenie opisywane jest przez wielu autorów (Budzyński
2000; Seneta, Dolatowski 2002; Bugała 2003; Roloff 2008; Borecka i in. 2013; Karczmarczuk 2013;
Dostatny i in. 2014). Pozostałe orzechy sadzone są jako rośliny ozdobne głównie w założeniach parkowych i na dużych zieleńcach, cenione za egzotyczny wygląd nadawany przez duże, złożone liście
oraz odporność na mrozy (Bugała 2003). Seneta i Dolatowski (2002) oraz Białobok (1955) polecają
orzecha czarnego do sadzenia w formie alei, do założeń parkowych i zieleni przydrożnej.
Orzech włoski w miastach stanowi często pozostałość dawnych gospodarstw. Pomimo obcego pochodzenia zaczyna się samoistnie rozprzestrzeniać, dzięki czemu młode osobniki pojawiają się w różnych
miejscach. Pojedyncze egzemplarze tego gatunku spotykane są również jako domieszka w zieleni
przydrożnej (Ruszała 2016). Nieliczne dane świadczą o stosowaniu orzecha włoskiego, jako drzewa
alejowego. Takie nasadzenie istnieje m.in. w miejscowości Obiszów-Obiszówek, w gminie Grębocice
(Józefczuk 2017). Inny przykład podawany był w 1982 r. przez „Ogrodnik Polski” t. IV, w którym opisywano aleję liczącą około 600 sztuk, założoną w folwarku Łaziska na Dolnej Opolszczyźnie przez
Jana Kleniewskiego. Miała to być prawdopodobnie pierwsza aleja tego typu w Polsce, zaś celem opisu
miała być zachęta do tworzenia podobnych nasadzeń (Fortuna-Antoszkiewicz, Łukaszewicz 2012).
Inną aleję orzechową założono przy śródpolnej drodze lokalnej, łączącej Młodasko i Grzebienisko
(gmina Kaźmierz, powiat Szamotuły, woj. wielkopolskie). Obecnie jest to droga asfaltowa i biegnie na
osi północ-południe, wśród pól, w terenie niemalże całkowicie odkrytym (Czekalski 2014). Bronisław
Gałczyński w swojej książce „Drzewa liściaste leśne i alejowe” z 1928 r. również zachęcał, aby wśród
innych gatunków owocowych przy drogach, na glebach średnich, umiarkowanie wilgotnych sadzić
orzech włoski. Miał on być stosowany przy szosach i ruchliwych traktach oraz przy mało ruchliwych
drogach bocznych. Autor uważał, że spośród wszystkich drzew owocowych to właśnie orzechy włoskie
i czereśnie tworzą najpiękniejsze aleje (Fortuna-Antoszkiewicz, Łukaszkiewicz 2012).
Fragment reliktowej alei orzechowej znajduje się do dziś na terenie zabytkowego parku Wielgie (woj.
mazowieckie) (Fortuna-Antoszkiewicz, Łukaszkiewicz 2012). W Biernatowie (woj. opolskie) zachował
się fragment alei z dziewięcioma drzewami o obwodach do 180 cm. W 1968 r. opisano pozostałości
alei orzechowej z 44 drzewami w Kamieniu Pomorskim, na wale otaczającym miasto od strony
Zalewu Kamieńskiego (Czekalski 1968). W 1982 r. w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Powstańców
Wielkopolskich, odnotowano trójrzędową aleję z orzecha włoskiego, złożoną ze 134 drzew (Czekalski,
Janowska 1986).
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Zdaniem niektórych autorów orzech włoski nie ma znaczenia dla terenów zieleni (Bugała 2003).
Takson ten jest najbardziej wrażliwy na mrozy spośród wszystkich uprawianych w Polsce orzechów
(Budzyński 2000). Jak podają Filipczk i Waszak (2003) gatunek ten znosi spadki temperatury do
-23°C i nie nadaje się do uprawy w Tatrach i w północno-wschodniej Polsce.
Podobne zastosowania mają leszczyny Corylus. Są one sadzone dla pozyskania jadalnych owoców
(Corylus avellana, C. maxima, C. tubulosa i odmiany) i jako gatunki ozdobne w zadrzewieniach
miejskich (np.: C. colurna, C. avellana, C. maxima i ich odmiany) i krajobrazowych (C. avellana)
(Boguszewicz, Piestrzeniewicz 2003; Bugała 2003). Corylus avellana wśród innych zastosowań (zadrzewienia miejskie i osiedlowe, przeciwerozyjne) polecana jest również do zadrzewień przydrożnych,
gdyż sadzona rzędowo tworzy wysokie, gęste szpalery (Bugała 2003).
W odróżnieniu od orzechów leszczyna turecka uważana jest za doskonałe drzewo alejowe (Białobok
1955; Rostański, Rostański 1999; Siewniak, Bobak 2010). Jak podaje Bugała (2003) w Polsce znane
są wielokilometrowe aleje przydrożne z tego gatunku. Tworzone są one przede wszystkim z form
piennych (Seneta, Dolatowski 2002). Leszczynę tę spotyka się również w parkach, w zieleni osiedlowej,
jako drzewo uliczne w miastach (Toruń, Bydgoszcz, Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk), czasem także
przy drogach (Pomorze Zachodnie). Jest niezastąpiona do obsadzania nawet wąskich ulic (Bugała
2003). Przykład założenia alejowego z udziałem leszczyny tureckiej w roli głównej to aleja licząca
137 okazów przy ul. Piłsudskiego w Gorzowie Wielkopolskim (Kładna 2004).
Corylus colurna, Juglans nigra i Juglans regia wymieniane są jako gatunki drzew przyulicznych Drezna
(Löbel 2011), zaś sam Juglans regia tworzy długie reliktowe aleje przyuliczne na Krymie.
Jak wynika z przeprowadzonych badań liczne orzechy występują również w zadrzewieniach towarzyszących lubelskim traktom komunikacyjnym: zarówno przy głównych drogach o dużym natężeniu
ruchu, jak również przy mniejszych drogach osiedlowych. Na badanym terenie nie odnotowano
typowych szpalerów czy też alei orzechowych. Drzewa te w niektórych miejscach rosły w rzędach
w liczbie, co najwyżej 5 sztuk. Najczęściej spotykano drzewa pojedynczo rosnące, ale za to w doskonałej kondycji. W ramach badań zinwentaryzowano ogółem 648 okazów drzew i krzewów o twardych
owocach. Dominuje wśród nich orzech włoski, stanowiąc 58% drzew i krzewów badanych osiedli
Lublina. Znacznie mniej, bo tylko 25 egzemplarzy (niespełna 4%), to leszczyna turecka.
Literatura podaje, iż aleje drzew owocowych zakładane były w różnych miejscach. Mają one duże
i zróżnicowane znaczenie przyrodnicze: w koronach drzew występuje charakterystyczny mikroklimat, dzięki któremu możliwy jest rozwój porostów, drzewa pełnią rolę kryjówek dla zwierząt oraz
są miejscem ich żerowania, itp. Śródpolne i przyuliczne aleje wiekowych drzew owocowych tworzą
przeważnie stare odmiany śliwy, jabłoni, a czasem gruszy. Choć w czasach swojej młodości plonowały
często tylko, co drugi rok, to jednak są bardzo dobrze przystosowane do lokalnego klimatu i odporne
na choroby (nie wymagały zabiegów ochronnych, opryskiwania pestycydami), co w stosunku do
współczesnych odmian drzew i krzewów owocowych czyni je bezkonkurencyjnymi.
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Tab. 1. Liczba i średni obwód pnia gatunków drzew obecnych przy ulicach objętych badaniem
(K. Karczmarz, J. Renda, B. Marcinek)
LICZBA OKAZÓW (SZT.)/ŚREDNI OBWÓD PNIA (CM)
BADANE ULICE

Juglans regia

Corylus avellana

Corylus colurna

Krasińskiego
Kraśnicka
Konstantynów
Ułanów
Szwoleżerów
Pielęgniarek
Balladyny
Skierki
Nałęczowska
Wojciechowska
Gnieźnieńska
Morwowa
Romanowskiego
Czeremchowa
Baśniowa
Kolorowa
Bajkowa
Samotna
Przygodna
Zwycięska
Rycerska
Kawaleryjska
Herbowa
Szaserów
Hetmańska
Dragonów
Husarska
Romera
Samsonowicza
Nałkowskich

6
72
10
15
18
11
2
10
4
2
2
5
12
6
1
1
3
3
10
5
7
3
6
5
4
45
15
32

80
90
120
70
60
80
70
135
60
90
110
80
100
40
50
40
45
50
80
40
50
40
90
50
50
100
40
148

4
38
3
10
3
4
1
12
11
14
6
7
12
14
19
9
45

-

5
5
1
2
3
6
3

149
127
38
40
38
35
45

Suma okazów

375

-

248

-

25

-

Ulice najbogatsze w drzewa i krzewy o twardych owocach przedstawiono na rycinie 1. Należą do
nich: al. Kraśnicka (72 okazy) oraz ul. Romera (45 okazów) (Tab.1). Najmniej badanych drzew i krzewów stwierdzono przy ul. Kolorowej i Bajkowej (po 1 okazie) oraz przy ul. Balladyny, Gnieźnieńskiej
i Morwowej (po 2 okazy). Drzewa o najszerszym obwodzie pnia (184 cm, 158 i 152 cm) odnotowano
przy ul. Nałkowskich i Romera. Natomiast najmłodsze drzewa (obwód 37 cm) obserwowano przy
ul. Samsonowicza. Średnia wieku badanych drzew to 20-40 lat. Corylus avellana na osiedlu Błonie
oraz Nałkowskich była mocno strzyżona (skracana o 2/3 długości) i formowana w kulkę. Taki stan
całkowicie zakłamywał naturalny pokrój krzewu i stanowił nienaturalny element całości kompozycji.
Krzew ten występował głównie przy alejkach osiedlowych w kompozycji z innymi krzewami liściastymi, np.: dereń, forsycja lub tawuła.
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Ryc. 1. Lokalizacja ulic w Lublinie, przy których zinwentaryzowano najwięcej okazów Juglans regia: 1. Aleja Kraśnicka:
72 orzechy; 2. ul. Romera: 45; 3. ul. Nałkowskich: 32 (K. Karczmarz, J. Renda, B. Marcinek)

Prawidłowo dobrana, zaplanowana i dobrze pielęgnowana zieleń wzdłuż dróg pełni ważną rolę.
Jednak rośliny chore i obumierające, drzewa o wadach strukturalnych, źle posadzone, pielęgnowane
czy uszkodzone nie tylko nie spełniają swej funkcji, ale również mogą stać się zagrożeniem dla
ludzi i ich mienia. Obsadzanie ulic drzewami nadmiernie rozrastającymi się, o kruchym drewnie czy
z tendencjami do wad budowy oraz zaniedbania i nieprawidłowości w ich pielęgnacji są powszechne
(Rosłon-Szeryńska 2006).
W przeprowadzonych badaniach, posługując się skalą Pacyniaka i Smolskiego (Pawlaczyk, Jermaczek
2009) zdrowotność drzew i krzewów z rodzaju Juglans oraz Corylus oceniono na dobrą i bardzo dobrą (Tab.2). Tylko u 64 okazów stwierdzono objawy chorobowe, spowodowane w większości przez
grzyby i organizmy grzybopodobne będące przyczyną: bakteryjnej zgorzeli orzecha włoskiego i antraknozy orzecha włoskiego. Największe porażenie drzew przez patogeny grzybowe odnotowano
przy ul. Ułanów, a najmniejsze przy ul. Romera oraz Nałkowskich, gdzie nie zanotowano żadnych
objawów chorobowych.
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Współczesne trendy środowiskowe i idea zrównoważonego rozwoju spowodowały zmianę w podejściu
do kształtowania i znaczenia zieleni przydrożnej. Konieczne stało się zapewnienie drzewom sadzonym
w pasach przydrożnych godziwych warunków wzrostu i rozwoju. Często jest to możliwe jedynie przy
wykorzystaniu nowoczesnych, kosztownych technologii (Jaszczak, Żukowska 2012; Woźny 2015).
Tab. 2. Zdrowotność drzew o twardych owocach rosnących przy badanych ulicach Lublina w skali
Pacyniaka i Smolskiego (1-5) (K. Karczmarz, J. Renda, B. Marcinek)
BADANE ULICE
1

Krasińskiego
Kraśnicka
Konstantynów
Ułanów
Szwoleżerów
Pielęgniarek
Balladyny
Skierki
Nałęczowska
Wojciechowska
Gnieźnieńska
Morwowa
Romanowskiego
Czeremchowa
Baśniowa
Kolorowa
Bajkowa
Samotna
Przygodna
Zwycięska
Rycerska
Kawaleryjska
Herbowa
Szaserów
Hetmańska
Dragonów
Husarska
Romera
Samsonowicza
Nałkowskich

ZDROWOTNOŚĆ BADANYCH GATUNKÓW DRZEW W %
A
B
C
2

3

4

1,2
1,8
1,7
2,0
1,2
1,4
1,7
1,5
1,4
1,2
1,0
1,0
1,0
1,4
1,2
1,6
1,3
1,1
1,2
1,1
1,6
1,2
1,2
1,5
1,4
1,9
1,8
1,6

1,1
1,2
1,1
1,0
1,1
1,0
1,0
1,0
1,2
1,1
1,0
1,0
1,2
1,3
1,1
1,0
1,1
1,1

1,1
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,1
1,2
1,0
1,1

1 - drzewo całkiem zdrowe, 2 - drzewo z częściowo obumierającymi cieńszymi gałęziami i z pojedynczymi szkodnikami,
3 - drzewo mające w 50% obumarłą koronę lub pień, 4 - drzewo mające koronę lub pień obumarłe w 70%, 5 - drzewo
obumarłe w więcej niż 70 % lub martwe; A - Juglans regia L., B - Corylus avellana L., C - Corylus colurna L.

Drzewa sadzone wzdłuż dróg i ulic powinny być przystosowane do niekorzystnych warunków tam
panujących i odporne na uszkodzenia pod wpływem mrozu, wiatru i śniegu. Dla prawidłowego rozwoju
przydrożnych okazów istotny jest również dobór właściwie ukształtowanego materiału szkółkarskiego, który posadzony z zachowaniem odpowiednich standardów nie będzie wymagał w przyszłości
interwencji w formie drastycznych cięć. Należy unikać wprowadzania w pasy przydrożne niektórych
gatunków drzew z tendencją do tworzenia słabych rozwidleń, łatwo rozłamujących się i o kruchym
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drewnie, takich jak: klony srebrzyste, topole, wierzby czy kasztanowce. Większość tych drzew, jak
również lipy i jesiony tworzą rozłożyste, zwisające korony, więc ich sadzenie zbyt blisko krawędzi
jezdni zmusza zarządców do podkrzesywania, co może prowadzić do osłabienia ich stabilności.
Nie wskazane są również drzewa podatne na choroby i szkodniki, nie wytwarzające bariery ochronnej
CODIT przed grzybami niszczącymi drewno (Rosłon-Szeryńska 2006).
Dlatego dobór odpowiednich drzew i krzewów powinien być zawsze uzależniony od panujących warunków, charakteru drogi i szerokości pasa przydrożnego (Borowski, Latocha 2006). Do obsadzenia
szerokich ulic powszechnie zaleca się m.in.: klon zwyczajny (Acer platanoides), kasztanowiec czerwony
(Aesculus x carnea), dąb czerwony (Quercus rubra); lipę drobnolistną, krymską i srebrzystą (Tilia cordata, Tilia euchlora, Tilia tomentosa), platan klonolistny (Platanus acerifolia) i inne (Bugała 2003).
Zdaniem autorów niniejszego opracowania godny polecenia jest zapomniany lub obecnie niemodny
orzech włoski (Juglans regia) (Fot.1). Jest to drzewo o koronie zbliżonej do korony lipy, bardzo stabilne
i długowieczne. Roślina charakteryzuje się również odpornością na choroby i szkodniki, a także jest
mocno kulturowo osadzona w naszym kraju. Mimo niecałkowitej mrozoodporności może być sadzona
w większości polskich miast.

Fot. 1. Orzech włoski Juglans regia przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie (J. Renda)
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Do obsadzenia ulic węższych wykorzystuje się m.in.: klon polny (Acer campestre), klon czerwony (Acer
rubrum), wiśnię piłkowaną (Prunus serrulata ‘Kanzan’), rożne gatunki głogów (Crataegus pedicellata,
Crataegus monogyna ‘Stricte’), kulistą odmianę jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior ‘Nana’) i robinii
białej (Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’), odmiany podstawowych gatunków jarzębu (Sorbus aria,
Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia), itp. Autorzy opracowania polecają bardziej odważnie stosować
leszczynę turecką (Corylus colurna). Drzewo o charakterystycznej niezwykle regularnej koronie i prostym pniu. Żyć może do 200 lat, osiąga 25 metrów wysokości i ponad metrową średnicę pnia. Jest
jednym z najpiękniejszych drzew parkowych i ulicznych, efektownym o każdej porze roku: w okresie
bezlistnym zwraca uwagę kształt korony, gęste drobne gałązki tworzące równy stożek wyglądają
jak strzyżone, w marcu drzewo jest obwieszone bardzo długimi (8-12 cm) żółtymi kotkami, latem
obficie ulistnione, nie jest atakowane przez szkodniki i choroby, jesienią liście pięknie przebarwiają
się na żółto. Doskonale znosi warunki miejskie (gorąco, suche i zanieczyszczone powietrze), świetnie sprawdza się jako drzewo uliczne i wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na drzewa z szeroką,
rozłożystą koroną.

PODSUMOWANIE
Zieleń przy ulicach i drogach pełni wiele ważnych funkcji, które powinny determinować sposób ich
kształtowania i ochrony. Nieprzemyślane decyzje w planowaniu i zarządzaniu zielenią przyuliczną,
nieodpowiedni dobór roślin mogą stwarzać wiele problemów, a nawet powodować zagrożenie dla
ludzi i ich mienia. Korzyści, jakie czerpiemy z drzew i innych elementów roślinnych rosnących wzdłuż
dróg zależą bowiem od ich witalności oraz stanu zdrowia. Budowanie bezpiecznego, estetycznego
i harmonijnego krajobrazu polskich dróg jest obecnie priorytetem w naszym kraju. Dlatego ważne
jest włączenie w proces inwestycji drogowych specjalistów z różnych dziedzin. Uzyskanie sukcesu
wymaga skoordynowanego sposobu realizacji prac inżynieryjnych, uwzględniających nie tylko wymogi
bezpieczeństwa, ale także ochronę środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz potrzeby społeczne.
Należy chronić istniejące zadrzewienia owocowe i racjonalnie nimi zarządzać, a tam, gdzie to możliwe, zakładać nowe, tak by cieszyły oko i podnosiły wartość kulturową, przyrodniczą, estetyczną
krajobrazu miast, także dla przyszłych pokoleń.
Dawne nasadzenia obecnie praktycznie zniknęły z naszego pejzażu na skutek krótkowieczności drzew
owocowych, niemniej można spotkać takie pojedyncze, przerzedzone układy reliktowe, zlokalizowane
prawie wyłącznie na terenie zabytkowych założeń parkowych. Stan badanych orzechów w Lublinie
określono, jako dobry i bardzo dobry. Oznacza to, że gatunki te są dobrze przystosowane zarówno
do warunków klimatycznych, jak i siedliskowych Lublina, a także znoszą zanieczyszczenia miejskie.
Mimo, że nie ma tradycji stosowania orzecha, jako rośliny typowo ozdobnej, warto rozważyć jego
obecność w przyszłych doborach gatunkowych do nasadzeń na terenie Lublina.
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SŁOWA KLUCZOWE:

STRESZCZENIE:

DRZEWA I KRZEWY,
OWOCE,
ESTETYKA,
ZIELEŃ PRZYDROŻNA,
LUBLIN

Zadrzewienia owocowe od dawna stanowią nieodłączną część polskiego krajobrazu i ważną część szaty roślinnej polskich miast. Pod koniec XIX w. gatunki te
szeroko propagowano do obsadzania dróg (publicznych, w obrębie gospodarstw
i założeń parkowych), a także wzdłuż linii kolejowych. Doceniono tym samym,
obok podstawowego waloru użytkowego (owocowanie), także walor estetyczny
(piękne, obfite wiosenne kwitnienie, rozbudowane i kształtne formy korony
drzew) oraz znaczenie krajobrazowe (zadrzewienia przydrożne) z całą gamą
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swoich specyficznych funkcji (technicznych, biocenotycznych, społecznych). W ostatnich latach można
zaobserwować niejako renesans tej formy wykorzystania drzew i krzewów owocowych. Jest to wynikiem m.in. wzrostu świadomości kulturowej i ekologicznej społeczeństwa. W pracy przedstawiono
stan teraźniejszy i podstawowe funkcje wybranych gatunków drzew i krzewów wydających owoce
twarde rosnących wzdłuż dróg oraz korzyści wynikające z obecności tych roślin w zurbanizowanym
krajobrazie Lublina. Omówiono również rozwiązania poprawiające warunki siedliskowe badanej
roślinności funkcjonującej w otoczeniu tras komunikacyjnych.
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The roses that have disappeared from the landscapes of the cities should,
because of their merits, again find a place there. The ongoing research in
the city of Lublin during Summer, Fall and Winter Season sets apart several
species from Rosa genus, which were recognized as especially valuable. They
are very decorative and resistant to urban conditions. Described species are
worth taking into account while selecting plants for street greenery. Present
conditions and basic functions of researched species of roses as well as they
assets in urban landscape were presented in this paper. Solutions improving
habitat conditions of roses shrubs functioning in the vicinity of communication
routes were also discussed. Suggestions of places to grow roses and list of taxa
of roses, which can be planted in cities, are presented in this paper.

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój dużych miast. Wiąże się to z przebudową infrastruktury komunikacyjnej. Rozbudowuje się sieć dróg, zarówno głównych jak i osiedlowych, wzrasta
też sukcesywnie liczba pojazdów, co powoduje wzrost hałasu i silniejsze zanieczyszczenie powietrza
(Skórkowska 2012a; Woźny 2015). Rozrastanie się terytorialne miast i intensywna rozbudowa osiedli
pociąga za sobą konieczność tworzenia nowych nasadzeń drzew oraz krzewów, których funkcją jest
nie tylko zazielenianie miasta, tłumienie hałasu czy oczyszczanie powierza, ale też poprawa estetyki otoczenia a także warunków życia mieszkańców (Baranowski 2007; Bartnicka, Ullman 2009;
Baranowski 2010). Architekci krajobrazu i osoby odpowiedzialne za pielęgnację zieleni stają przed
trudnym zadaniem właściwego doboru gatunków, które poradzą sobie w ciężkich warunkach miejskich, nie będą trudne i kosztowne w pielęgnacji, a przy tym upiększą otoczenie i staną się wizytówką
miasta. Rośliny do nasadzeń przyulicznych o dużym natężeniu ruchu są narażone na wysoką emisję
spalin w tym metali ciężkich, niedobór wody, znaczne ubicie gleby, a także jej wysokie zasolenie
wynikające z posypywania zimą oblodzonych nawierzchni solą (Forman i in. 2003; Bach, Pawłowska
2007; Borowski 2010; Suchocka 2011, 2013; Szulc, Jaroszewska 2013; Woźny 2015). W mieście panuje
też wyższa temperatura powietrza, która w pobliżu rozgrzanego asfaltu może dochodzić nawet do
50ºC (Łukasiewicz, Łukasiewicz 2011). Gatunkiem, który dobrze toleruje zanieczyszczenie powietrza
spalinami jest właśnie róża, dla której wyższe stężenie CO2 w powietrzu sprzyja lepszemu wzrostowi
i zwiększa intensywność kwitnienia.
Róże w miastach sadzone były dość licznie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Większość tych nasadzeń nie przetrwała, co wynikało ze złego doboru odmian. Dawniej kierowano się jedynie kolorystyką
kwiatów, nie biorąc pod uwagę mrozoodporności i odporności na choroby grzybowe. Doprowadziło
to z czasem do likwidacji wielu kwietników usytuowanych przy głównych ciągach komunikacyjnych,
a także nasadzeń w parkach i na skwerach. Do róż przylgnęła etykietka roślin, trudnych i wymagających kosztownej pielęgnacji (odchwaszczania, okrywania i przycinania pędów). W efekcie, czego
niemal zrezygnowano z sadzenia tych pięknych krzewów w zieleni publicznej. Zmiana tego wizerunku
nastąpiła dopiero po wprowadzeniu na rynek grupy róż okrywowych – dobrze się krzewiących i niewymagających pielęgnacji (Skórkowska 2002, 2011; Waszak 2004; Henschke, Jerzy 2008; Monder
2016). Rozszerzył się też asortyment róż parkowych, do których dawniej zaliczono głównie mało
atrakcyjne gatunki dzikie (Waszak 2004; Monder 2008a,b).
Celem prowadzonych badań była ocena stanu zachowania nasadzeń róż na rabatach zakładanych
jeszcze w ubiegłym wieku na terenie Lublina, a także analiza jakości, dekoracyjności i funkcjonalności
nowych nasadzeń róż zakładanych przy ciągach komunikacyjnych i na wybranych osiedlach mieszkaniowych. Przedstawiono również propozycje nowych taksonów róż nadających się do miejskiego
klimatu oraz miejsc w mieście, gdzie rośliny te mogą znaleźć zastosowanie.

MATERIAŁ I METODA
Obserwacje prowadzono w latach 2015-2017. Zinwentaryzowano i oceniono stan rabat różanych przy
ciągach komunikacyjnych na terenie osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w siedmiu dzielnicach
Lublina: Czechów, LSM (dzielnica nie administracyjna), Wieniawa, Wrotków, Czuby, Konstantynów,
Sławinek. Analizowano stan rabat różanych założonych na terenie parków miejskich: Ogród Saski
i „Miasteczko Akademickie”. W ramach prowadzonych badań określano skład gatunkowy i odmianowy
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róż, ogólną kondycję krzewów i ich dekoracyjność. Oceniono też dekoracyjność krzewów w okresie
długotrwałej suszy i upałów (lato 2015) oraz ich przezimowanie w sezonie 2015/2016 i 2016/2017.
Badania prowadzono kilkakrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego od wiosny do jesieni.

WYNIKI I DYSKUSJA
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji rabat różanych na terenie dzielnic Lublina stwierdzono, że dawne nasadzenia zakładane pod koniec lat 60. ubiegłego wieku zachowały się głównie na
osiedlach LSM przy ul. Prusa i Balladyny. Róże dobrze rosną i kwitnął, jeżeli rabaty są odpowiednio
doświetlone w ciągu dnia. Usytuowanie rabat w miejscach niezacienionych przez drzewa i dobór
odmian o dobrej zdrowotności i mrozoodporności gwarantuje różom długowieczność. Krzewy róż
wielokwiatowych o kwiatach w kolorze czerwonym, przy ul. Balladyny wyglądały dobrze i zdrowo,
ale tylko te posadzone w formie szpalerów okolonych trawnikiem. Wypady uzupełniano nowymi
odmianami o innej kolorystyce, co wprowadziło dysharmonię kolorystyczną. Do starszych nasadzeń
nie stosowano materiałów ściółkujących w efekcie tego rabaty te z czasem ulegały silnemu zachwaszczeniu, zwłaszcza chwastami trwałymi (powój, mniszek, perz). Dawne grupowe nasadzenia
w formie kwietników na skwerach przetrwały w niewielkim procencie i ze względu na dużą rozstawę krzewów, znaczące wypady i silne zachwaszczenie nie przedstawiają żadnej wartości ozdobnej,
a wręcz szpecą otoczenie i powinny być usunięte. Dobrze prezentują się róże rosnące od wielu lat
w formie szpaleru wzdłuż al. Racławickiej (przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego
im. gen. F. Kleeberga). Nie uzupełnia się jednak wypadów powstałych na skutek przemarznięcia
i pomiędzy krzewami róż szlachetnych wyrastają krzewy Rosa multiflora Thunb., które stanowiły
podkładkę dla tych krzewów. Można śmiało stwierdzić, że z dawnych bardzo licznych rabat tworzonych głównie z róż wielokwiatowych (R. polyantha, R. polyantha hybrida i R. floribunda), do obecnych
czasów przetrwało bardzo niewiele krzewów. Jednak, jeżeli odmiany posadzone 30-40 lat temu cechowały się dobrą zdrowotnością to przetrwały w dobrym stanie i nadal pięknie oraz obficie kwitną.
Takie nasadzenia zdobią centrum dzielnicy Wrotków, przy ul. Nałkowskich, nie ma jednak możliwości
określić tożsamości odmianowej posadzonych róż. Obserwacje prowadzone w lipcu i sierpniu 2015 roku
pozwoliły jednoznacznie stwierdzić, że zarówno róże przy ul. Prusa jak i przy ul. Nałkowskich bardzo
dobrze znosiły upały i długotrwałą suszę.
Nowe nasadzenia róż na terenie Lublina zaczęto zakładać głownie w ramach rewitalizacji parków
miejskich. W najważniejszym i najstarszym Parku Saskim odnowiono rabaty w centralnej jego części,
gdzie posadzono róże odmiany ‘Nina Weibull’ z grupy R. floribunda. Odmiana ta dorasta do 60 cm
wysokości i tworzy pełne czerwone kwiaty, wymaga okrywania na zimę. Ocena krzewów w okresie
lata 2015 i 2016 roku pozwala stwierdzić, że wybór odmiany nie był trafny. Krzewy były ogołocone
z liści na skutek silnego porażenia przez czarną plamistość (Diplocarpon rosae F.A. Wolf). Ponad
to ciemny kolor kwiatów na rabatach usytuowanych w otoczeniu wysokiego drzewostanu, jest źle
odbierany zwłaszcza w godzinach popołudniowych, gdyż daje wrażenie ponurości i róże zlewają się
z otoczeniem. Zdecydowanie lepiej prezentują się w takich miejscach odmiany o kwiatach białych,
różowych i jasnoczerwonych. Czarna plamistość liści jest najgroźniejsza chorobą, na którą wrażliwe
są zwłaszcza starsze odmiany róż wielkokwiatowych rosnące w parkach i ogrodach przyklasztornych
(Dłużewska, Nadolnik 2009). Zdecydowanie lepiej dobrano odmiany do nowych nasadzeń w Parku
Akademickim przy ulicy Sowińskiego, które sprawdzają się nawet w czasie letnich upałów i suszy, nie
są infekowane przez patogeny grzybowe. Niestety nie udało się zidentyfikować nasadzonych tam
odmian. Badania zdrowotności róż w warunkach zanieczyszczonego powietrza przy ulicach wykazały
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większą podatność krzewów tam rosnących na mączniaka prawdziwego i rzekomego (Nadolnik 1998).
Na nowych nasadzeniach róż okrywowych w obrębie Lublina nie obserwowano objawów infekcji tymi
patogenami nawet w okresie późnej jesieni po intensywnych opadach deszczu.
Nowo powstające osiedla w Lublinie, podlegają pod różne spółdzielnie mieszkaniowe lub stanowią
wspólnotę mieszkańców. Za nasadzenia odpowiada spółdzielnia lub deweloper. Przy tym zrównoważony rozwój miast spowodował duże zagęszczenie zabudowy, także po uwzględnieniu miejsc
parkingowych dla roślin pozostaje minimalna przestrzeń. Róże wracają jednak do nasadzeń publicznych, a kultową odmianą jest róża okrywowa ‘The Fairy’. Odmianę tą wyhodowano w 1932 roku i jest
ona niezaprzeczalną królową róż okrywowych w całej Europie. Cechuje się małymi wymaganiami
glebowymi jest bardzo wytrzymała na mrozy, tworzy drobne 2-3 cm pełne różowe kwiaty, zebrane
w gęste baldachy na przewieszających się pędach. Kwitnie nieprzerwanie do przymrozków. Róża ta
jest chętnie sadzona na skwerach, przy parkingach, wzdłuż bloków mieszkalnych. Tworzy się z niej
nasadzenia jednolite, a także łączy z hortensją bukietową i liliowcem oraz niskimi roślinami iglastymi. Badania pozwoliły zaobserwować takie zestawienia na rabatach przy nowo powstałych blokach
mieszkalnych przy ulicy Wileńskiej. W nasadzeniach publicznych posadzono różę ‘The Fairy’ również
na skwerku osiedlowym przy ulicy Jagiełły nieopodal kościoła, na osiedlu Felin. Są tu ulice osiedlowe
o małym natężeniu ruchu samochodowego.
Po przebudowie głównych tras komunikacyjnych miasta zaczęto wprowadzać róże do nasadzeń na
pasach rozdzielających kierunki ruchu i na rondach. Duże natężenie ruchu, nieuchronne korki w miastach wprowadzają nerwowość wśród kierowców i są przyczyną częstych wypadków. Liczne badania
dowiodły, że atrakcyjna zieleń przy ciągach komunikacyjnych niweluje napięcia i stresy. Kreuje wizerunek miasta i poprawia komfort jazdy (Szczepanowska 2008; Skórkowska 2012b; Woźny 2015). Przy
ulicach często przestrzeń na rośliny jest niewystarczająca, a większość rond jest zagospodarowana
jedynie przez trawnik, który stanowi dużą monotonną płaszczyznę. Zapewnienie dobrej widoczności
wyklucza nasadzenia z wysokich krzewów i drzew, kwietniki z roślin jednorocznych są kosztowne
i sprawdzają się głównie w miejscach reprezentacyjnych miasta. Wynika z tego, iż jest to miejsce
wręcz idealne dla róż.
W Lublinie ronda zaczęto obsadzać różami na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Nasadzenia te zapoczątkowała róża okrywowa ‘Marathon’, na rondzie płk. Ryszarda J. Kuklińskiego i rondzie im. Wojciecha
Kilara oraz na pasach rozdzielających przeciwległe kierunki ruchu przyległych ulic: Lubomelskiej
i Kompozytorów Polskich. Róża ‘Marathon’ tworzy pojedyncze kwiaty w kolorze różowo-czerwonym,
kwitnie bardzo obficie od czerwca do jesieni. Jest bardzo odporna i nie wymaga zbytniej pielęgnacji.
Należy do odmian samoczyszczących się, rozmnażana jest z sadzonek, zatem jako różna rosnąca „na
własnych korzeniach” może być przycinana mechanicznie (w 2008 roku uzyskała tytuł najlepszej
róży na wystawie w Hadze). Odmiana ta zachwyca urodą i obfitym kwitnieniem. Idealnie sprawdza
się w nasadzeniach przyulicznych i na rondach. Obficie kwitnie nawet w okresach dużych upałów
i suszy, znosi duże natężenie ruchu. Jednak jak dowiodły obserwacje odmiana ta posadzona przy
głównej ruchliwej trasie w miejscowości Niemce (20 km od Lublina), źle znosi zasolenie podłoża.
Krzewy rosnące w dwóch rzędach wyściółkowane żwirkiem pięknie kwitły nawet podczas dużych
upałów w 2015 roku, ale posadzone od strony ulicy w kolejnym roku były słabsze i mniej rozkrzewione
w porównaniu do rosnących od strony chodnika, a po zimie 2016 obserwowano zamieranie pędów
i słabą regenerację krzewów. W Lublinie nasadzenia odmianą ‘Marathon’ zlokalizowano w centralnej
części ronda z zastosowaniem pasa trawnika chroniącego od nadmiaru soli spływającej z jezdni.
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Dzięki temu róża ta dobrze się rozrasta i spełnia swoją funkcję dekoracyjną, ściółka z kory zapobiega
rozwojowi chwastów. Pozostaje jedynie kwestia długowieczności tej odmiany. Róże okulizowane
na podkładkach są, bowiem zdecydowanie bardziej żywotne od rosnących na własnych korzeniach.
Jesienią 2015 roku obsadzono rondo Narodowych Sił Zbrojnych dwoma odmianami róż okrywowych:
‘White Fairy’ – o drobnych, pełnych, białych kwiatach średnicy 3-4 cm (wprowadzona do uprawy
w 1988r), dorasta do 60 cm kwitnie w czerwcu, a później powtarza kwitnienie sukcesywnie do jesieni.
Bardzo zdrowa, mrozoodporna i żywotna odmiana. Drugą odmianą jest róża ‘Fairy Dance’ wysokości
do 60 cm tworząca liczne pełne kwiaty średnicy 2-3 cm, w pełni mrozoodporna, ale wrażliwa na
czarną plamistość liści. Róże te posadzono na macie szkółkarskiej przykrytej korą sosnową. W 2016
roku kwitły po raz pierwszy. Nasadzenie zaplanowano w formie biało-czerwonych klinów. Odmiany
te sprawdziły się pod względem mrozoodporności i zdrowotności, ale nie stworzyły spójnej całości
kompozycji. Odmian ‘White Fairy’ zakwitła wcześniej, a krzewy były niższe od odmiany ‘Fairy Dance’.
Po pierwszym kwitnieniu dość długo trzeba było czekać na ponowne kwitnienie. Po zimie 2016/2017
krzewy przezimowały w 100% i zostały przycięte. Pas trawnika, który izoluje je od jezdni wystarczająco
zabezpieczył rośliny przed niekorzystnym wpływem soli używanej do odladzania jezdni.
Jesienią 2016 roku posadzono róże ‘White Fairy’ na rondzie bł. ks. bp. Władysława Gorala (skrzyżowanie ulicy Diamentowej z ulicą Wrotkowską). Róże te skomponowano w formie wydłużonych
łuków na tle krzewów berberysu o purpurowych liściach. Przezimowały w 100% zakwitną pierwszy
raz w czerwcu 2017 roku. Kolejnym miejscem, na którym pojawiły się róże jest rondo generała Leona
Berbeckiego w dzielnicy Kalinowszczyzna. Na rondzie tym posadzono różę ‘Dart’s Defander’ (Rosa
×rugotida ‘Defander’), która jest mieszańcem róży pomarszczonej Rosa rugosa Thunb. i róży błyszczącej R. nitida (Willd.). Odmiana ta jest bardzo odporna na mróz i choroby, silnie się krzewi, kwitnie
obficie tworząc półpełne ciemnoróżowe kwiaty średnicy 5-6 cm, krzewy po roku osiągają wysokość
1,2 m, tworzą dużo rozłogów – nie ma problemu z zachwaszczeniem.
Na osiedlach mieszkalnych spółdzielnie tworzą skwery służące spacerom i odpoczynkowi mieszkańców. Na skwerach tych pojawiają się róże. W dzielnicy Czechów na skwerze przy ul. Paryskiej
posadzono w formie długich pasów róże ‘Rumba’ z grupy R. floribunda o dwubarwnych żółto-pomarańczowych kwiatach. Róże wyściółkowano korą. Nasadzenia mają już kilka lat. Krzewy dobrze
zimują, są zdrowe i corocznie obficie kwitną. Dobór odmiany jest dobry, ale niski wzrost krzewów
wymaga ładnej oprawy w postaci zadbanego i nisko przyciętego trawnika, co nie zawsze jest zrealizowane. Ponadto w miejscach osłoniętych i przeznaczonych do rekreacji duże nasadzenia z jednej
odmiany są monotonne. Na skwerach i przy blokach mieszkalnych posadzono też, jako dodatek do
innych krzewów różę okrywową ‘Heidetraum’ – odmiana ta obsypana nagrodami za swoja zdrowotność i obfite kwitnienie tworzy pełne pomponowe kwiaty w kolorze ciemnoróżowym, średnicy
5-6 cm. Wprowadzono ją do uprawy w 1988 r, znosi zacienienie, pędy ma mocno okolcowane i bogato
ulistnione, zabezpiecza to rabaty przed niszczeniem przez mieszkańców i zwierzęta. Do nasadzeń
przy blokach w dzielnicy Czechów wykorzystuje się też polskiej hodowli odmianę ‘Mercury 2000’,
wprowadzoną do uprawy na początku obecnego wieku. Róża ‘Mercury 2000’, jest krzewem dorastającym do 1 m, tworzy liczne, pełne, intensywnie czerwone kwiaty, średnicy 6 cm, z powodzeniem
może być sadzona na kwietnikach, gdzie tworzy gęstą okrywę z pędów. Dobrze też sprawdza się
w kompozycjach z innymi krzewami i bylinami.
W dzielnicy Wrotków przy ul. Nałkowskich posadzono w 2015 roku krzewy odmiany ‘The Fairy’, jako
regularne prostokątne rabaty o niewielkiej powierzchni, okrywające glebę pod drzewami alejowymi
wiśni piłkowanej. Krzewy te ładnie i obficie kwitły w roku 2016. Nasadzenia w centrum osiedla
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rozszerzono o 2 duże rabaty, na których posadzono po 48 sztuk róży ‘The Fairy’ z tą samą liczbą
krzewów przepięknej odmiany o śnieżnobiałych kwiatach ‘Schneeflocke’ (‘White Flower Carpet’),
róża okrywowa z certyfikatem ADR (dawniej zaliczana do grupy R. floribunda – wprowadzona na
rynek w 1991 roku) kompozycję tą uzupełniono krzewami pięciornika i lawendy. Róża ‘Schneeflocke’
tworzy półpełne śnieżnobiałe kwiaty o średnicy do 5 cm, kwitnie nieprzerwanie do przymrozków.
Uzupełnieniem zestawienia tabelarycznego mogą być odmiany polecane przez szkółkarzy polskich
i chętnie wybieranych przez architektów krajobrazu do nasadzeń w warunkach infrastruktury komunikacyjnej: ‘Knirps’ - niski wzrost, pięknie i obficie kwitnie, nawet skoszona odrośnie, ‘Sonen Rochen’,
‘Sonen Raben’ - na skarpy, ‘Pierette’, ‘Europeana’, ‘Cubana’, ‘Stadt Rom’, ‘Matador’, ‘Lipstick’, ‘Aspirin
Rose’, ‘Jazz’, ‘Cherry Lady’ - wielkokwiatowa, polecana do zieleni miejskiej.
Tab. 1. Wykaz nowych nasadzeń róż objętych opieką Biura Miejskiego Architekta Zieleni w Lublinie w latach 2015 - 2017
(K. Karczmarz, B. Marcinek)
NAZWA

GRUPA UŻYTKOWA

BARWA KWIATÓW

‘Fairy Dance’
‘Heidetraum’

okrywowe
okrywowe

czerwona
ciemno różowa

‘Marathon’

okrywowe

‘Merkury 2000’

okrywowe

‘Nina Weibull’
Rosa ×rugotida
‘Dart’s Difander’
‘Rumba’
‘Schneeflocke’

wielokwiatowe

wielokwiatowe
okrywowe

‘The Fairy’

okrywowe

‘White Fairy’

okrywowe

parkowe

LOKALIZACJA

Rondo Narodowych Sił Zbrojnych
ul Kurantowa - Czechów
Rondo płk. Ryszarda J. Kuklińskiego,
rondo im. Wojciecha Kilara
ciemno różowa
ul. Lubomelska, ul. Kompozytorów
Polskich - Czechów
ul Kurantowa, ul. Skołuby
czerwona
- dzielnica Czechów,
wąwóz Jana Pawła II - Czuby
ciemno czerwona
Park Saski - Wieniawa
Rondo generała Leona Berbeckiego
ciemno różowa
- Kalinowszczyzna
żółto-pomarańczowa ul Paryska - Czechów
biała
ul Nałkowskich, Wrotków
Skwer przy ul. Jagiełły - os. Felin,
różowa
ul. Nałkowskich- Wrotków,
ul. Wileńska - LSM
Rondo Narodowych Sił Zbrojnych,
biała
Rondo ks. bp. Władysława Gorala

Krzewy róż parkowych na terenie Lublina są rzadko spotykane. Na osiedlu Nałkowkich przy klatkach wejściowych do jednego z budynków wielorodzinnych posadzono 12 krzewów róży parkowej
‘Westerland’. Jest to piękna i zdrowa odmiana wyhodowana w 1969 roku. Krzew dorasta do 2 m
wysokości i 1,5 m szerokości. Róże te bardzo dobrze zimują i obficie kwitną (kwiaty w kolorze brzoskwiniowym), nawet w okresie upałów i suszy, nie ma też problemy z chorobami grzybowymi. Spośród
róż parkowych na osiedlach Lublina zdecydowanie dominują róże dzikie, z których większość (80-90%
badanych róż dzikich) to różne mieszańce R. multiflora. Krzewy te cechuje doskonała żywotność,
zdrowotność, są dekoracyjne zarówno w czasie kwitnienia w czerwcu: liczne baldachy białych kwiatów
jak i jesienią – liczne drobne owoce długo utrzymujące się na krzewach.
Sporadycznie spotyka się samosiewy R. canina. Róża ta na obszarach miejskich pod wpływem żerowania roślinożernych owadów, zwłaszcza o gryzących aparatach gębowych, traci znacząco swoje
walory dekoracyjne. Ponadto bardziej niż róża pomarszczona jest podatna na rdzę, czy mączniaka
prawdziwego. Jednak sadzona na słonecznym stanowisku radzi sobie dobrze i wygląda estetycznie.

166

Bardzo nielicznie występują też krzewy róży pomarszczonej (R. rugosa). Odmiany tego gatunku zarówno te historyczne jak i nowe cechuje wysoka mrozoodporność (Monder 2012a,b). Róża pomarszczona jest odporna na szkodniki czy choroby oraz zanieczyszczenia powietrza i gleby, dlatego może
rosnąć w tak niesprzyjającym środowisku jak współczesne miasto (Bugała i in. 1984; Bugała 1991;
Skórkowska 2002; Popek 2002; Waszak 2004; Ciesielski 2005; Bojarczuk, Rachwał 2006; Borowski,
Latocha 2006; Monder 2008b; Łukasiewicz 2011). R. rugosa, jako gatunek o obcym pochodzeniu
(wschodnia Azja) jest uznawany za ekspansywny i nie można go wprowadzać do masowych nasadzeń
wzdłuż dróg i autostrad. Krzewy róży pomarszczonej kwitnął od początku lata, a jesienią są zwykle
obsypane owocami, które chętnie zjadają ptaki, jest to jeden z argumentów, aby nie sadzić tej róży
na pasach rozdzielających kierunki ruchu na autostradach. Nie można jednak rezygnować z tego
gatunku w obszarach miejskich, zwłaszcza w pobliżu parkingów i jezdni. Zwłaszcza, że cechują je
zapachy pozytywne w odbiorze (Renda, Woźniak 2012). Róża pomarszczona należy do roślin o wysokiej
tolerancji na zasolenie, najlepiej na tle innych drzew i krzewów znosi posypywanie jezdni solą. Można
z niej tworzyć nieformalne żywopłoty. Jednak należy pamięta, że róża ta i jej odmiany najlepiej rosną
na glebach o odczynie kwaśnym i obojętnym, na zasadowych występuje słabszy wzrost i chloroza
- liście mają jasnożółty kolor (Waszak 2004). Na terenie Lublina spotkać można stare nasadzenia
róży pomarszczonej w formie mieszanego żywopłotu przy ul. Lipowej. Krzewy nie wyglądają dobrze
i wymagają cięcia odmładzającego, zwłaszcza, że są to rośliny, które w większości wymagają regularnych, wiosennych cięć. Można przy tym zmniejszyć liczebność żerujących na niej wiosną mszyc.
Obecnie w doborze znajduje się bardzo dużo odmian o kwiatach półpełnych i pełnych, niektóre
o intensywnym zapachu np.: R. rugosa ‘Adam Chodun’, inne polecane odmiany to: ‘Hansa’, ‘Moje
Hammarberg’, ‘Foxi’, ‘Red Foxi’, ‘Snow Pavement’, ‘Skarlet Pavement’, ‘Dark Pavement’, ‘Dwarf
Pavement’, DWARF PAVEMENT ‘Handwar’, GELBE DAGMAR HASTRUP ‘Moryelrug’, HANSALAND
‘Korhassi’, ‘Jens Munk’, POLAREIS ‘Ritausma’, ‘Dagmar Hastrup’ (Monder 2013a,b). Ostatnia z wymienionych odmian świetnie sprawdziła się w szpalerze, na dziedzińcu Pałacu Sanguszków przy ulicy
Juliusza Słowackiego w Lubartowie (26 km od Lublina), zachowując doskonałą kondycje w przeciągu
3 lat obserwacji.
W Lublinie róże do zieleni przyulicznej zaczęto wprowadzać stosunkowo niedawno (2-3 lata temu)
i bardzo ostrożnie. Choć poczyniono znaczące kroki w tym temacie to jednak działania te są dalece za
skromne w porównaniu do potrzeb. Dokonane obserwacje pozwoliły wyznaczyć miejsca w Lublinie,
w których rabaty czy też kompozycje o innym charakterze z głównym udziałem róż powinny się znaleźć. Lokalizacja tych miejsc niewątpliwie powinna uwzględnić pozostałe ronda przy wjeździe do miasta, stanowiąc wizytówkę naszego grodu np.: rondo Mohyły Piotra, metropolity, rondo Honorowych
Krwiodawców, rondo Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (skrzyżowanie ulicy Jana Pawła II i Filaretów).
Przy ulicy i wzdłuż chodników - najbliższe sąsiedztwo ulic i skrzyżowań bywa kłopotliwe. Jest problematyczne ze względu na zanieczyszczoną glebę i powietrze, ale całkowite zrezygnowanie z elementów
roślinnych nie wchodzi w grę ze względów estetycznych.
Często bezpośrednio przy trasach komunikacyjnych powstają skarpy, które obsiewane są trawą.
Murawa wymagają jednak pielęgnacji, a ze względu na duże nachylenie, bywa wypłukiwana z podłoża.
Dobrym rozwiązaniem może być obsadzenie takich miejsc krzewami o małych wymaganiach, a jednocześnie systemie korzeniowym spajającym podłoże. Dobra do zastosowania w tych miejscach jest
róża gęstokolczasta - Rosa pimpinellifolia, róża pomarszczona - Rosa rugosa czy róża stulistna - Rosa
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centifolia. Tego typu miejscem w Lublinie jest skarpa na Podzamczu. Pasy rozdzielające przeciwległe
kierunki ruchu: ulica Wincentego Witosa, Lubelskiego Lipca ’80, pasy trawników przy skrzyżowaniu
Lubelskiego Lipca ’80, alei Józefa Piłsudzkiego i ulicy Wolskiej.
Zieleńce i parki to ostoje zieleni w pełnej betonu i szkła przestrzeni. Nie może zabraknąć tu róż
w najróżniejszych odmianach. Na płotach i pergolach świetnie wyglądają okazy pnące i pienne,
z kolei na rabatach jest miejsce dla odmian okrywowych, które tworzą wrażenie bajkowego dywanu. Dzikie gatunki róż to świetny pomysł na estetyczną i skuteczną barierę w postaci naturalnego
żywopłotu. W najbardziej reprezentatywnych miejscach powinny znaleźć się wyższe odmiany róż
okrywowych w donicach. Najważniejsze miejsca, to: najbliższa okolica ratusza, bezpośrednie sąsiedztwo banków, pasaży handlowych, pomników lub innych, równie istotnych miejsc to najczęściej
przestrzeń pozbawiona naturalnego podłoża. Tu również warto wprowadzić róże. Te piękne krzewy
będą doskonale prezentować się w donicach, które dodatkowo staną się atrakcyjnym elementem
przestrzeni. W pojemnikach powinny znaleźć się odmiany miniaturowe oraz okrywowe. Miejsca
te w Lublinie to: plac Józefa Czechowicza (od strony placu Litewskiego), plac Litewski (od strony
Galerii Centrum), plac Lecha Kaczyńskiego, plac Jana Kochanowskiego, plac Wolności (u zbiegu ulic
Narutowicza i Bernardyńskiej, plac im. Mieczysława Alberta Krąpca (u zbiegu ulic Stanisława Staszica
i Radziwiłłowskiej), plac Zygmunta Balickiego (u zbiegu ulic Narutowicza i Okopowej), plac Katedralny
(przy ulicy Królewskiej), plac Króla Władysława Łokietka (łączy Stare Miasto z ulicami: Królewską,
Krakowskim Przedmieściem i Lubartowską), plac przy Zamku Lubelskim oraz deptak Krakowskie
Przedmieście. Warto pomyśleć o krzewach róż przed lubelskimi pomnikami pamięci, np.: Pomnik
Ofiar Katynia (przy ulicy Głębokiej), II Pomnik Ofiar Katynia (na placu przy kościele pw. św. Michała
Archanioła przy ulicy Fabrycznej), Pomnik Eksterminacji Ludności Żydowskiej - Ofiar Getta (skwer
przy skrzyżowaniu ulic Radziwiłłowskiej i Niecałej, placu Litewskim). Kompozycje z róż w takich
miejscach powinny mieć kwiaty w barwach narodowych.
Ogromna różnorodność róż na współczesnym rynku ogrodniczym otwiera niekończące się możliwości aranżacyjne. Róże warto jednak urozmaicić innymi roślinami tak, by całość sprawiała wrażenie
idealnie skomponowanej. Najlepsze towarzystwo dla róż to: rośliny zimozielone (również w przypadku okazów w donicach), wysokie byliny (ostróżka, tojeść kropkowana), niskie krzewy lub byliny
zadarniajace (trzmielina Fortuna’ego, irga Dammera, pięciornik krzewiasty), rośliny o srebrnych
kutnerowatych liściach (czyściec wełnisty, starzec, mikołajek czy santolina cyprysikowata), byliny
typu funkia, bergenia i brunera, ze względu na kontrastową fakturę liści. Najchętniej uprawiamy
przy różach byliny w odcieniach niebieskich, głównie ze względu na to, że tej barwy nie ma wśród
róż a także ze względu na dobre zgranie tego koloru z różowym i żółtym. Bardzo często spotykana
jest przy różach szałwia omszona, którą można stosować na obwódki przy wyższych odmianach róż,
podobne zastosowanie ma szałwia lekarska. Korzystnie w tych odcieniach wyglądają także ostróżki,
floksy i łubiny oraz wysokie odmiany dzwonków, które jako wyższe sadzi się z tyłu rabaty, lawenda
i czosnek, które mają doskonały wpływ na zdrowy rozwój róż. Żółte kwiaty ładnie komponują się
z czerwienią i fioletem, szczególnie krwawnik wiązówkowaty, przywrotnik ostroklapowy, złotnica
żółta, epimedium, pustynniki, liliowce i rudbekia. Ciekawym rozwiązaniem aranżacyjnym są nasadzenia róż okrywowych pod drzewami alejowymi. Warunkiem jest kolumnowa lub stożkowata
korona drzew, gdyż róże z tej grupy lubią słońce. Puste miejsca na rabatach różanych (szczególnie
widoczne wiosną zanim rozwiną się liście) wypełnimy roślinami cebulowymi, które kwitną wiosną.
Po kwitnieniu ich liście zamierają, ustępując miejsca rozrastającym się różom.
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PODSUMOWANIE
Oceniając stan rabat różanych na terenie Lublina można stwierdzić, że z dawnych nasadzeń przetrwały
tylko te odporne na choroby i o dobrej mrozoodporności. Róże te, jeżeli wyglądają dobrze zasługują
na dalsze utrzymanie i są najlepszą wizytówką długowieczności tych krzewów. Niewątpliwie można
stwierdzić, że róże przeżywają swój renesans w zieleni miejskiej i wracają do nasadzeń przy ciągach
komunikacyjnych, na ronda i skwery osiedlowe. Osoby odpowiedzialne za dobór odmian wybierają te
bardzo odporne i niewymagające pielęgnacji, stawiając na pierwszym miejscu różę ‘The Fairy’. Obecnie
wybór odmian w obrębie róż okrywowych jest niezmiernie bogaty i pozwala na tworzenie ciekawych
aranżacji z użyciem zarówno samych róż jak i łączenia ich z krzewami, bylinami i trawami ozdobnymi.
Wiele spółdzielni mieszkaniowych stara się podnieść komfort życia mieszkańców poprzez odnawianie nasadzeń i tworzenie nowych. Na starszych osiedlach dominują nasadzenia z jarzębów, tawuły,
suchodrzewu, porzeczek, berberysów, forsycji i pęcherznicy kalinolistnej. Podstawowym drzewem
alejowym jest klon. Obecnie wprowadza się nowe odmiany ozdobnych wiśni, pięciorniki, nowe odmiany pęcherznicy kalinolistnej. Wracają też róże, które sadzi się tym razem, tak, aby pielęgnacja nie
sprawiał problemu. Standardem jest używanie mat szkółkarskich, kory sosnowej lub żwirku. Opinie,
jaki materiał ściółkujący jest lepszy dla róż są podzielone. Kora daje wrażenie naturalnego podłoża,
ale może zabierać składniki pokarmowe roślinom, zwłaszcza azot, żwirek jest materiałem droższym
i silniej się nagrzewa latem, co istotnie może pogorszyć warunki wzrostu roślin. Inwentaryzacja zieleni
na osiedlach Lublina pozwala zauważyć, że o zieleń dbają też sami mieszkańcy. Przy blokach powstają
przedogródki (Trzaskowska i in. 2004; Mackoś-Iwaszko, Karczmarz 2013), w których od wiosny można
podziwiać licznie kwitnące tulipany i byliny. Dzięki inicjatywie mieszkańców pojawiają się też róże
wielkokwiatowe i pnące. Jest to dobry przykład i sygnał dla osób projektujących nasadzenia miejskie,
że można bez większych problemów wprowadzać te rośliny w większym zakresie. Wiele odmian róż
pnących doskonale zimuje w naszych warunkach (Włodarczyk, Perzanowska 2007), (w miastach
temperatura jest wyższa i krzewy te lepiej sobie radzą niż w ogrodach przydomowych). Róże pnące
pięknie zdobią wejścia do bloków, mogą też rosnąc przy prostych pionowych podporach. Jest to grupa
niemal zupełnie pomijana przez architektów zieleni miejskiej. Niewątpliwie wizytówką miasta powinny być parki miejskie, nie zawsze jednak odnowienie nasadzeń jest trafione, co można zauważyć na
przykładzie Parku Saskiego, w którym róż ciągle jest za mało. Zaprojektowana w centrum parku duża
pergola dla róż pnących, nie spełnia swojej funkcji, ponieważ nie ma przy niej róż. Nie zaplanowano
nasadzeń z róż krzewiastych parkowych, a na pewno jest dla nich miejsce. Róża należy do tych roślin,
które są w stanie kwitnąć wielokrotnie do przymrozków, czym przewyższa większość stosowanych
krzewów. Nie zawsze jednak utrzymywanie rabat różanych w danym miejscu jest celowe. Od wielu
lat utrzymywany jest kwietnik przy ul. Narutowicza obsadzony różami wielokwiatowymi. Krzewy
róż rosną tam w dużej rozstawie, nie są ściółkowane a założenie jest zlokalizowane pod wysokimi
drzewami, które silnie zacieniają róże. W efekcie cały wysiłek włożony w pielęgnację krzewów jest
nieefektywny, gdyż róże posadzone w cieniu słabo się krzewią i kwitną, przez co nigdy nie zdołają
zaprezentować się w pełnej krasie, jeżeli miejsce dla nich jest źle zlokalizowane. Tego typu założenia
„szkodzą” różom sugerując oglądającym, że są to krzewy nijakie i mało ozdobne.
Róże po latach złej sławy i zapomnienia znowu wracają do zieleni publicznej. Jak pokazały ostatnie
dwa lata, krzewy radzą sobie dobrze i skutecznie zadarniają powierzchnię. Warto obserwować te
założenia i uczyć się na błędach. Nie zawsze dobór odmian jest trafny kompozycyjnie. Jeżeli chcemy
upamiętnić miejsca związane z historią Polski i projektujemy nasadzenia odzwierciedlające barwy
narodowe, to poza wysokością krzewu oraz wielkością kwiatów, należy też brać pod uwagę termin
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kwitnienia i pokrój rośliny. Okazuje się, bowiem, że teoretycznie idealnie dobrane odmiany nie
współgrają ze sobą ze względu na nie równomierne zakwitanie i różnice w wysokości wynikające
z pokroju pędów. Do miejsc reprezentacyjnych i często odwiedzanych można śmiało wprowadzać
odmiany róż wielkokwiatowych, które zachwycają kształtem i wielkością kwiatów a także pięknym
zapachem. Wybór odmian nie może być jednak przypadkowy. Do nasadzeń publicznych wybieramy
odmiany z certyfikatem zdrowotności ADR, odmiany, które ten certyfikat otrzymały przeszły 3 letnie
testy w 11 ogrodach doświadczalnych na terenie Niemiec. Lista (www. adr-rose.de), jest corocznie
uzupełniana o nowe odmiany i weryfikowana. Róża, jako królowa kwiatów wymaga też właściwej
oprawy. Rabaty różane powinny być usytuowane na tle zadbanego trawnika, dobrze nasłonecznione,
a jeżeli jest taka potrzeba to oddzielone od innych nasadzeń obwódką z bylin lub niskim żywopłotem z bukszpanu. Wciąż za mało jest w miejskich parkach rosariów, które prezentowałyby różne
odmiany róż. Zupełnie niedoceniane są też róże w nasadzeniach pojemnikowych a świetnie pasują
do „Ogródków kawiarnianych”, mogą też zdobić wejścia do budynków. Do wyboru mamy tutaj szereg
odmian prowadzonych w formie piennej i całą gamę odmian dywanowych i miniaturowych kwitnących
obficie i nieprzerwanie do jesieni.
Obserwacje nowych nasadzeń róż na terenie Lublina i przyległych miejscowości pozwalają na stwierdzenie, że są to rośliny bardzo dobrze przystosowane do trudnych warunków miejskich i dobrze się
w miastach sprawdzają zarówno w miejscach zacisznych jak i o dużym natężeniu ruchu. Bez problemu zimują i nie wymagają dużych nakładów na pielęgnację. Ważne jest tylko właściwie dobranie
gatunków i odmian do miejsca, w którym mają rosnąć i do funkcji, jaką mają spełniać.

ZALECENIA
Do poprawy warunków wzrostu róż w sytuacji oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej zaleca się:
–– stanowiska ciepłe i słoneczne, ale nie suche i gorące, przewiewne, ale nie wietrzne, miejsca przy
północnych ścianach, na skarpach o wystawie północnej i pod gęstymi koronami drzew nie są
odpowiednie,
–– podłoża żyzne, o odczynie obojętny lub lekko kwaśny (pH 5,5–6,5),
–– kupować materiał spełniający kryteria zawarte w „Zaleceniach jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”,
–– rozstawy krzewów dobrać odpowiednio do charakteru i siły wzrostu oraz do przeznaczenia odmiany:
odmiany silnie rosnące należy sadzić co 75-100 cm (1-2 krzewy na m²), np. ‘Immensee’, ‘Max Graf’,
‘Repens Alba’, ‘Sommerabend’. Nieco słabiej rosnące sadzić co 50-60 cm (3-4 krzewy na 1 m²),
np. ‘Alba Meidiland’, ‘Dagmar Hastrup’, ‘Pierette’, ‘Sommermärchen’, ‘Swany’. Jeszcze słabiej rosnące
odmiany sadzić co 30-40 cm (5-6 krzewów na 1 m²), np. ‘Nozomi’, ‘The Fairy’, natomiast te najsłabiej
rosnące sadzić w zagęszczeniu 7-8 (‘Snow Carpet’), a nawet 9-10 na 1 m² (‘Św. Tereska’, ‘Tommelise’),
–– właściwy dobór krzewów róż – w nowych nasadzeniach należy uwzględniać rośliny tolerancyjne na
zanieczyszczenia w glebie, o słabej zdolności pobierania i translokacji metali czy innych szkodliwych
związków z gleby do części nadziemnych (Bach 2007; Gawroński 2009; Łukasiewicza 2011),
–– ściółkowania materiałami organicznymi - w uprawie okrywowych odmian róż ściółkowanie gleby
jest konieczne. W miastach najczęściej wykorzystywanym materiałem w tym zabiegu jest kora
sosnowa. Jednorazowe okrycie nią gleby warstwą 5-10 cm zaraz po posadzeniu roślin korzystnie
wpływa na ich wzrost i skutecznie hamuje rozwój chwastów. Ściółka zabezpiecza glebę, a pośrednio
także rośliny przed oddziaływaniem skrajnie niekorzystnie zmienionego środowiska przyrodniczego
w mieście. Poza tym zabieg ściółkowania zmniejsza transpirację powierzchniową wody z gleby,
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zachowuje strukturę gruzełkowatą gleby, czyniąc ją świeżą i pulchną. Ściółka z kory sosnowej
stosowana jest zarówno z kory surowej, jak i przekompostowanej. Jednak świeża zawiera najwięcej
substancji o charakterze żywicznym i fenolowym, które powodują zahamowanie wzrostu i rozwoju
roślin. Grubość warstwy ściółki zależy od wielkości roślin i rodzaju materiałów. Zaleca się, aby
w okresie wegetacji jej warstwa była cieńsza niż zimą (Henschke, Jerzy 2008),
–– zasolenia gleby - stres wywoływany stosowaniem chlorku sodu do odladzania szlaków komunikacyjnych. Używa się go często za dużo w stosunku do sytuacji klimatycznej. W celu zmniejszenia
szkodliwego wpływu chlorku sodu stosowanego do likwidowania oblodzeń dróg zaleca się zostawić
od jezdni metrowe pasy trawnika chroniące krzewy róż przed odrzucanym błotem śniegowym
(Chachulski 1992),
–– cięcia krzewów - wszystkie róże po raz pierwszy ciąć wiosną, niezależnie od tego, kiedy zostały
posadzone. Cięcie wykonąc na wysokości 10-15 cm. W kolejnych latach należy stosować się do następujących zasad: wielkokwiatowe i wielokwiatowe ciąć w pierwszej połowie kwietnia (gdy kwitną
forsycje). Przyciąć je krótko, pozostawiając tylko trzy, cztery oczka (na wysokość 10-15 cm). Jeśli zima
była ostra i pędy przemarzły, trzeba ciąć niżej, tak by pozostała jedynie zdrowa część pędu; parkowe,
pnące i okrywowe przycinać oszczędnie. Usuwać tylko chore pędy i prześwietlić krzewy zbytnio
zagęszczone. Można też wykonać cięcie formujące, nieco (ale nie za silnie) przycinając pędy w celu
uzyskania regularnego pokroju; pienne przyciąć w kwietniu tak, aby pozostały fragmenty pędów
długości około 20 cm (Skórkowska 2011).
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Róże, które znikły z krajobrazów miast, powinny ze względu na swoje walory,
ponownie znaleźć tam miejsce. Wśród roślin badanych w latach 2015-2017,
w okresie letnim i jesienno-zimowym na terenie Lublina wyróżniono kilka
gatunków, które uznano za szczególnie przydatne ze względu na dekoracyjność i odporność na choroby oraz warunki urbanizacyjne. Gatunki te powinny
być uwzględniane w doborach roślin do przyulicznej zieleni miejskiej. W pracy
przedstawiono stan teraźniejszy i podstawowe funkcje badanych gatunków
krzewów różanych rosnących wzdłuż dróg oraz korzyści wynikające z obecności
tych roślin w zurbanizowanym krajobrazie Lublina. Omówiono rozwiązania
poprawiające warunki siedliskowe badanej roślinności funkcjonującej w otoczeniu infrastruktury komunikacyjnej. Przedstawiono również propozycje nowych
taksonów róż nadających się do miejskiego klimatu oraz miejsc w mieście, gdzie
rośliny te mogą znaleźć zastosowanie.
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The development of each city is connected with the realization of new elements
of land development, the buildings accompanying its infrastructure create
a new urban structure and expand the area of influence of urbanized areas.
The increase in the number of people in cities in the absence of a leisure system
has resulted in an increasing deficit in recreation areas. There are few areas
close to places of residence and in the centre, where the communication function dominates. Recreational space in the city, inextricably linked with natural
elements that bring harmony, change the rhythm and way of perception of
the environment. One of the elements that favour the creation of recreational
areas is the use of less obvious forms of greenery. The work will show those
that can occupy little space in the centre of Lublin: pocket parks (17), parklets
(15) and time gardens (4).

Przez wieki przestrzeń ulic i placów, była dla mieszkańców miast miejscem spotkań na wielu poziomach. Tu, wymieniali się wiadomościami, dobijali targu, aranżowali małżeństwa, występowali
artyści uliczni, oferowano produkty na sprzedaż. Ludzie uczestniczyli w wielu wydarzeniach: procesje,
manifestacje, wiece, świętowano i karano publicznie (Böhm 2006).
Rozwój każdego miasta wiąże się z budową nowych elementów zagospodarowania terenu, zabudowa
oraz towarzysząca jej infrastruktura kreują nową strukturę miejską i poszerzają obszar oddziaływania
terenów zurbanizowanych. Takie działania a szczególnie intensyfikacja zabudowy i rozwój infrastruktury komunikacyjnej spowodowały, że w miastach występują mało komfortowe warunki do życia.
Dodatkowo przez ostatnie dziesięciolecia ludzki wymiar miast był w projektowaniu urbanistycznym
zagadnieniem pomijanym lub traktowanym przypadkowo, podczas gdy inne aspekty np. znalezienie
miejsca dla lawinowo rosnącego ruchu samochodowego, traktowano priorytetowo. Potwierdzeniem
tego jest np. fakt, że w centrum Lublina, w ramach projektu obywatelskiego stworzono 500 nowych
miejsc parkingowych, często kosztem przestrzeni publicznych. Ponadto wiodące ideologie planistyczne (szczególnie modernizm) celowo uznały przestrzenie publiczne pieszych, jako miejsca spotkań,
za pozbawione większego znaczenia. W efekcie tego trendy w projektowaniu oraz potrzeby rynku
doprowadziły do stopniowego zachwiania równowagi między wspólnymi przestrzeniami w mieście,
kładąc nacisk na budowę pojedynczych budynków, bardziej oddzielonych od siebie, zwróconych do
wewnątrz. Jak podkreśla Gehl (2013) wspólną cechą niemal wszystkich miast, niezależnie od ich
położenia geograficznego, potencjału gospodarczego i poziomu rozwoju, jest to, że ich mieszkańcy,
którzy wciąż licznie korzystają z przestrzeni publicznych, są coraz gorzej traktowani.
Nadzieją jest fakt uwzględniania w projektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni
miejskiej. Wymuszają one nowe rozwiązania w zakresie architektury i urbanistyki. Poza zabudową,
komunikacją i elementami infrastruktury, istotną rolę pełnią obszary rekreacji i wypoczynku, które
wręcz stanowią nieodzowną część miasta. Studia nad miastami na całym świecie podkreślają także
wagę życia miejskiego i miejskich aktywności, jako miejskiej atrakcji. Ludzie zbierają się tam gdzie
coś się dzieje i spontanicznie poszukują obecności innych osób. Mając do wyboru spacer pustą ulicą
i taką, która tętni życiem, większość ludzi wybierze ulicę pełną aktywności. Idea życia między budynkami zawiera dużą ich różnorodność, w które angażują się ludzie, gdy używają przestrzeni publicznej
miasta: marsze z jednego miejsca w drugie, w konkretnym celu, spacery, krótkie przystanki, dłuższe
przebywanie, oglądanie wystaw, rozmowy, spotkania, ćwiczenia, rekreacja, handel uliczny, dziecięce
zabawy, żebranie i rozrywki uliczne. A chodzenie jest początkiem oraz punktem wyjścia (Gehl 2013).
Można wyróżnić cztery rodzaje przestrzeni: ścieżki i ulice są przestrzeniami ruchu oraz rynek i place,
które można określić, jako przestrzenie oka. O ile ulica oznacza ruch, plac oznacza pozostawanie.
Jedne i drugie powinny stanowić przestrzenie spotkań. To czy ludzie zechcą chodzić i pozostawać
w przestrzeni zależy w głównej mierze od uważnego projektowania w ludzkim wymiarze i stworzeniu kuszącego zaproszenia. Jak podkreśla Głowacki (2015) przestrzenie rekreacyjne i wypoczynkowe
nierozerwalnie związane powinny być z elementami przyrodniczymi.
Wymienione wyżej zasady i idee powodują, że w wielu miastach na świecie, zaczęto pracować nad
poprawą warunków dla pieszych i żywotnością przestrzeni publicznych, eliminując ruch samochodowy
z listy najważniejszych priorytetów. Nastąpił istotny rozwój zasad projektowania i stosowania różnych
rozwiązań komunikacyjnych, pojawiły się idee uspokojenia ruchu, zwiększono bezpieczeństwo na
drogach. Poprawa sytuacji jest widoczna głównie w najzamożniejszych częściach świata, jednakże
w wielu przypadkach tam również funkcjonuje model modernistyczny i nadal wymiar ludzki nie
jest priorytetem. W krajach rozwijających się, także w Polsce, ta sytuacja jest jeszcze poważniejsza
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i bardziej skomplikowana. Tu większość społeczeństwa w codziennej aktywności intensywnie korzystając z przestrzeni publicznych, która przez wieki służyła tym celom, musi rywalizować o przestrzeń
z nasilającym się ruchem samochodowym. W konsekwencji pogarszają się warunki życia pieszych.
Ponieważ, jak wspomniano wyżej, brakuje miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych coraz częściej podejmuje się działania na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego w centrum. W tym celu poszukuje się miejsc pozwalających na lokalizację nawet niewielkich przestrzeni, które mogłyby pełnić
wymienione funkcje. Często wybierane są tereny zlokalizowane pomiędzy budynkami, osłonięte
nimi całkowicie lub częściowo, zaniedbane, o niezdefiniowanym przeznaczeniu. Oceniane są także
przestrzenie ulic i miejskich kwartałów, gdzie brakuje miejsc wypoczynku. Z taką informacją, jako
podstawą, planiści tworzą aktywną, ukierunkowaną politykę dla poprawy funkcjonowania centrów
miast, jako miejsc spotkań. Działania mające na celu znalezienie takich miejsc, aby zapewnić atrakcyjność w nowych realizacjach oraz ukierunkować i stopniowo rozwiązywać problemy w istniejącej
tkance miasta, szczególnie wzdłuż najważniejszych ciągów pieszych przeprowadzono też w Lublinie.
Celem pracy jest próba rozwiązania problemów współczesnego centrum miasta przez zaproponowanie odpowiedniego zagospodarowania, które przyczyni się do jego ożywienia. Wskażemy, w jaki
sposób przy użyciu zieleni poprawić jakość przestrzeni w mieście. Istotne jest stworzenie powiązanej
z zielenią przyjaznej dla mieszkańców Lublina przestrzeni publicznej o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, w której można znaleźć odprężenie, nawiązać kontakty z ludźmi i obcować z kulturą.
Oczywiście wymaga to działań długofalowych opartych na współpracy władz miejskich, instytucji
oraz mieszkańców.

MATERIAŁ I METODY
Badania prowadzono w sezonie wegetacyjnym w 2016 roku i wiosną 2017 roku. Obszar prac ograniczono do ścisłego centrum Lublina. Jego zasięg określono na podstawie strefy A płatnego parkowania. Ocenie poddano 25 ulic. Przedmiotem badań były tymczasowe, nietrwałe obiekty realizowane
z wykorzystaniem materiału roślinnego. Prowadzono prace kameralne, w ramach których posłużono
się metodą analityczno-syntetyczną. Dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu badanego zagadnienia. Na tej podstawie podjęto próbę sformułowania definicji tymczasowych aranżacji publicznych
przestrzeni miejskich będących wynikiem potrzeb społeczności miasta. Drugim etapem były prace
terenowe, które polegały na ocenie istniejącego stanu założeń tymczasowych na terenie objętym
badaniami przy użyciu metody obserwacyjnej, inwentaryzacji oraz oceny atrakcyjności przestrzeni pod
kątem możliwości pełnienia przez nie funkcji wypoczynkowej. Pozwoliło to wyznaczyć obszary problemowe w mieście gdzie brakuje takich miejsc z jednoczesnym wskazaniem możliwości ich stworzenia.
Pozyskane informacje prowadziły do stworzenia wskazań dla kształtowania przestrzeni publicznych,
by zapewnić ich atrakcyjność w nowych realizacjach oraz ukierunkować i stopniowo rozwiązywać
problemy braku zieleni w mieście, szczególnie wzdłuż najważniejszych ciągów pieszych w mieście.
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WYNIKI I DYSKUSJA
Przeprowadzone badania wskazują, że gęsta zabudowa, która charakteryzuje centrum miasta, skutkuje występowaniem znacznej powierzchni pokrytej nawierzchnią utwardzoną. Obserwuje się znikomą ilość terenów biologicznie czynnych, jest to oczywiście konsekwencją struktury urbanistycznej
starszych miast. W centrum Lublina brakuje zarówno zieleni jak i miejsc wypoczynkowych, te można
znaleźć jedynie w restauracjach, pubach a w okresie letnim w ogródkach kawiarnianych. Podobne obserwacje poczyniły Pawłowska i Szewczyk-Taranek (2010) badając śródmieście Krakowa. Przestrzenie
publiczne służące wypoczynkowi, jakie obserwowano w Lublinie to: plac Jana Kochanowskiego (przed
kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej, przy ul. Narutowicza), plac Zygmunta Balickiego (u zbiegu ulic
Narutowicza i Okopowej), plac Lecha Kaczyńskiego (obok Centrum Kultury przy ul. Peowiaków), plac
Litewski (u zbiegu ulic Kołłątaja i Krakowskie Przedmieście), plac Józefa Czechowicza (między Pocztą
Polską a klasztorem Kapucynów), plac Wolności (u zbiegu ulic Narutowicza i Bernardyńskiej, plac im.
Mieczysława Alberta Krąpca (u zbiegu ulic Stanisława Staszica i Radziwiłłowskiej), plac Katedralny
(przy ulicy Królewskiej), plac Króla Władysława Łokietka (łączy Stare Miasto z ulicami: Królewską,
Krakowskim Przedmieściem i Lubartowską oraz deptak Krakowskie Przedmieście. Na Starówce
miejsca wypoczynku to plac po Farze, plac Rybny. Są to przestrzenie doceniane i wymieniane przez
mieszkańców, jako funkcjonujące (Trzaskowska, Adamiec 2017). Wśród przebadanych ulic uznano, że
jedynie ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku gdzie znajduje się deptak spełnia wymogi stawiane
miejscom przeznaczonym do wypoczynku, podobnie ulica Grodzka na Starym Mieście. Występuje tu
dużo ogródków kawiarnianych, a na deptaku również ławek służących odpoczynkowi. Także drzewa
i kwiatowe dekoracje w amplach na latarniach posadzone w tym miejscu oraz donice postawione
przy Ratuszu i Bramie Krakowskiej poprawiają estetykę i sprzyjają korzystaniu z tych przestrzeni.
Na placu Balickiego i placu Wolności występują ławki - stołki, kompozycje z drzewami w donicach,
cennymi elementami sprzyjającymi wypoczynkowi są fontanny. Pozostałe miejsca są zaniedbane,
mają stare, niewygodne ławki albo w ogóle ich nie ma, rośliny są zaniedbane, zniszczone lub nieprawidłowo dobrane do stanowisk, na których rosną (w niektórych miejscach wymagają całkowitej
wymiany). Przestrzenie te powinny być poddane renowacji (obecnie prowadzone są prace na placu
Litewskim, placu im. Mieczysława Alberta Krąpca i placu Czechowicza).
W trakcie badań prowadzonych na ulicach, odnaleziono takie przestrzenie, które nie są zagospodarowane a mogłyby stać się atrakcyjne dla mieszkańców. Proponowane obszary posiadają niewielką
powierzchnię, większość to miejsca zacienione, o utwardzonej nawierzchni. Przy obecnym braku
miejsc rekreacyjnych w mieście z powodu gęstej zabudowy i ogromnej potrzeby miejsc parkingowych
zaproponowano możliwość wprowadzenia minimalistycznych form ogrodowych, jakimi są: parklety,
ogrody kieszonkowe jako miejskie formy przestrzeni publicznej oraz tymczasowe, w tym ogrody
kawiarniane, okna komercyjne i witryny, jako prywatne formy przestrzeni publicznej (Ryc.1).
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Ryc.1. Mapa lokalizacji minimalistycznych form ogrodowych w śródmieściu i na starówce Lublina (E. Trzaskowska,
K. Karczmarz)

Parklet to przestrzeń, która stanowi alternatywne rozwiązanie dla przestrzeni wypoczynkowych. Tego
typu założenie odpowiada na niedostatek przestrzeni publicznych oraz zieleni w mieście (Asanowicz
2011; Latkowska 2017; Rykała, Żołnierczuk 2017). Niewielkie rozmiary tych form (najczęściej zajmują
2 miejsca parkingowe, choć zdarzają się większe konstrukcje) pozwalają na zlokalizowanie ich w zasadzie wszędzie. Dodatkowym atutem jest fakt, że korzystać może z nich każdy. Zaprojektowane
są tak, aby zapewnić miejsce publiczne dla przechodniów i dać możliwość odpoczynku oraz relaksu
w miejscach, gdzie takich brakuje lub gdy szerokość chodnika nie jest wystarczająco duża, aby pomieścić żywe formy zieleni nie zakłócając ruchu pieszego. Parklet jest miejscowym poszerzeniem
przestrzeni dla pieszych, które wprowadza się przede wszystkim na ulicach zdominowanych przez
samochody. Polega na przekształceniu przestrzeni parkingowej w wypoczynkową, przyjazną przechodniom. W tym celu ustawia się ławki, organizuje się zieleń, najczęściej w donicach (Pawłowska,
Szewczyk-Taranek 2010; Dudkiewicz, Pogroszewska 2015; Skibińska 2017), choć nie ma ścisłych reguł,
w jaki sposób aranżować taką przestrzeń, ograniczeniem jest wyobraźnia. To rozwiązanie sprawdza się
idealnie w centrach miast charakteryzujących się gęstą zabudową i niedostatkiem zieleni na ulicach
(Rykała, Żołnierczuk 2017). Parklet może być zarówno wprowadzony na stałe, jak też, jako obiekt
tymczasowy np. na okres wakacyjny, kiedy w mieście odnotowywane jest mniejsze zapotrzebowanie
na miejsca parkingowe, a pogoda sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu na powietrzu. Pomysłowo
zaprojektowane wpływają pozytywnie na estetykę ulicy, odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie
na przestrzenie publiczne w miastach i są również efektywne z ekonomicznego punktu widzenia.
Zachęcają do przemieszczania się po mieście pieszo lub rowerem, dodają życia ulicom. Warto dodać,
że wypoczywając na ławce znacznie łatwiej dostrzec ciekawy sklep, niż gdy tylko go mijamy idąc
ulicą. Dlatego założenie tego typu przynosi korzyści także przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją
działalność w jego pobliżu.
Ta forma zagospodarowania małych przyulicznych miejsc do odpoczynku zaprojektowana został
pierwotnie dla miast amerykańskich. Pierwszy parklet zainstalowano w 2010 roku w San Francisco.
Rozwiązanie szybko przyjęło się nie tylko za oceanem, dziś parklety spotkać możemy m.in. w Wielkiej
Brytanii, Belgii, Ukrainie i Węgrzech (Asanowicz 2011; Rykała, Żołnierczuk 2017). Rozwiązanie podobne jest do ogródków restauracyjnych, które coraz częściej w podobny sposób ingerują w przestrzeń
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jezdni (Pawłowska, Szewczyk-Taranek 2010; Dudkiewicz, Pogroszewska 2015). Parklet z zasady jest
jednak przestrzenią otwartą dla wszystkich mieszkańców. Choć niektóre, miasta i regiony takie jak:
Long Beach, Kalifornia, Fargo, Dakota Północna i Montrealu, Quebec, pozwoliły stworzyć parklety
restauracje, które nie są otwarte dla potencjalnego przechodnia (Littke 2016). Parklety, jak wcześniej
pisano, służą biernemu wypoczynkowi, jednak coraz częściej obserwuje się zjawisko doposażania tych
miejsc w urządzenia do ćwiczeń na powietrzu. W ten sposób wprowadzano do przestrzeni publicznej
miejsca do aktywnego wypoczynku.
Przestrzenie ulic w naszym mieście sporadycznie służą jako miejsca spotkań, nie sprzyja temu też
niewielka liczba placów i skwerów w centrum, w związku z tym przestrzenie te powinna być traktowana w wyjątkowy sposób. Zaproponowano nowe miejsca wypoczynku w przestrzeniach publicznych
łącznikowych Lublina poprzez umieszczenie parkletów w następujących lokalizacjach:
–– przy zbiegu ulicy Chmielnej i Spokojnej,
–– przy ulicy Ogrodowej,
–– przy Collegium Iuridicum KUL – ulica Spokojna,
–– u zbiegu alei Racławickich i ulicy Lipowej (KFC)
–– u zbiegu ulicy Lipowej i Okopowej,
–– przy ulicy Lipowej naprzeciwko cmentarza,
–– u zbiegu ulicy Lipowej i Doktora Józefa Sztajna,
–– u zbiegu ulicy Lipowej i Fryderyka Chopina i Naturowicza,
–– przy ulicy Narutowicz i róg Konopnickiej,
–– przy ulicy Karłowicza,
–– na rogu ulicy Cichej i 3 Maja,
–– na rogu ulicy Kołłątaja i Peowiaków,
–– przy ulicy Karmelickiej – przy klasztorze,
–– przy placu Króla Władysława Łokietka,
–– przy ulicy Bernardyńskiej.
Oferowałyby one miejsce sprzyjające zatrzymaniu się, odpoczynkowi, integracji społeczności miejskiej,
tam gdzie brakuje ławek i różnych form zieleni.
Drugą proponowaną formą są ogrody kieszonkowe. Okazuje się, że bliżej natury można być nawet
w najbardziej obwarowanym kamienicami mieście. Realizacje parków kieszonkowych znaleźć można
w dość nieoczywistych miejscach. Dachy, szczeliny między budynkami czy niewielkie podwórka, stają
się idealną przestrzenią na przyjemny odpoczynek, uprawę warzyw a nawet wodospad.
Pierwszy taki park pojawił się w stanie Filadelfia (w latach 1961-1967). Z czasem powstało 60 ogrodów
o powierzchniach 80-800 m2, pod nazwą Philadelphia’s Neighborhood Park Program. Prace przy ich
budowie były prowadzone z udziałem lokalnych mieszkańców. Powstały w miejscach porzuconych
i zaniedbanych, dzielnicach zamieszkałych przez ludzi o niskim statusie społecznym. Głównym celem tego przedsięwzięcia było umożliwienie tej grupie wypoczynku. Zlokalizowano tam miejsca do
siedzenia, urządzenia zabawowe, niewielkie ogródki warzywne (Blake 2013). W tym samym czasie
w Nowym Jorku (1967 rok) powstał najbardziej znany na świecie Paley Park. Założenie uznano za najlepiej wykorzystaną przestrzeń prywatną przeznaczoną na cele publiczne. Zlokalizowany w centrum
Manhattanu ma 400 m2. Główną atrakcją parku jest 6 metrowy wodospad zagłuszający miejski hałas.
Ściany pokryte bluszczem dodają kameralności, a nasadzenie liczące 17 drzew stanowi atrakcję i daje
możliwość kontaktu z naturą. Miejsce chętnie wykorzystywane jest przez okolicznych mieszkańców,
pracowników pobliskich biurowców i turystów.
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Parki kieszonkowe np. Squares of Savannah w Georgii tworzą wraz z budynkami system urbanistyczny.
Założenie powstałe w XVIII/XIX w. składa się z 22 parków i już na etapie projektowym miało być
integralną częścią centrum miasta, wpisane w siatkę ulic i budynków (Littke 2016).
Zachariasz (2008) i Latkowska (2017) ogrody kieszonkowe definiują jako przestrzenie w skali mikro,
stosowane pomiędzy ciasną zabudową, rozproszone w mieście. Powstają w centrach miast na nikomu
nie potrzebnych skrawkach zieleni. Te niewielkie tereny działają jako miniaturowe parki, zaspokajające
niektóre potrzeby lokalnych mieszkańców. Jednak nie pełnią roli parków miejskich, skierowane są do
konkretnych grup. Mogą przejmować funkcję miejsc spotkań, placów zabaw, miejsc do odpoczynku
biernego. Zawsze pozwalają na kontakt z przyrodą w zurbanizowanej przestrzeni centrów, gdzie
szczególnie brakuje terenów zieleni. Pomimo swojej małej wielkości stanowią niewielkie centra
biologicznie czynne, podnoszą standard życia mieszkańców (Blake 2013; Lis 2015).
W Lublinie zasugerowano utworzenie ogrodów kieszonkowych w następujących miejscach:
–– przy ulicy Jasnej między ulicą Krótką i Ewangelicką,
–– u zbiegu ulicy Ewangelickiej i Krakowskiego Przedmieścia,
–– przy ulicy Hipotecznej,
–– przy ulicy Maksymiliana Chmielarczyka,
–– na przeciwko cmentarza,
–– przy ulicy Okopowej (restauracja Toskania),
–– u zbiegu ulicy Okopowej i Hempla,
–– u zbiegu ulicy Okopowej i Narutowicz,
–– u zbiegu ulicy Narutowicza i Mościckiego,
–– naprzeciwko placu Wolności, między ulicą Wróblewskiego i Przechodnią,
–– u zbiegu ulicy Bernardyńskiej i Zamojskiej,
–– przy ulicy Wyszyńskiego – obok księgarni katolickiej Exodus,
–– przy ulicy Królewskiej – okolice przystanku miejskiego, na przeciwko placu Katedralnego,
–– przy zbiegu ulicy Staszica i Karmelickiej,
–– na Starówce, przy ulicy Jezuickiej - nieopodal Teatru Starego,
–– pomiędzy ulicą Olejną i Szambelańską – nieopodal salonu muzycznego Riff,
–– przy Zaułku Hardwigów - przejście łączące ulicę Kowalską z placem Rybnym.
Nie tylko mogłyby one stworzyć przestrzenie publiczne, umożliwiając wypoczynek wśród zieleni ich
rola może być dużo większa w kontekście występowania miejskiej wyspy ciepła. Jak wskazuje Karaczun
(2016), dostosowując się do ryzyka występowania fal upałów należy tworzyć niewielkie enklawy zieleni
(parki kieszonkowe) na skwerach, placykach i podwórkach. Czasami posadzenie dwóch wysokich drzew
i wprowadzenie pomiędzy nimi fontanny lub kurtyny może być sposobem ucieczki przed upałem,
co ważne poprawia także mikroklimat i obniża temperaturę otoczenia. Utworzenie takich ogrodów
może mieć wpływ również na: powiększenie terenów biologicznie czynnych, ożywienie centrum
miasta poprzez wprowadzenie zielonej infrastruktury (Zachariasz 2006). Zagospodarowanie trenów
utraconych, stworzenie miejsc służących wypoczynkowi, nadanie przestrzeni nowej jakości poprzez
uporządkowanie i zagospodarowanie miejsc, wpływają też na wizerunek miasta (Zachariasz 2007).
Herman (2011) wprowadza jeszcze inną definicję ogrodu kieszonkowego o znaczeniu tymczasowym.
Jest to według niego założenie o charakterze przestrzennym i złożonej wewnętrznej organizacji,
którego trwałość nie przekracza jednego sezonu wegetacyjnego. Może być tworzony jednorazowo
lub cyklicznie. Aranżowany jest z wykorzystaniem roślin w pojemnikach, osadzonych w podłożu,
czasem ciętych lub sztucznych. Obok elementów roślinnych pojawiają się elementy dekoracyjne
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oraz funkcjonalne. Taki ogród ma niewielką powierzchnię, nie przekracza zwykle 300 m². Ogród jest
przeznaczany do rozbiórki, likwidacji lub przeniesienia na inne miejsce. Mogą to być ogrody osób
bezdomnych, przy przyczepach kempingowych, tymczasowe dekoracje uliczne, ołtarze na Boże
Ciało, dywany kwietne na festiwalach, ogródki gastronomiczne, zielone reklamy czy tzw. okna komercyjne. Podobny zakres znaczeniowy mają ogrody podręczne. Pojęcie to odnosi się bezpośrednio
do możliwości człowieka, a nie do skali przestrzeni, tworzone przez i dla ludzi „blisko człowieka”
(rezygnacja z ciężkiego sprzętu do ich tworzenia) otoczone przez nich troską (Rothimel 2012).
Oba tworzone są na niewielkich powierzchniach, często o charakterze utraconym, podstawową różnicą jest, że nie są zaplanowane, powstały w wyniku spontanicznych działań obywateli, mających
na celu podniesienie walorów estetycznych miejsca. Poprzez te działania mieszkańcy podkreślają
swoją kreatywność i świadomą rolę w procesie kształtowania zieleni miejskiej, mogą mieć charakter
trwały (Rothimel 2012). Przykładem ogrodu podręcznego w Lublinie jest „ogród emeryta” na osiedlu
XXX-lecia (Mackość-Iwaszko, Karczmarz 2013). Inne to tzw. przedogródki, powstające w pobliżu przed
budynkami mieszkalnymi (Trzaskowska i in. 2004; Gawryszewska 2006).
W przypadku centrum Lublina nowe lokalizacje dla ogródków kawiarnianych, okien komercyjnych
czy zielonych witryny zaproponowano:
–– u zbiegu ulicy Sądowej i Lipowej,
–– przy placu Józefa Czechowicza,
–– przy ulicy Przechodniej,
–– u zbiegu ulicy Koziej, Bramowej i Królewskiej.
Podniosłyby one atrakcyjność przestrzeni ulicznych w wielu miejscach gdzie panuje chaos spowodowany przez szyldy i reklamy a dodatkowo zachęcał mieszkańców do przebywania czy odwiedzania
tych miejsc.
Poza wymienionymi i opisanymi formami warto zwrócić uwagę na rolę sztuki w kreowaniu przestrzeni.
Jest ona obecna w przestrzeni publicznej niemal od początków istnienia miast. W swoim oficjalnym
nurcie przez stulecia ograniczyła się do przyozdobienia miejsca lub zaistnienia, jako pomnik lub rzeźba.
Elementy te nadawały miejscu rangi reprezentacyjnej. W ostatnich latach zmienia się rola i miejsce
sztuki. U progu XXI wieku zyskała ona nowy wymiar. Często sztuka sygnalizuje publiczny wymiar
przestrzeni (Komorowska 2009; Przesmycka 2015). Przykładem takich działań jest tworzenie ogrodów tymczasowych, obiekty takie powstały w 2010 roku w wyniku tzw. ‘Mikrodziałań artystycznych
w przestrzeni miejskiej” realizowanych przez Instytut Architektury Krajobrazu (IAK) KUL, których
pomysłodawcą był Jan Kamiński. Dzięki tymczasowości pozwalają na większą swobodę wypowiedzi,
ale może to być inspiracją dla późniejszych działań. Wydarzenia artystyczne tej rangi często zawierają
propozycje z zakresu sztuki ziemi czy instalacji artystycznych, np. instalacje powstające w ramach
Nocy Kultury w Lublinie. Są one często konfrontowane z historycznym środowiskiem. Taką formą
był realizowany m.in. przez IAK i Szkołę Policealną Służb Socjalnych Floral – wielobarwna instalacja
z żywych kwiatów i liści wewnątrz bramy na lubelskiej starówce. Dobrym przykładem jest Mint
Street Park w Londynie autorstwa pracowni Planet Earth Landscape Architekts, gdzie doszło do
fuzji sztuki współczesnej z przywróconą rodzimą roślinnością, co miało dodać witalność zdegenerowanej części miasta (Leniartek 2010). Twórcy tego typu przestrzeni często wychodzą poza zwykłą
estetykę i przekazują przez tworzone przez nich zielone publiczne przestrzenie ważne treści ideowe,
takie jak prawo wszystkich mieszkańców do bezpiecznych i zdrowych warunków życia oraz prawo
użytkowania przestrzeni publicznych, nawet jeśli pociąga to za sobą częściowe ograniczenie prawa
własności (Leniartek 2012). Działania te są także wyrazem protestu mieszkańców wobec brzydoty
i zaniedbania środowiska miejskiego (w dobie betonu i kostki brukowej zabrakło miejsca na zieleń).
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Pomimo opisanych funkcji i roli jaką pełnią te małe formy ogrodowe w miastach głównym zagrożeniem dla miejskiej zieleni przyulicznej jest ogromne zapotrzebowanie na parkingi i tymczasowe
miejsca postojowe. Dzieje się to najczęściej w centrach miast, gdzie brak miejsc postojowych i presja
społeczna zmusza do szukania sposobów na ich stworzenie, najprostszym jest „zamach” na zieleń.
Sprzyja temu niedoskonałe prawo. Zapisy ustawy o ochronie przyrody dają furtki do niszczenia zieleni
nawet bez rekompensat.
Nie ma też wątpliwości, co do faktu, iż w europejskim mieście ulica stanowi jeden z najważniejszych
elementów struktury miasta, służąc, jako miejsce wymiany informacji, handlu i komunikacji. Jako
najbardziej rozpoznawalna forma w strukturze miasta wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w sytuacji pogłębiającego się zjawiska ograniczenia jej funkcji do przestrzeni tranzytu. Od tego, czy stanie
się przestrzenią straconą, będzie zależał los miast (Southworth 2014). Na uwagę zasługują wszelkie
próby ożywienia ulicy niewielkimi przestrzeniami parkowymi, skwerami czy ogrodami, które jeśli się
pojawiają, można je uznać za wyraźny i konkretny sygnał powrotu do europejskiej kultury miejskiej.
To również jest pewną formę wynagrodzenia lokalnej społeczności utraty powierzchni biologicznie
czynnej na rzecz kostki brukowej czy płyt betonowych. Uznanie ulicy za przestrzeń podrzędnej jakości
o niezdefiniowanym modelu użytkowania świadczy o niezrozumieniu funkcji publicznej, jakie od wieków są jej przypisywane. Gdy podążamy szlakami pieszymi wzdłuż wyraźnie zarysowanej ulicy, pasażu,
nasza uwaga koncentruje się na tym, co sięga niewiele wyżej pierwszego piętra. Z tej perspektywy
widzimy takie elementy przestrzeni publicznych jak: witryny sklepowe, szatę informacyjną, małą
architekturę, zieleń, wnętrza kawiarni, barów, itp. Ulica poza tym jest teatrem życia codziennego,
pełni ważne funkcje okazjonalne, jako miejsce manifestacji jednoczących się ludzi wokół jakiejś idei
i miejsce zdarzeń i aktywności (Gehl 2014).

PODSUMOWANIE
Założenia tymczasowe, jako element kompozycji projektowanych przestrzeni publicznych lub rekompozycji istniejących, nie są w Lublinie dostatecznie doceniane i wykorzystywane. Na głównych
ulicach Śródmieścia i Starówki Lublina odczuwalny jest wyraźny brak kontaktu z przyrodą. Przestrzeń
publiczna z towarzyszącą jej zielenią, ze względu na swój potencjał powinna być traktowana jako
strategiczna inwestycja publiczna w osiągnięciu poprawy kompozycji, atrakcyjności przestrzeni
miasta oraz jakości przebywania w nim.
Śródmieście i Starówka to centralne miejsca Lublina. Przestrzeń publiczna w tych miejscach jest
szczególnym narzędziem społecznej integracji mieszkańców z uwzględnieniem istniejącej kompozycji urbanistycznej i form architektury. Dlatego miasto Lublin zwłaszcza w tym rejonie powinno
zadbać o miejsca do wypoczynku i rekreacji. Gęsta zabudowa nie pozwala na wielkopowierzchniowe
realizacje. W tej sytuacji doskonałym rozwiązaniem są ogrody, parki i place w wersji mini. Stanowią
one dopełnienie miast, stają się wyrafinowanym obiektem kultury i dziełem sztuki. Zapewniają
bezpieczne uczestnictwo w życiu społecznym każdej grupie wiekowej i społecznej. A poprawa bezpieczeństwa i walka z wykluczeniem są najważniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stają współczesne
przestrzenie publiczne.
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SŁOWA KLUCZOWE:

STRESZCZENIE:

PARKLETY,
OGRODY KAWIARNIANE,
KIESZONKOWE,
PRZESTRZENIE
PUBLICZNE

Rozwój każdego miasta wiąże się z realizacją nowych elementów zagospodarowania terenu, zabudowa towarzysząca jej infrastruktura kreują nową strukturę
miejską i poszerzają obszar oddziaływania terenów zurbanizowanych. Wzrost
liczby ludności w miastach przy braku systemu wypoczynkowego spowodował
wzrastający deficyt miejsc rekreacji. Mało jest terenów położonych blisko
miejsc zamieszkania i w centrum, gdzie dominuje funkcja komunikacyjna.
Przestrzeń rekreacyjna w mieście, nierozerwalnie łączy się z elementami przyrodniczymi, które wprowadzają harmonię, zmieniają rytm i sposób percepcji
otoczenia. Jednym z elementów sprzyjających tworzeniu terenów rekreacyjnych
jest stosowanie mniej oczywistych form zieleni. W pracy zaprezentowane
zostały te z nich, które mogą zajmują mało miejsca i można je zastosować
w centrum Lublina. Zaproponowano wprowadzenie: parków kieszonkowych
(17), parkletów (15) i ogrodów tymczasowych (4).
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Racławickie Avenue is a main street in Śródmieście district. On both sides of
the traffic lane there is a row of trees which constitutes a value of this place.
On the section which starts with Lipowa street junction up to Jana Długosza
Avenue, 88 trees have been described, among them mainly such specimens
as: small-leaved lime, pedunculate oak, Norway maple, and European ash.
The oldest trees ranging from 100 to 150 years, are concentrated around the
intersection with Lipowa Street. It was proposed to put perennial flowerbeds
stretching in a wavy line along both sides of the street in order to enrich the
aesthetics of the place. New plantings will be visible from the perspectives of
a driver, public transport user, and pedestrian, thanks to stately inflorescences
of Giant Onion. It is going to be a return to the tradition of colourful bulb flowerbeds which used to decorate this traffic route in the 1960s.

KORZYŚCI Z ZIELENI WYSTĘPUJĄCEJ PRZY DROGACH I ULICACH
Korzyści przyrodnicze zieleni wynikają przede wszystkim z funkcji oczyszczającej, izolacyjnej oraz
osłonowej. Pasy zieleni przydrożnej pełnią bardzo ważną rolę, gdyż stanowią izolacje dla budynków,
mieszkańców i przechodniów. Są barierą pochłaniającą mikro pyły pochodzące ze spalin samochodowych oraz tych powstałych w wyniku ścierania nawierzchni i opon (Popek i in. 2011). Rośliny
pełnią rolę filtra, pochłaniając trujące gazy: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak oraz pewne
ilości dwutlenku siarki. Powierzchnia liści zatrzymuje w organach zewnętrznych (włoskach i wosku)
cząsteczki pyłów i kurz (Gawroński 2008). Wykazano, że wielkość zanieczyszczeń pyłowych w alejach
z pasem zieleni o długości 500 m jest nawet 3-krotnie mniejsza w porównaniu do dróg bez zadrzewień (Wójcicka 1971). Znaczącą rolą roślin w mieście, jest również łagodzenie mikroklimatu. Latem
dzięki zastosowaniu zadrzewień, ocieniających budynki i nawierzchnie drogowe, zmniejsza się efekt
wyspy ciepła, towarzyszący dużym miastom. Różnica temperatury w czasie upałów, może obniżyć
się nawet o 11°C (Kosmala 2005). Zimą natomiast duże drzewa stanowią osłonę od zimnych wiatrów
oraz zmniejszają ich prędkość. Rośliny zatrzymują wody opadowe oraz spowalniają ich infiltrację do
gruntu, jest to proces bardzo korzystny dla terenów śródmiejskich, w których dominują powierzchnie
pokryte betonem. Taka akumulacja wody stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie przed zbytnim
obciążeniem kanalizacji burzowej. Chroni przed powodzią, a w okresach suszy wydłuża roślinom
dostęp do wody. Dodatkowo korzenie roślin przeciwdziałają erozji wodnej, zmniejszając siłę uderzeń
kropli deszczu (zwłaszcza na skarpach i nasypach) oraz oczyszczają wody gruntowe w procesie detoksykacji (Szulc 2013). Należy pamiętać również o tym, że zieleń w mieście stanowi schronienie dla
zwierząt, które wędrują wśród roślinności wysokiej i niskiej, wzdłuż niebezpiecznych dla nich dróg
i ulic. Stanowi również miejsce gniazdowania ptaków oraz schronienia dla nietoperzy (Oleksa 2010).
Ze względu na znaczenie zdrowotne coraz częściej obserwuje się pozytywny i leczniczy wpływ roślin
na zdrowie. Działają one stymulująco na procesy oddychania i krążenia. W wyniku bezpośredniego
obcowania z roślinami, obniża się napięcie, gdyż działają one odprężająco. Ma to związek z jonizacją
powietrza, drzewa zwykle jonizują ujemnie powietrze, co jest bardzo korzystne dla mieszkańców
miast. A właśnie w miastach panuje niedobór jonów ujemnych spowodowany m.in. dużą ilością spalin
(Borowski 2008). Dowiedziono, że patrzenie na roślinność redukuje stres oraz łagodzi nadpobudliwość ruchową i agresję u chorych na Alzheimera (Kosmala 2005). Rośliny mają również zdolności
bakteriobójcze, polegają one na wydzielaniu fitoncydów, które z kolei wpływają na poprawę odporności, gdyż pobudzają do działania układ immunologiczny (Kosmala 2009). Coraz popularniejsze
są metody terapeutyczne, wykorzystujące przebywanie w obecności drzew i krzewów. Jedną z nich
jest hortiterapia, która jest połączeniem terapii z rehabilitacją, prowadzoną w ogrodzie w kontakcie
z roślinami. Wśród wybieranych metod terapeutycznych coraz częściej znajduje się również drzewoterapia. Polega ona na dobieraniu do konkretnego schorzenia odpowiedniego gatunku drzewa
i pobudzaniu organizmu do samoleczenia (Chrzanowska 2011).
Zieleń przy drogach i ulicach ma również znaczenie techniczne. W miastach szczególnie istotne jest
wykorzystanie zieleni do zmniejszenia dokuczliwości hałasu. Odpowiednio dobrana, wielopiętrowa
roślinność tłumi hałas o 0,2-0,4 decybela na metr szerokości pasa (Łukasiewicz 2006). Jeśli roślinność jest bogata jest w stanie zasłonić źródło dźwięku przed naszym wzrokiem, znacznie zmniejsza
stopień odczuwanego hałasu (Szczepanowska 2007). Ponadto ocienione nawierzchnie bitumiczne
są chronione przed nagrzaniem i odkształceniem, natomiast zacienienie parkingów i parkujących
samochodów zmniejsza parowanie węglowodorów z rozgrzanych silników (Błaszczyk, Kosmala 2009).
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Obecnie zauważa się również wpływ zieleni przy ciągach komunikacyjnych na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Badania wykazały, że pobocza obsadzone drzewami, powodują zmniejszenie
zmęczenia u kierowców. Ponadto zwiększają odczucie przyjemności z podróżowania. Zieleń ogranicza
chaos w krajobrazie przydrożnym spowodowany wprowadzaniem coraz większej ilości krzykliwych
reklam (Szczepanowska 2010).
Korzyści ekonomiczne wynikające z sąsiedztwa budynków z drzewami to możliwości obniżenia zimą
kosztów ogrzewania o 10-25% (a nawet 20-30%), natomiast latem kosztów klimatyzacji o 30%.
Dzieje się tak ponieważ zadrzewienia izolują budynki od zimnych wiatrów, a latem ocieniają ich ściany
obniżając temperaturę wewnątrz. Obserwuje się również wzrost wartości nieruchomości (nawet
o 30%) gdy znajduje się przy nich drzewostan alejowy, jak również zwiększenie obrotów w sklepach,
przy których znajdują się zadrzewienia (Kosmala 2005).
Nie można zapomnieć o znaczeniu społecznym zadrzewień przyulicznych. Mieszkańcy dużych miast
bardzo cenią sobie tereny zieleni. Dają im one poczucie szczęścia oraz są najważniejszą cechą decydującą o chęci przebywania w danym miejscu. Im roślinność jest bardziej zróżnicowana i bogata tym
częściej mieszkańcy ją odwiedzają i wybierają na miejsca odpoczynku (Kosmala 2009). Niemieckie
badania psychologiczne wykazały, że zieleń w dużych miastach poprawia nastrój mieszkańców,
dając im poczucie bezpieczeństwa, oraz poprawia stosunki międzyludzkie (Szczepanowska 2007).

WARUNKI KLIMATYCZNE I SIEDLISKOWE
DLA ZIELENI PASÓW DROGOWYCH
Latem wśród zabudowań w dużych miastach temperatura jest wyższa nawet o 3-7°C, a średnio w skali
całego roku o około 1,5°C. Jest to spowodowane dużym nagrzewaniem się powierzchni utwardzonych
(chodników, jezdni, budynków) i powstawaniem tzw. wyspy ciepła. Akumulowane ciepło przenika
do głębszych warstw podłoża, powodując jego przesychanie. Gdy temperatura gleby osiągnie ponad
30°C, wówczas mikroorganizmy tracą aktywność, natomiast przy wzroście do 35°C występuje całkowite zahamowanie wzrostu korzeni. W takich warunkach rośliny potrzebują więcej wody, pożywienia
i tlenu, co często prowadzi do dużego ich osłabienia (Suchocka 2010).
Wilgotność powietrza w miastach, jest zdecydowanie niższa ze względu na istnienie wyspy ciepła.
W aglomeracjach miejskich wody opadowe niemal całkowicie odprowadzane są do kanalizacji. W przypadku roślinności przyulicznej, braki wody są zwiększane przez silną transpirację, spowodowaną
ruchem pojazdów i powstawaniem tuneli aerodynamicznych (Greinert 2008).
Gleby znajdujące się przy drogach, zaliczane są do grupy gleb antropogenicznych, wykształconych
pod wpływem przemysłowej i budowlanej działalności człowieka. Zawierają w swej strukturze
zanieczyszczenia pobudowlane, komunalne i poprzemysłowe. Są to gleby z zaburzonym lub całkowicie zniszczonym profilem glebowym (Łukasiewicz i in. 2006). Zawierają one jedynie śladowe
ilości składników pokarmowych i drobnoustrojów glebowych (Kubiak 2005). Bardzo niekorzystny dla
roślinności jest również alkaliczny odczyn gleby, który utrudnia przyswajanie składników mineralnych
(Chachulski 2011). Ponadto duże zagęszczenie podłoża, powodowane przez ruch samochodów i ciężkiego sprzętu, jest przyczyną zahamowania wzrostu korzeni lub nawet całkowitego zatrzymania ich
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rozwoju. Gleba jest wtedy nieprzepuszczalna, co często prowadzi do tworzenia się zastoisk wody.
Trudne są również warunki tlenowe w tego typu siedliskach. Zawierają one poniżej 12% tlenu przy
6% zawartości dwutlenku węgla (Łukasiewicz 2006).
Obecnie groźnym zjawiskiem jest stosowanie środków chemicznych, do zimowego utrzymania ulic.
Powoduje ono zanieczyszczanie gleby chlorkiem sodu, wpływając na ograniczenie wzrostu i rozwoju
roślin w pasach zieleni przyulicznej (Bach i in. 2009). Jednym z pierwszych objawów zasolenia gleby
jest pojawiająca się nekroza brzegowa liści. Z czasem liście obumierają, a okres wegetacyjny roślin
jest coraz krótszy. Stężony roztwór chlorku sodu może powodować wypalenie młodych roślin, a jego
aerozol unoszący się na wysokość nawet kilkunastu metrów działa szkodliwie na korony starych
drzew (Borowski 2010).

ZNACZENIE ESTETYCZNE I PROMOCYJNE ZIELENI PRZYULICZNEJ
DLA MIAST
Zieleń przyuliczna jest elementem zauważanym przez mieszkańców i turystów. Zielone nasadzenia
sprawiają, że przestrzeń miejska staje się atrakcyjna. Kompozycje roślinne towarzyszące miejskim
zabudowaniom łagodzą ich surowy wygląd oraz maskują miejsca zaniedbane. Udowodniono, że
ulice w miastach mogą stać się ich najbardziej charakterystycznym i rozpoznawalnym elementem
przestrzeni (Szulc 2013).
Coraz liczniej przybywające ronda, również wykorzystywane są do kształtowania i poprawy wizerunku
miast. Poprzez zastosowanie niepowtarzalnych i oryginalnych rozwiązań projektowych, stają się one
punktem charakterystycznym oraz znakiem rozpoznawczym miasta. Nawiązując do historii, kultury
czy gospodarki są swego rodzaju promocją i reklamą miejsca (Szulc 2013).
W komunikacji miejskiej ważną rolę odgrywają również przystanki autobusowe, przy których mieszkańcy miasta spędzają dużo czasu. Zazwyczaj urządzane w jak najprostszy sposób coraz częściej stają
się pięknymi aranżacjami roślinnymi w dużym stopniu poprawiającymi estetykę terenów komunikacji.
Dzięki temu przebywanie na przystankach staje się mniej uciążliwe, a ich wygląd poprawia wizerunek
ulic w miastach, a także komfort podróżowania (Skórkowska 2013).

WYBRANE PRZEPISY DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA ZIELENI
PRZYDROŻNEJ
Przepisy dotyczące projektowania zieleni w pasach drogowych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430). Najważniejsze
z nich, dotyczące projektowanej roślinności są następujące:
–– zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać
wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi (§52),
–– szerokość pasa zieleni zapewniająca wystarczające warunki jej wegetacji i pielęgnacji powinna
wynosić co najmniej 3,0 m, jeżeli jest to rząd drzew, żywopłot lub pasmo krzewów (§53),
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–– drzewa w pasie drogowym powinny być tak usytuowane, żeby w okresie swojej wegetacji nie powodowały niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudniały użytkowania chodników przez pieszych,
w szczególności przez osoby niepełnosprawne (§53),
–– odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3,0 m, a w wypadku
przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się mniejszą odległość, jeśli będą spełnione pozostałe
warunki określone w rozporządzeniu (§53).
Ze względu na bezpieczeństwo, ważne jest zachowanie kilku zasad dotyczących odległości, które
należy zachować przy projektowaniu nasadzeń:
–– na odcinku 50 cm poziomej skrajni drogowej (odcinek od krawędzi jezdni i krawędzi chodnika)
nie mogą się znajdować żadne rośliny ani ich części,
–– wysokość skrajni pionowej nad drogą wynosi 3,5-4,7 m (w zależności od rodzaju drogi), samochody
nie mogą zahaczać o przewieszające się gałęzie,
–– wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową wynosi minimum 2,5 m.
Celem pracy było zaprojektowanie atrakcyjnych i wytrzymałych na warunki miejskie nasadzeń roślinnych w pasach zieleni przydrożnej wzdłuż Alej Racławickich w Lublinie, na odcinku od alei Długosza
do ulicy Lipowej. Zmiana aranżacji roślinnych poprawi wygląd jednej z najbardziej charakterystycznych
i rozpoznawalnych ulic Lublina. W czasie prac projektowych uwzględniono warunek, że nasadzenia
muszą być atrakcyjne zarówno dla osób podróżujących samochodami jak też przemieszczających się
ciągami pieszymi wzdłuż ulicy.

MATERIAŁ I METODY
Badania terenu przeprowadzono w 2013 roku. Ich celem było rozpoznanie stanu zagospodarowania
badanego terenu, jego wartości estetycznych oraz uwarunkowań przyrodniczych. Do inwentaryzacji
poszczególnych drzew posłużono się metodą domiarów. Wiek drzew ustalono przy użyciu tabel
Majdeckiego (www.interklasa.pl). Sporządzono spis istniejącej roślinności, na którą składały się
drzewa i krzewy. Spis dendrologiczny zawiera wykaz z podaniem gatunku rośliny wraz z wymiarami:
obwodem i średnicą pnia na wysokości 130 cm, średnicą rzutu korony (w m), wysokością drzewa (w m),
powierzchnią krzewu (w m2) oraz wiekiem (w latach). Nazewnictwo roślin podano według Senety
i Dolatowskiego (2006). Zanotowano uwagi o stanie zieleni, które zostały uwzględnione na etapie
projektowym. Wykonano analizę komunikacji. Na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej przygotowano zestawienie gatunkowe drzewostanu oraz analizę dendrochronologiczną. Do wykonania
projektu zagospodarowania, zawierającego przekroje widokowe, układ roślinności, małą architekturę
oraz wizualizację wykorzystano graficzne programy komputerowe: AutoCAD i Photoshop.

LOKALIZACJA TERENU BADAŃ
Teren opracowania znajduje się w ścisłym centrum miasta Lublina, w dzielnicy Śródmieście. Przylega
do Ogrodu Saskiego – najstarszego parku miejskiego w Lublinie, założonego w 1837 r. według projektu
Feliksa Bieczyńskiego. Teren i roślinność parku utrzymywane były przez lata w doskonałej kondycji,
dlatego w 1860 roku, zyskał on nazwę „Ogród Saski” na wzór warszawskiego Ogrodu Saskiego,
któremu zdaniem ówczesnych Lublinian dorównywał. Dawną świetność parku przywrócono w czasie rewitalizacji przeprowadzonej w latach 2012-2013 (Śliwińska, Zętar 2014). Zieleń przyuliczna
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towarzysząca parkowi stanowiła, dla osób przyjeżdżających do Lublina, wyznacznik zbliżania się
dzielnicy Śródmieście. Szczególnie w latach 60. XX w., kiedy aleja drzew została wzbogacona o rabaty
bylinowe, w których wyraźny akcent wiosenny stanowiły czerwonej barwy tulipany. Niestety przez
brak właściwej pielęgnacji rabaty bylinowe nie przetrwały do czasów obecnych.
Obszar stanowiący przedmiot prac inwentaryzacyjnych i projektowych ciągnie się od alei Jana Długosza
do ulicy Lipowej. Obejmuje pasy zieleni znajdującej się po obu stronach ulicy oraz tereny przystanków
autobusowych zlokalizowanych na przeciw kapliczki przy al. Jana Długosza oraz w okolicy wejścia
głównego do parku na przeciw ul. Lipowej (Ryc.1).

Ryc. 1. Lokalizacja terenu badań na wybranym odcinku Alej Racławickich (źródło: https://maps.google.pl/)

ANALIZA KOMUNIKACJI
Aleje Racławickie są ulicą, o długości 1,8 km, łączącą centrum miasta z Rondem Honorowych
Krwiodawców. Jest to ulica jednojezdniowa z dwoma pasami po każdej stronie. Z Alejami Racławickimi
łączą się na wyznaczonym odcinku ulice boczne o mniejszym natężeniu ruchu. Są to ulice: Żwirki
i Wigury, Artura Grottgera, Hieronima Łopacińskiego. Ciągi piesze w południowej części opracowania połączone są komunikacyjnie z budynkami znajdującymi się przy ulicy oraz uliczkami bocznymi,
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natomiast od strony północnej ciągną się wzdłuż ogrodzenia Ogrodu Saskiego. Na tym odcinku
znajduje się główna brama wejściowa do parku oraz dwa inne wejścia boczne. Natężenie ruchu na
ciągach pieszych jest duże na całej długości, przy czym największe obserwuje się przy przystankach
oraz przy wejściu głównym do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Ogrodu Saskiego. Na odcinku
objętym opracowaniem znajdują się dwa przystanki, na których kursują trolejbusy i autobusy. Układ
komunikacyjny na tym odcinku jest poprawny i w pełni spełnia swoje funkcje.

ANALIZA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
Teren opracowania pełni głównie funkcję komunikacyjną o dużym natężeniu ruchu (Ryc.2). Przylega
do niego wiele budynków o funkcji usługowej: uczelnie (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet
Medyczny, szkoły językowe), hotel, kościół, filharmonia. Od strony północnej teren graniczy z Ogrodem
Saskim. W pasach przydrożnych znajduje się głównie zieleń wysoka, w postaci drzew o zaawansowanym wieku. Ciągi komunikacyjne są utwardzone i dobrze dostosowane do natężenia ruchu,
dzięki czemu układ jest funkcjonalny. Projekt zakłada zmiany jedynie w obrębie nasadzeń roślinnych
w pasach zieleni oraz na terenie przystanków autobusowych. Nie będzie ingerował w funkcje terenu,
a jedynie podkreślał reprezentacyjny charakter Alei Racławickich w przestrzeni miejskiej.
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Ryc. 2. Zagospodarowanie przydroża Al. Racławickich w Lublinie (O. Soszka)

1 - widok na przejście dla pieszych, przystanek MPK i kapliczkę nieopodal al. Jana Długosza, 2, 3 - ciąg
pieszy w okolicy hotelu Mercure Centrum, 4 - przystanek MPK nieopodal skrzyżowania z ul Hieronima
Łopacińskiego, 5 - przejście dla pieszych przy ul. Hieronima Łopacińskiego, 6 - ciąg pieszy w okolicy
wjazdu na teren Uniwersytetu Medycznego, 7, 8 - przystanek autobusowy w okolicy wejścia głównego do Ogrodu Saskiego
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INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Zinwentaryzowano 152 okazy dendroflory, w tym 88 drzew i 64 krzewy (Ryc.3). Największą część
drzewostanu stanowi lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) (45 szt.), kolejną dąb szypułkowy (Quercus
robur L.) (35 szt.), klon pospolity (Acer platanoides L.) (11 szt.) i jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.)
(2 szt.). Na podstawie oceny wizualnej stwierdzono, że 59 drzew jest w stanie dobrym (o prawidłowym
pokroju i poprawnie wykształconej koronie), natomiast w przypadku 29 pozostałych występuje niewielki posusz obejmujący od 5% do 30% korony. Wystąpiły również objawy ataku chorób i szkodników.
Dwie lipy drobnolistne zalecone zostały do usunięcia gdyż posusz w ich przypadku sięga 70-90%.

Ryc. 3. Rozmieszczenie gatunków drzew na terenie badań

ANALIZA DENDROCHRONOLOGICZNA
Drzewa w wieku ponad 100 lat i stanowią 20% całości drzewostanu (Ryc.4). Są to głównie okazy
dębu szypułkowego, znajdujące się we wschodniej części opracowania. Kolejna grupa stanowiąca
największą (44%) część drzewostanu w wieku 50-99 lat, to głównie okazy lipy drobnolistnej. Drzewa
w wieku kilkunastu lat, to egzemplarze klonu pospolitego, które zostały zastosowane do uzupełnienia ubytków w alei.

Ryc. 4. Stratygrafia wiekowa zinwentaryzowanych drzew
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WYTYCZNE PROJEKTOWE
Uwzględniając inwentaryzacje terenu i wnioski z wykonanych analiz, określano następujące wytyczne
do projektu:
–– nowa aranżacja roślinna ma być atrakcyjna dla osób podróżujących samochodami osobowymi,
komunikacją miejską oraz pieszych,
–– należy podkreślić strefy zatrzymania ruchu pieszego (okolice przejść dla pieszych),
–– dobór roślin ma być dostosowany do trudnych warunków przyrodniczych występujących w sąsiedztwie ulic,
–– należy wykorzystać rośliny do stworzenia atrakcyjnej oprawy przystanków autobusowych.

KONCEPCJA PROJEKTOWA
Aranżacje roślinne skoncentrowano przy obszarach o najwyższym natężeniu ruchu pieszych. Są nimi
przystanki autobusowe przy których podróżujący spędzają dużo czasu, przejścia dla pieszych oraz
obszary przy wejściach do uczelni (Ryc.5). W pasach przydrożnych przy Uniwersytecie Medycznym oraz
przy przejściach dla pieszych zaprojektowano aranżacje z bylin o różnych wysokościach (rogownica
kutnerowata Cerastium tomentosum, goździk kropkowany Dianthus deltoites, bodziszek kantabryjski
Geranium ×cantabrigiense ‘Cambridge’, żurawka drobna Heuchera micrantha, ubiorek wieczniezielony
Iberis sempervirens, szałwia omszona Salvia nemorosa). Oglądane są z poziomu oczu kierowcy oraz
z poziomu wzroku pieszego, dlatego ich wysokość musi być zróżnicowana. Utworzono duże barwne
plamy z roślin, które będą zauważane przez osoby jadące samochodami. Ciekawym elementem są
kwiatostany czosnku olbrzymiego Allium giganteum, które nadają lekkości, wyjątkowego koloru
i formy całej kompozycji (Ryc.6A-C).
Aranżacje wiat przystankowych zaprojektowano w taki sposób aby zapewniały wygodę wsiadającym
i wysiadającym pasażerom. W projekcie wykorzystano panel - roślinną zieloną ścianę oraz pnącze
winobluszcz pięciolistkowy Parthenocissus quinquefolia (Ryc.6D).

PODSUMOWANIE
W projekcie zagospodarowania zielenią fragmentu Alej Racławickich w Lublinie zastosowano gatunki
odpowiednie do panujących na tym obszarze trudnych warunków miejskich. Na terenie opracowania
znajduje się bogaty drzewostan, dlatego do koncepcji projektowej wybrano jedynie byliny, które wzbogacają kolorystycznie ciąg istniejącej zieleni wysokiej. Rośliny zestawiono w taki sposób aby tworzyły
duże, barwne plamy. Zastosowano gatunki o różnych wysokościach, dzięki czemu efekt dekoracyjny
jest spostrzegany zarówno przez spacerujących jak też poruszających się pojazdami. Ciekawy efekt
uzyskano przez dodanie ozdobnych gatunków czosnku o wysokich, kulistych kwiatostanach, które
posadzone w formie falistej linii na całej długości terenu opracowania łączą poszczególne elementy
wprowadzonej aranżacji roślinnej. Zaakcentowano miejsca o największym nasileniu ruchu pieszego
tj. przejścia dla pieszych oraz przystanki autobusowe.
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Ryc. 5. Projekt koncepcyjny

Ryc. 6. Wizualizacje projektowe: A, B, C - ciągi komunikacji pieszej, D - wiata przystankowa
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STRESZCZENIE:

RABATY BYLINOWE,
ROŚLINY CEBULOWE,
ZIELEŃ PRZYULICZNA

Aleje Racławickie to główna ulica w dzielnicy Śródmieście. Po obydwu stronach
pasa drogi zachowana jest aleja drzew, która stanowi walor miejsca. Na odcinku
drogi od skrzyżowania z ulicą Lipową do skrzyżowania z aleją Jana Długosza,
opisano 88 drzew, głównie okazów lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego,
klonu pospolitego i jesionu wyniosłego. Najstarsze drzewa, w przedziale wiekowym 100-150 lat, skupione są w okolicy skrzyżowania z ulicą Lipową.
W celu wzbogacenia estetyki miejsca zaproponowano rabaty bylinowe ciągnące się falistą linią po obu stronach ulicy. Dzięki zastosowaniu okazałych
kwiatostanów czosnku olbrzymiego, nowe nasadzenia będą widoczne zarówno
z perspektywy kierowcy, jak również użytkownika komunikacji publicznej oraz
pieszego. Będzie to powrót do tradycji barwnych rabat z roślinami cebulowymi,
które ozdabiały ten ciąg komunikacyjny w latach 60. XX wieku.
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The concept of roadside vegetation management at Konstantynów Street in
Lublin was created with the use of 3D visualization and analysis of biometric
parameters of trees (height, diameter at breast height, projection of tree
crowns). Unspecified fragment of Konstantynów Street with roadside vegetation was analysed on a selected research area in the Southern part of Lublin.
Conceptual project has been evaluated taking into account needs of inhabitants
of Błonie district in Lublin.

Aktualnie w miarę rozwoju miasta Lublin, zmniejsza się powierzchnia zajmowana przez zieleń. Często
wycina się drzewa w celu pozyskania terenów pod zabudowę mieszkaniową, biurową, a także pod
budowę nowych miejsc parkingowych. Spadek liczby drzew w miastach, wpływa negatywnie na
zdrowie ludzkie oraz środowisko (Kronenberg 2012).
W miastach drzewa nadają charakteru i tożsamości miejscom, wizualnie stanowią przestrzenny
element dominujący, działają oczyszczająco, a także podnoszą walory architektury, tworzą ład przestrzenny, ukrywają nieatrakcyjne elementy miejsc, jak również dają poczucie komfortu i prywatności
(Szczepanowska 2010).
Drzewa rosnące w miastach bezpośrednio wpływają na komfort życia mieszkańców. Często z powodu
braku czasu na wyjazdy za miasto lub trudności w przemieszczaniu się w przypadku osób starszych,
elementy zieleni w miastach dają jedyną możliwość obcowania z przyrodą (Trzaskowska, Adamiec
2013). Ważną jest w tym kontekście także roślinność przydrożna znajdująca się w granicach miasta.
Zagadnienie szacowania liczby drzew czy określania ich pierśnicy (średnicy pnia na wysokości piersi),
wysokości, projekcji koron jest niezwykle istotne (Nowak 1996).
W analizach dynamiki krajobrazu miasta Lublina można odnaleźć badania odnoszące się do zmian
granic miasta (Gawarecki, Gawdzik 1964; Rozwałka 1997; Kociuba 2007). Przeprowadzone zostały
także diagnozy stanu zieleni osiedlowej miasta Lublina (Adamiec, Trzaskowska 2012b) oraz stanu
i walorów parków miejskich wraz z określeniem wytycznych, co do ich kształtowania (Adamiec,
Trzaskowska 2012a). Przeanalizowano również parki historyczne pod kątem ich wartości przyrodniczych (Adamiec, Trzaskowska 2014).
Prowadzono również badania biomasy na przykładzie drzewostanów, znajdujących się w aktualnych granicach miasta Lublina (Kozak i in. 2016). Na powierzchniach pomiarowych o rozmiarach
25 x 25 metrów założonych w drzewostanach dębowym (2 powierzchnie), sosnowym (3 powierzchnie)
oraz po jednej powierzchni w drzewostanach grabowym, modrzewiowym, i brzozowym analizowana
była akumulacja biomasy. Prognozowano możliwe zmiany biomasy drzewostanów z zastosowaniem
modelu FORKOME w czasie 20 lat (do 2035 roku). Otrzymane dane dotyczące akumulacji biomasy
w dominujących drzewostanach (dębowych i sosnowych) zostały zbadane pod kątem ich wieku oraz
siedliska. Prognozowano, że drzewostany brzozowe, grabowe i modrzewiowe, które zajmują nieznaczną powierzchnię wśród drzewostanów leśnych w granicach miasta Lublina mają mniejszą biomasę
i w czasie prognozy zostaną zastąpione przez drzewostany dębowe (Kozak i in. 2016). Otrzymane
wyniki (z pomiarów na powierzchniach oraz symulacje prognostyczne przeprowadzone do 2035 roku
z zastosowaniem modelu FORKOME) mogą zostać wykorzystane do kolejnych wyliczeń, np. ilości
zakumulowanego dwutlenku węgla przez drzewostany leśne w granicach miasta Lublina. Dotychczas
nie zajęto się analizą funkcji biotycznych drzew przydrożnych znajdujących się w granicach Lublina,
odczuwalny jest brak literatury na ten temat.
Celem niniejszej pracy jest wykonanie projektu koncepcyjnego rewaloryzacji fragmentu ulicy
Konstantynów w Lublinie poprzez właściwe ukształtowanie roślinności przydrożnej oraz zachowanie
istniejących i wytyczenie nowych jej elementów, a także dodanie nowej części chodnika, łączącego
już istniejące odcinki. Stworzenie koncepcji zostało poprzedzone analizą parametrów biometrycznych drzew.
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MATERIAŁ I METODY
W pracy została przeanalizowana roślinność przydrożna przy ulicy Konstantynów w Lublinie obejmującej fragment terenu przyległy do granicy działki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, na którym znajduje się aktualnie roślinność drzewiasta sporadyczne krzewy i zaniedbany
trawnik, wykorzystywany jako parking.
Badania przeprowadzono na poligonie (Ryc.1) przy ulicy Konstantynów o długości 130 metrów.
W procesie prac terenowych przeprowadzonych w 2016-2017 roku zmierzono pierśnice i wysokość
wszystkich drzew, a także szerokość ich koron. Szerokość koron drzew zmierzono za pomocą taśmy
mierniczej, odległość od pnia drzewa do najdalej wysuniętego punktu korony na północ, wschód,
południe i zachód, pomiar wykonany na płaszczyźnie terenu. Do pomiaru wysokości drzew użyto
wysokościomierza Blume-Leissa. Pierśnicę mierzono za pomocą średnicomierza (klupy) na wysokości
130 cm od powierzchni ziemi.

Ryc. 1. Położenie badanego terenu (A. Stępień)

Do celów analitycznych i projektowych pobrano mapę zasadnicza udostępnioną przez Wydział
Geodezji Urzędu Miasta w Lublinie. Zebrane dane terenowe zostały zgromadzone i zarządzane
w oprogramowaniu Collector for ArcGIS. Dane terenowe o wymiarach koron, zostały wczytane do
programu Projekcja korony (Ryc.2.). Program ten stosowany przez nas wcześniej do analizy projekcji
koron w drzewostanach leśnych (Kozak, Brzeziecki 2007), okazał się równie skutecznym do analizy
powierzchni koron dla drzew przydrożnych w granicach miasta Lublina.
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Ryc. 2. Przykład wizualizacji projekcji koron w programie „PROJEKCJA KORONY” (I. Kozak)

Pozostałe materiały projektowe przygotowane zostały na bazie chmury punktów (jest to zbiór
punktów, które posiadają współrzędne XYZ pochodzące z lotniczego skaningu laserowego, dane
udostępnione przez Urząd Miasta Lublina), ortofotomapy oraz dokumentacji fotograficznej. Analiza
oraz projekt koncepcyjny opracowany został za pomocą oprogramowania Autodesk AutoCAD,
z wykorzystaniem podstawowych narzędzi rysunkowych. Nowym rozwiązaniem jest wykorzystanie
krzywej „Beziera” do tworzenia miękkiego, wypadkowego połączenia. Za pomocą krzywej wykonane
zostało połączenie istniejących części chodników. Na bazie dostępnych danych i analiz wykonany
został trójwymiarowy model projektowanego fragmentu.
Cały projekt CAD został przeniesiony do programu 3Ds Max, gdzie za pomocą narzędzia Match
Photo projekt został dokładnie wpasowany w płaską przestrzeń dwóch zdjęć. Następnie za pomocą
odpowiedniego dostosowania oświetlenia zostały odtworzone warunki świetlne panujące w przestrzeni zdjęć. Na obu zdjęciach widoczna jest cienka warstwa chmur, która bardzo rozprasza światło
słoneczne. Wszystkie obiekty na wizualizacji zostały oświetlone w podobny sposób, dzięki czemu
nie widać silnego kierunkowego oświetlenia słonecznego a jedynie światło rozproszone. W takich
warunkach powstają bardzo rozmyte cienie, taki efekt został uzyskany na wizualizacjach.

WYNIKI
Analiza stanu istniejącego badanego terenu pod względem roślinności pokazała przewagę drzew
w jego wschodniej części. Parametry drzew rosnących na analizowanym fragmencie ulicy zostały
przedstawione w tabeli (Tab.1). Największą pierśnicę, 45 cm ma klon pospolity (Acer platanoides L.),
zaś najmniejszą pierśnicę (17cm) - wierzba (Salix sp. L.) rosnąca samotnie w zachodniej części badanego terenu. Wysokości drzew zmieniają się od 7,5 m dla wierzby do 15 m dla klonu. Na podstawie
danych z programu Projekcja korony wynika, że największą powierzchnię korony ma drzewo Nr 4. Jest
to klon z największą pierśnicą i wysokością. Większość drzew skoncentrowana jest we wschodniej
części badanego terenu tworząc złączone w koronach duże skupisko (płat) drzew (poza wierzbą,
która rośnie w zachodniej części terenu). Dominującym gatunkiem na badanym terenie jest klon.
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Tab. 1. Parametry drzew na badanej powierzchni (I. Kozak)
NR
DRZEWA

GATUNEK

PIERŚNICA
(CM)

WYSOKOŚĆ
(M)

ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI
KORONY OD PNIA (M)
NA PÓŁNOC

1
2
3
4
5
6

Carpinus betulus L.
Juglans regia L.
Carpinus betulus L.
Acer platanoides L.
Acer platanoides L.
Salix sp.

20
25
40
45
32
17

11,5
12,5
13,5
15
13,5
7,5

2
2,5
2
2,5
2
3

NA
NA
NA
WSCHÓD POLUDNIE ZACHÓD

3
2
5
3
2,5
3,5

2,5
3
3,5
4
3
3

3
3
4,5
5,5
3
3,5

Analiza stanu istniejącego pokazała, ze aktualnie teren jest spontanicznie porośnięty drzewami. Na sam proces spontanicznego zarastania przyulicznej roślinności analizowanej części ulicy
Konstantynów ma wpływ przylegający do niej z południowej strony park Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II. Można przypuszczać, że analizowane drzewa mogą być pozostałościami
po parku, który w przeszłości miał większą powierzchnie. Na analizowanym terenie znajduje się
także wjazd na teren Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który dzieli badany teren
na część zachodnia i wschodnią. Dużym problemem jest brak chodnika dla mieszkańców i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zwłaszcza tych, którzy poruszają się na
wózkach inwalidzkich.
Na fotografiach (Ryc.3, 4) widoczne jest tymczasowe, spontaniczne rozwiązanie problemu komunikacji. Sporadycznie ułożone kawałki kamieni i płyt nie są bezpieczne dla przechodnich.

Ryc. 3. Widok całego badanego terenu (I. Kozak)
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Ryc. 4. Widok wschodniej części badanego terenu (I. Kozak)

Na badanym terenie stan układu komunikacyjnego i trawniki są w stanie niezadowalającym (Ryc.5).

Ryc. 5. Aktualny stan badanego terenu (A. Stępień)

Projekt koncepcyjny (Ryc.6) zakłada poprawę komunikacji poprzez dodanie nowego fragmentu
chodnika, łączącego już istniejące odcinki. Linia połączenia poprowadzona została za pomocą
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krzywej, która tworzy kształt wypadkowy na bazie istniejących fragmentów chodnika przy ulicy
Konstantynów. Po połączeniu chodników powstaje jeden ciąg pieszy pozwalający na przechodzenie
w obu kierunkach (Ryc.7, 8).

Ryc. 6. Projekt koncepcyjny badanego terenu (A. Stępień)

Dopełnienie chodnika stanowić będą niskie krzewy, które urozmaicą i poprawią estetykę ciągu pieszego, a jednocześnie powstrzymają mieszkańców osiedla przed tworzeniem nowych przedeptów
(Ryc.6). Projektowane krzewy będą również stanowić naturalną przeszkodę przed parkowaniem
samochodów, co ograniczy powstawanie dzikich parkingów.

Ryc. 7. Proponowane elementy wschodniej części badanego terenu (widok ze wschodu) (A. Stępień)
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Ryc. 8. Proponowane elementy wschodniej części badanego terenu (widok z zachodu) (A. Stępień)

Układ funkcjonalno-przestrzenny badanego terenu zostanie ulepszony poprzez dopasowanie układu
komunikacyjnego, projektowanie roślinności w postaci krzewów, odpowiednie gospodarowanie roślinnością, a także dodaniem elementów małej architektury i oświetlenia w przyszłości. Zaprojektowane
chodniki dopasowane zostały do istniejącej roślinności drzewiastej. Żadne z aktualnie rosnących drzew
nie zostanie wycięte. Proponowane chodniki omijają miękkim łukiem rosnące drzewa we wschodniej
części badanego terenu i jedną wierzbę w zachodniej części terenu. Podsadzone niewielkie krzewy
wypełnią brakujące luki roślinności przy ogrodzeniu ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, a także od strony ulicy Konstantynów.
Połączenie chodników pozwoli również na bezproblemowe przechodzenie na drugą stronę ulicy.
Trzeba też pamiętać, aby przy wyjściu z terenu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dostosować
wysokość krawężników do potrzeb osób niepełnosprawnych.

DYSKUSJA
Na terenach miejskich roślinność przydrożna ma wiele funkcji, które wpływają, na jakość środowiska
obszarów miast (Kowarik 2011). Miasto Lublin ma ogromny potencjał tkwiący w naturalnych oraz
sztucznie utworzonych drzewostanach przy starych i nowych ulicach w granicach miasta.
Należy podkreślić, że badania tego typu są aktualne zarówno na świecie, jak i w Polsce. Parametry
drzew, takie jak pierśnica (średnica pnia na wysokości piersi, angielski dbh – diameter at breast
height), wysokość drzew, powierzchnia projekcji koron dostarczają ważnej informacji o aktualnym
stanie drzew oraz pozwalają na wyliczenia powierzchni liści czy biomasy (Nowak 1996; Peper i in. 2001;
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Brzeziecki, Kozak 2007; Kozak, Brzeziecki 2007). O potrzebie takich pomiarów często dyskutowano
z osobami związanymi z gospodarką drzewami w miastach, leśnikami, naukowcami, planistami dla
których te informacje są często niezbędne do podejmowania decyzji o kształcie i kompozycji przestrzeni miast (Peper i in. 2001). Pierśnica, projekcja koron drzew i inne informacje o stanie drzew
często są przedmiotem dyskusji niezbędnej także do oceny procesów ekosystemowych, takich jak
transpiracja czy dostępność światła (Nowak 1996) w urbanistycznych ekosystemach.
W związku z tym materiały zawarte w niniejszej pracy, które analizują wyniki pomiarów przeprowadzonych tradycyjnymi metodami są potrzebne i mogą być wykorzystane do analiz procesów zachodzących w roślinności przydrożnej na terenie miasta Lublina. Otrzymane dane mogą być wykorzystywane
do opracowania strategii ochrony drzew i ich skupień w krajobrazach miasta.
Pokazana w niniejszej pracy specyfika zagospodarowania roślinności przydrożnej na analizowanym
fragmencie ulicy Konstantynów wiąże się z charakterystyką ulokowania drzew i ich aktywnym rekreacyjnym wykorzystaniem przez mieszkańców miasta. Należy pamiętać o tym, że na wszystkie
parametry drzew takie jak wysokość, pierśnica oraz powierzchnia korony wpływ może mieć m.in.
problem z dostępem do światła, brak dostatecznego miejsca na rozwój systemu korzeniowego, co
jest charakterystyczne dla miast, oraz nasilający się wpływ zanieczyszczenia środowiska miejskiego
i wydeptywania trawników.
Ostatni aspekt jest aktualny dla niezagospodarowanych fragmentów ulic jak ten analizowany w pracy
i może być przedmiotem dalszej pogłębionej dyskusji. W związku z tym otrzymane w pracy wyniki
mogą posłużyć do analizy wpływu wydeptywania na parametry zbiorowisk naturalnych w tym także
na przyrosty, wysokość, pierśnicę drzew oraz charakter ich koron.

PODSUMOWANIE
Dotychczasowe użytkowanie analizowanego terenu oraz brak pielęgnacji przyczyniają się do jego
niszczenia. Analizowany w pracy fragment ulicy Konstantynów nie jest odosobnionym przykładem
w granicach miasta Lublina. Powstanie takich problematycznych, niezagospodarowanych fragmentów
z roślinnością przydrożną jest związane z częstymi zmianami w zagospodarowaniu terenu miasta.
Pokazany został stan istniejący terenu objętego opracowaniem, przedstawiono szczegółowo opis
wyglądu opracowywanego terenu, jego infrastrukturę naziemną, uwarunkowania przyrodnicze,
sąsiedztwo, istniejącą na nim szatę roślinną.
Projekt zagospodarowania terenu zawiera opis koncepcji, wykaz proponowanej szaty roślinnej, a także
zalecenia w zakresie jej pielęgnacji. Obróbka grafiki w programie AutoCAD i 3DMax ukazuje sposób
wykonania trójwymiarowego, komputerowego modelu terenu, chodnika oraz projektu roślinności
przydrożnej. W pracy pokazany został sposób umieszczenia wcześniej wykonanych modeli krzewów,
fragmentów chodnika, ustawianie modelu do wizualizacji oraz rendering poszczególnych wizualizacji.
Podsumowując wykonane analizy, w tym stanu istniejącego badanego terenu, przedstawiono kluczowe zagadnienia z zakresu obsługi wykorzystanych w pracy programów graficznych. Projektowany
fragment ulicy Konstantynów z uwzględnieniem roślinności przydrożnej przyczynia się do ulepszenia
funkcjonalności i poprawy warunków estetycznych oraz ekologicznych. Zaprezentowane w artykule
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dane dotyczące parametrów biometrycznych drzew z analizowanego fragmentu ulicy Konstantynów
mają praktyczne zastosowanie w planistycznej działalności na terenach miasta, jak i w prowadzeniu
konkretnych działań gospodarczych.
Zaproponowany projekt koncepcyjny ma wartość gospodarczą (zapewnia właściwe użytkowanie
terenu, zgodne z pierwotnym zamysłem, a tym samym ochroni teren przed dalszą dewastacją),
a zaproponowane w nim rozwiązania mają także wartość naukową z punktu widzenia prognozowania
rozwoju i wizualizacji 3D.
Podziękowanie
Składamy podziękowanie za udostępnione danych przez Urząd Miasta Lublina
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Koncepcja zagospodarowania roślinności przydrożnej przy ulicy Konstantynów
w Lublinie została opracowana na podstawie analizy parametrów biometrycznych drzew (wysokość, pierśnica, projekcją koron), oraz z zastosowaniem
trójwymiarowej wizualizacji (3D). Zbadano niezagospodarowany fragment pasa
przydrożnego z roślinnością na wybranym poligonie badawczym w południowej
części miasta Lublina. Opracowany został projekt koncepcyjny z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców osiedla Błonie w Lublinie.
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ABSTRACT:

CZECHÓWKA VALLEY,
SOLUTION FOR
GREENERY FORMATION

The purpose of the research is to formulate the criteria according to which it is
possible to shape roadside greenery along the National Road No. 82. in Lublin.
A number of natural, cultural and landscape conditions have been analysed,
which may influence the direction of green planning along the Solidarości Ave.
and the Tysiąclecia Ave. The final result of the work is the elaboration of guidelines for greenery planning along mentioned artery.

Główne drogi przeprowadzające ruch turystyczny przez miasto odgrywają istotną rolę w kształtowaniu jego wizerunku. Wielokrotnie na podstawie obserwacji czynionych z okna auta czy autokaru
przejezdni wyrabiają sobie zdanie na temat tego czy warto zmienić plan podróży i spędzić więcej czasu
w danej miejscowości. Taką rolę pełni droga krajowa nr 12 biegnąca przez Lublin jako aleje Solidarności
i Tysiąclecia. Realizowana była ona w ramach powojennych planów rozbudowy miasta, jako trasa
W-Z. W zaprojektowanych rozmiarach na pierwszym miejscu uwzględniona została przepustowość
ruchu samochodowego, przez co w sposób znaczący wpłynęła na rozwój przestrzenny Lublina.
W dzisiejszych czasach gdy sieć dróg w obrębie miasta została znacznie rozbudowana oraz gdy
miasto zyskało obwodnicę jej rola jako drogi tranzytowej zmienia się, a większe znaczenie zaczynają
mieć wartości krajobrazowe i miastotwórcze. W tym kontekście istotny staje się nie tylko przebieg
ulicy i jej najbliższe otoczenie kształtowane przez architekturę. Ważne jest również przemyślane
kształtowanie wnętrza ulicy przy pomocy towarzyszącej jej zieleni, która decyduje o jej odbiorze
estetycznym. Celem przeprowadzonych badań było wypracowanie i sformułowanie wytycznych do
kształtowania zieleni w otoczeniu alei Solidarności i Tysiąclecia w Lublinie. Wybrane przesłanki miały
mieć bezpośrednie przełożenie na rozwiązania przyjęte w projekcie szaty roślinnej wzdłuż tej arterii.

MATERIAŁ I METODY
Badaniami objęto odcinek drogi krajowej nr 82 przebiegającej przez miasto Lublin na długości 5,5 km,
funkcjonującej jako al. Solidarności i dalej jako al. Tysiąclecia, od przecięcia z al. Warszawską do
skrzyżowania z ul. Mełgiewską. Analizie poddano nie tylko bezpośrednie sąsiedztwo arterii ale całą
jednostkę przestrzenną jaką jest dolina rzeki Czechówki, wchodząc niekiedy w powiązania widokowe
i ekologiczne z terenami sąsiednimi.
Badania przeprowadzono według następującego porządku: po określeniu granic i zakresu opracowania
przeprowadzono studia nad uwarunkowaniami przyrodniczymi występującymi na całym odcinku.
Analizie poddano naturalne ukształtowanie terenu, występowanie i przebieg cieków wodnych,
istniejącą szatę roślinną oraz uwarunkowania klimatyczne. W kolejnym kroku uwagę skupiono na
uwarunkowaniach kulturowych, analizie poddano krajobraz historyczny doliny by dalej przejść do
współczesnych zasad i tendencji w kształtowaniu krajobrazu ciągów komunikacji drogowej. W obydwu
przypadkach przedmiotem zainteresowania były zarówno czynniki mające swe źródło w bezpośrednim
otoczeniu drogi, jak i oddziaływania wynikające z dużo dalszych powiązań. W analizach opierano się na
materiałach źródłowych i informacjach pochodzących z dostępnych publikacji. Analiza historycznego
krajobrazu oparta została na dostępnych fotografiach z początku XX wieku i archiwalnych mapach,
w szczególności Plan miasta Lublina z 1829 roku autorstwa Feliksa Bieczyńskiego. Ostatnim elementem przeprowadzonych badań była ocena ilości powierzchni, powiązanej bezpośrednio z szerokością
pasa zieleni, na których możliwe byłoby kształtowanie krajobrazu poprzez zieleń zgodne z przyjętymi
priorytetami. Tu podstawą analizy były badania terenowe, mapy ewidencyjne z podziałem gruntów
oraz zdjęcia lotnicze zaczerpnięte z portalu geoportal.lublin.eu.
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ROZWÓJ PRZESTRZENNY ARTERII
Pierwsze plany budowy trasy W-Z w dolinie rzeki Czechówki zostały już uwzględnione w Programie
Planu Zagospodarowania Miasta w 1948 roku. Trasa ta początkowo jednojezdniowa została przekształcona w dwujezdniową arterię w latach siedemdziesiątych XX wieku. Ostatni odcinek od
ul. Lubartowskiej prowadzący w kierunku wylotu z Lublina na wschód został zmodernizowany dopiero
pod koniec ostatniej dekady zeszłego stulecia (Kociuba 2011). Trasa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z najstarszych części miasta jaką jest wzgórze zamkowe (Gawarecki 1974). Jej budowa
i przebieg w znaczny sposób wpłynęły na walory ekologiczne doliny rzeki Czechówki przekształcając
ją bezpowrotnie. W równie istotny sposób zniekształciła też tkankę miejską przecinając ukształtowaną w procesie naturalnego rozwoju miasta oś ulicy Lubartowskiej wprowadzając zauważalny
podział miasta na dwie części.
Obecnie obszar, przez który przebiegają aleje Solidarności i Tysiąclecia ujęty jest w Ekologicznym
Systemie Obszarów Chronionych Lublina (ESOCh). Ponadto sama trasa jako założenie urbanistyczne
i przestrzeń publiczna w 2011 roku wpisana została na Listę dóbr kultury współczesnej jako Trasa
W-Z w krajobrazie doliny Czechówki (nr 2.13/U) prowadzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Lublinie.

UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
Pod względem położenia fizyczno-geograficznego, trasa zlokalizowana jest w obrębie doliny rzeki
Czechówki, która rozcina Płaskowyż Nałęczowski na styku z Płaskowyżem Łuszczowskim (Kondracki
2000). Czynnikiem charakteryzującym ten obszar jest jego budowa geologiczna gdzie na skałach
węglanowych zalega kilkunastometrowa warstwa utworów lessowych (Harasimiuk 1982). Efektem
występowania takiej pokrywy geologicznej jest duże nachylenie terenu na zboczach doliny przejawiające się w spadkach dochodzących do 45-60%.
Dolina rzeki Czechówki mimo faktu, że została pod względem przyrodniczym bezpowrotnie zmieniona
w czasie budowy trasy W-Z, w dalszym ciągu stanowi istotny element struktury ekologicznej miasta. Łącząc się z doliną rzeki Bystrzycy, razem z rzeką Czerniejówką oraz licznymi suchymi dolinami
stanowi sieć korytarzy ekologicznych napowietrzających miasto. Z naturalnych zbiorowisk roślinnych
zachowały się pojedyncze okazy wierzb i topoli. Pierwotnie występująca w całej dolinie roślinność
nadrzeczna i szuwarowa teraz skupia się wyłącznie wokół uregulowanego cieku wodnego. Jak już
wspomniano, w dalszym ciągu występują tu wyraźne powiązania ekologiczne z przylegającymi do
doliny suchymi dolinami i wąwozami. Jedno z ważniejszych powiązań ekologicznych stanowiło powiązanie z niezabudowanym obszarem „Górek Czechowskich”. Obecnie istotnym naruszeniem tego
powiązania stała się przebudowa węzła komunikacyjnego ulic Solidarności i Ducha.
Skalę przekształceń krajobrazu doliny Czechówki obszernie opisują Szymon i Tadeusz Chmielewski
(2005) przytaczając szereg statystyk i informacji określających zakres i rodzaj zmian, które zostały
wprowadzane w związku z budową arterii. Szczególnie istotne wydaję się tu być zachwianie stosunków wodnych poprzez regulację rzeki i odcięcie od występujących obrzeżnie terenów źródliskowych.
Przełożyło się to bezpośrednio na zubożenie i zmiany w strukturze zbiorowisk roślinnych – najbardziej zauważalnego elementu pokrycia terenu. W swojej publikacji proponują szereg wytycznych do
kształtowania i rewitalizacji zieleni towarzyszącej Czechówce. Obecnie, na przeważającym odcinku
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jest to roślinność towarzysząca arterii komunikacyjnej. W wytycznych do kształtowania krajobrazu,
proponują wprowadzenie meandrów w korycie rzeki i lokalne spiętrzenia wody. Wskazują też kierunek
kształtowania zbiorowisk w oparciu o rośliny charakterystyczne dla krajobrazów nadrzecznych takie
jak: kalina koralowa, wierzby, olsza czarna, jesion i klony, a w obrębie koryta rzeki roślinność zielną
zbiorowisk łąk wilgotnych i terenów zalewowych.
Do rewitalizacji terenów zielonych Sz. i T.J. Chmielewski (2005) wskazują w szczególności wybrane
odcinki na przebiegu trasy. Zdaniem autora, mimo wyjątkowych trudności w realizacji tego zadania
należy za wszelką cenę szukać rozwiązań zapewniających ciągłość terenów zieleni wzdłuż arterii
i tym samym wzmacniać powiązania ekologiczne.

UWARUNKOWANIA KULTUROWE
W rozwoju przestrzennym Lublina bardzo ważną rolę odgrywały specyficzne uwarunkowania naturalne. Struktura geologiczna i ukształtowanie terenu były najsilniejszymi determinantami. Lokacja
miasta w otoczeniu rzek Czechówki i Bystrzycy również była spowodowana strategicznym ze względów obronnych położeniem. Mimo tego, że Lublin nie był położony nad dużą rzeką, taką jak Wisła
czy Odra to rzeki właśnie wpływały na kierunki rozwoju przestrzennego miasta. Taką rolę odegrała
również niewielka rzeka Czechówka płynąca wzdłuż trasy W-Z. Już wczesnośredniowieczny szlak
handlowy łączący Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym przebiegał wzdłuż doliny rzeki Czechówki
(Rodzoś 2012).

Ryc. 1. Widok na dolinę rzeki Czechówki, 1938 r. (http://www.biblioteka.teatrnn.pl)
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Wprawdzie nie sąsiadował on bezpośrednio z rzeką ale biegł po północnej wysoczyźnie, w bezpiecznej odległości od szerokiego pasa terenów zalewowych. Dolina stanowiła naturalny krajobraz
nieuregulowanej rzeki, z charakterystycznymi okresowo pojawiającymi się rozlewiskami. Do dnia
dzisiejszego wjeżdżając do miasta al. Tysiąclecia po obydwu jej stronach wyraźnie zarysowuje się
zbliżone do naturalnego ukształtowanie terenu. Ostatni moment kiedy możemy obserwować zbliżony
do dawnej charakterystyki terenu widok uwieczniony został na fotografiach z początku XX wieku
(Ryc.1). Dokładne odwzorowanie historycznego krajobrazu przedstawiają również historyczne mapy
w szczególności Plan miasta Lublina z 1829. Dolina była na tyle szeroka, ze przeprawa przez rzekę
możliwa była jedynie w tych miejscach gdzie w sposób naturalny dolina się zwężała. Takie przewężenie doliny występowało na wysokości Wzgórza Czwartek, w związku z czym to miejsce stało się
przyczółkiem do dalszego przestrzennego rozwoju miasta. W kolejnych dekadach ten fragment doliny
niemalże w całości został zabudowany. U podnóża Wzgórza Czwartek rozwinęła się dzielnica żydowska. Stąd też otoczenie odcinka współczesnej trasy W-Z, od punktu przecięcia z ulicą Lubartowską
ma zupełnie inny niż pozostała część trasy, śródmiejski charakter. Znajduje się tu główny dworzec
PKS oraz dwa targowiska i hale targowe. Aktualnie tereny te poddawane są wielopłaszczyznowej
odnowie w ramach realizowanego programu Modelowej Rewitalizacji Miasta Lublina.

UWARUNKOWANIA WIDOKOWE
Szczególnie istotne w przypadku kształtowania zieleni towarzyszącej trasie W-Z są walory widokowe. Już samo położenie arterii w dolinie, a innych części miasta na jej zboczach, stwarza dobre
do rozwijania powiązań widokowych warunki. Aleja Solidarności jest drogą wprowadzającą ruch
samochodowy do miasta, przez co zieleń jej towarzysząca jest swego rodzaju wizytówką Lublina.
Symboliczną bramę wprowadzającą w przestrzeń miejską od strony Warszawy stanowi wiadukt
Poniatowskiego, natomiast od strony Dorohuska wiadukt na skrzyżowaniu z ulicą Mełgiewską.
Na trasie możemy wyróżnić następujące elementy charakterystyczne: Dworek PZMot, Hotel Hilton
a zbliżając się do najstarszej części miasta otwarcie widokowe na plac zamkowy i Zamek, Wzgórze
Czwartek i następnie galerię handlową Tarasy Zamkowe. Te same akcenty będą również istotne
podczas podróży w przeciwną stronę gdzie panorama na zamek i Stare Miasto jest eksponowana
z dużo dalszej perspektywy.
Punktami charakterystycznymi w przebiegu trasy są również poszczególne skrzyżowania. Zgodnie
z teorią Lyncha (2011) stanowią one swoiste punkty charakterystyczne na trasie. Wskazane jest by
w tych miejscach, punktowo zachodziła również zmienność w kształtowaniu roślinności.
Ze względu na fakt, iż trasa ta charakteryzuje się dużym nasileniem ruchu pewną trudnością jest
realizowanie w jej sąsiedztwie funkcji rekreacyjnych. Według kryterium urbanistycznego drogi dzielą
się na arterie drogowe, które kwalifikuje się do przestrzeni technicznej oraz ulice miejskie zaliczane
do przestrzeni kulturowych (Chmielewski 2001). W tym przypadku mamy do czynienia z miejską
arterią gdzie trudno będzie połączyć rolę techniczną i kulturową ulicy w jedną całość. Kontakty międzyludzkie zanikają całkowicie po przekroczeniu już 10 tys. pojazdów na dobę, w przypadku trasy
W-Z są to wartości wielokrotnie wyższe. Trasa staje się więc barierą techniczną trudną do pokonania
dla przechodnia (Gawlikowski 1989). Sytuacja taka stanowi istotne ograniczenie w kształtowaniu
wzdłuż drogi sieci przestrzeni publicznych o charakterze rekreacyjnym. Taki stan rzeczy wskazuje na
to, że jedynym mającym jeszcze znaczenie kierunkiem, w którym mogłyby być rozwijane wartości
kulturowe tej trasy, jest podkreślanie jej wartości krajobrazowych. Zależność taką zauważa również
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Adamiec (2008), wskazując otwarcia widokowe jako najistotniejszy zachowany atut doliny Czechówki.
W wytycznych do kształtowania zieleni proponuje on również zorganizowanie w obrębie zieleni
towarzyszącej arterii, ścieżki rowerowej i pieszej o charakterze bulwarowym.

WYTYCZNE DO KSZTAŁTOWANIA ZIELENI
Czynnikiem warunkującym możliwość kształtowania i wprowadzania zieleni w bezpośrednie otoczenie drogi jest, oprócz warunków technicznych określonych np. w wytycznych GDDKiA (Musiel 2012),
ilość miejsca i powierzchnia pasów przydrożnych. W tym celu wykonano analizę szerokości pasa
z powierzchnią biologicznie czynną na całym odcinku badanego obszaru. Pozwoliło to wypracować
schemat, który pokazuje, na których odcinkach będzie możliwe realizowanie założeń dotyczących
zieleni.
Przestrzeń, w której możliwe jest wykonywanie nasadzeń występuje w pasie między dwoma jezdniami
oraz w strefach po jednej i drugiej stronie całej arterii, w szczególności wzdłuż płynącej równolegle
do trasy rzeki Czechówki. Pas między jezdniami przyjmuje różną szerokość. Zazwyczaj ma szerokość
kilku metrów, zaś w okolicach skrzyżowań poszerza się do blisko 20 m. Na odcinku od skrzyżowania
z ul. Lubartowską do wysokości Zamku Lubelskiego zieleń pomiędzy jezdniami w ogóle nie występuje przyjmując postać pasa wyłożonego kostką betonową. Nieco więcej, bo blisko 30 m pas zieleni,
pojawia się w okolicach Ronda Dmowskiego, dalej sukcesywnie zwęża się by zniknąć na wysokości
rozjazdu w kierunku ul. Mełgiewskiej (Ryc.2).

Ryc. 2. Schemat obrazujący szerokość pasów zieleni na poszczególnych odcinkach al. Solidarności (P. Szkołut)

Dużo więcej możliwości daje strefa zieleni położona po obydwu stronach arterii. Są to obszary o dużo
większej powierzchni powiązane z innymi obszarami „zielonej infrastruktury” miasta. Po ominięciu
skrzyżowania z Al. Warszawskimi od strony północnej zlokalizowany jest szeroki pas zieleni pozostający w sąsiedztwie Ogrodu Botanicznego. Od strony południowej zaś występuje równie szeroki pas
powierzchni biologicznie czynnej graniczący z osiedlem domów jednorodzinnych i dalej z ogródkami
działkowymi. Występujące na tym odcinku wysokie, nieprzeźroczyste ekrany dźwiękochłonne stanowią wyraźną barierę w powiązaniach widokowych. Swoistym korytarzem ekologicznym pomiędzy
rozdzielonymi stronami jezdni jest przepust przeprowadzający pod drogą rzekę Czechówkę. W dalszej kolejności pas zieleni towarzyszącej od strony południowej biegnie zgodnie z uregulowanym
korytem rzeki nieprzerwanie do ul. Świętoduskiej. Szeroka strefa zieleni od strony północnej do
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niedawna graniczyła z terenami Górek Czechowskich. Obecnie przebudowa węzła z ul Ducha znacząco
ograniczyła to powiązanie ekologiczne. Wzdłuż drogi po jej północnej stronie pojawiają się jeszcze
szersze strefy z zielenią wysoką pokrywające się z miejscami gdzie do doliny rzeki schodzą suche
doliny zwane wąwozami.
Utrzymanie ciągłości i spójności w kształtowaniu zieleni wzdłuż tej stale modernizowanej arterii
będzie możliwe jedynie w momencie kiedy będziemy planowali tę zieleń kompleksowo w obrębie
całej doliny. Dzięki temu możliwe będzie chociaż szczątkowe utrzymanie i zregenerowanie dawnych
powiązań ekologicznych, bardzo ważnych dla współczesnej struktury ekologicznej miasta.
Dodatkowymi czynnikami ograniczającymi możliwość sadzenia zieleni na terenach towarzyszących
trasie jest duże zagęszczenie infrastruktury podziemnej prowadzonej wzdłuż drogi. W ujęciu praktycznym ważne też stają się ograniczone możliwości pielęgnacji i utrzymania zieleni, szczególnie
w zakresie podlewania oraz odporność roślin na solne aerozole unoszące się w pobliżu jezdni w okresie zimowym. Te czynniki powinny mieć jednak drugorzędne znaczenie w kształtowaniu krajobrazu
i otoczenia tej istotnej dla miasta trasy.
Podążając za stwierdzeniem wskazującym na to, że w procesie walki o tożsamość kulturową Lublina
istotne jest wzmocnienie jakości przestrzeni publicznych miasta szczególnie w obrębie dolin rzecznych (Rodzoś 2012), sformułowano szereg wskazówek do kształtowania zieleni towarzyszącej alei
Tysiąclecia i Solidarności przebiegającej w dolinie Czechówki.
Jedną z podstawowych wytycznych do zagospodarowania zieleni jest to, że należałoby ją ujmować
w skali doliny całościowo zarówno w ujęciu podłużnym zachowując jej ciągłość jak również w kształtowaniu zieleni, w szczególności wysokiej, w przekroju poprzecznym. Takie podejście doprowadziło
by do spójności z terenami sąsiednimi pod względem kompozycyjnym jak również wzmacniałoby
wydajność powiązań jak i samego korytarza ekologicznego doliny rzeki. Kolejnym priorytetem,
wielokrotnie wskazywanym (Chmielewski 2005; Adamiec 2008; Bernat 2013), powinien być specyficzny skład gatunkowy nowych nasadzeń oparty o rośliny bliskie tym, które występują nad wodą
środowisku naturalnym. Dodatkowo, w myśl zasady, którą wskazuje Lynch (2011) istotne wydaję się
być również niejednolite podejście do kształtowania zieleni, która w przebiegu trasy W-Z, zbliżając
się coraz bardziej do historycznego centrum miasta mogłaby się zmieniać i akcentować odpowiednio
najpierw walory przyrodnicze, a im bliżej centrum walory kulturowe. Niezależnie od tak zaplanowanej
struktury w przebiegu trasy należałoby uwzględniać istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty
będące akcentami oraz otwarcia widokowe. Tak sformułowane priorytety winny być nadrzędne
względem uwarunkowań wynikających z warunków technicznych i infrastrukturalnych ograniczających
wprowadzanie zieleni wysokiej i średniej.

OPRACOWANIA PROJEKTOWE DOTYCZĄCE ZAGADNIENIA.
W Strategii Rozwoju Turystyki miasta Lublin do roku 2025 dolinę Czechówki wskazuje się jako ważne
dla miasta pasmo terenów zieleni. Plany zakładają stworzenie w oparciu o oś drogi strefy rekreacyjno-parkowej z bogatym programem wypoczynkowym. Jednym z punktów realizacji tej strategii
było wypracowanie koncepcji zagospodarowania doliny rzeki w ramach realizowanej w 2013 roku
inicjatywy Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa.
W założeniach sformułowanych do prac nad koncepcją uwaga skupiona raczej była na terenach
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wzdłuż rzeki, natomiast trasa W-Z traktowana była jako element uciążliwy, wymagający izolacji.
Efektem wspomnianego projektu było kilkanaście prac konkursowych prezentujących zarówno ideowe
jak i szczegółowe propozycje zagospodarowania doliny rzeki w połączeniu z koncepcjami terenów
bliżej dzielnicy Wieniawa1. Do dnia dzisiejszego w ramach działalności Miejskiego Architekta Zieleni
powstały również liczne projekty zagospodarowania obszarów węzłowych trasy w postaci projektów
zieleni na rondach. W myśl przywoływanej wcześniej zasady kompozycje te są znacznikami wizualnymi w przestrzeni oddającymi przebytą w kierunku miasta odległość. W tym przypadku odstępstwo
od naturalnego kierunku kształtowania zieleni jest jak najbardziej uzasadnione. W 2016 i 2017 roku
powstały trzy kolejne projekty realizacyjne. Pierwszy dotyczy zagospodarowania zielenią pasa środkowego pomiędzy jezdniami opracowany przez pracownie Garden Concept (2017) na zlecenie biura
Miejskiego Architekta Zieleni2. W projekcie tym podjęto próbę zrealizowania większości założeń do
kształtowania zieleni, które wyszczególniono w niniejszym artykule. W efekcie finalnym dobór gatunkowy proponowanych nasadzeń został skorygowany w kierunku odmian bardziej ozdobnych oraz
odmian łatwiejszych w utrzymaniu. Pozostały jednak liczne odniesienia nawiązujące do roślinności
i krajobrazu naturalnego (Ryc.3). Duże ograniczenia w stosowaniu roślinności wysokiej dawała gęsta
siatka infrastruktury podziemnej.
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1

Szczegóły zawiera Część 3. Dokumentacja pokonkursowa oraz Część 4. Raport końcowy (www.parki.lublin.pl)

2

Koncepcja zagospodarowania pasa środkowego jezdni wzdłuż al. Solidarności i al. Tysiąclecia w Lublinie

Ryc. 3. Klucz doboru gatunków w koncepcji zagospodarowania pasa środkowego jezdni wzdłuż al. Solidarności
i Tysiąclecia (Garden Concept)

Niewielka ilość infrastruktury podziemnej umożliwiała wprowadzenie takich rozwiązań. Trzecim
projektem była koncepcja wykonana w ramach działań związanych z opracowywaniem programu
rewitalizacji obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie. Tu pośród wielu propozycji
zagospodarowania terenów zielonych pozostających w obszarze objętych programem Modelowej
Rewitalizacji zespół Garden Concept zaproponował wprowadzenie na odcinku Al. Tysiąclecia, biegnącym przy zamku, nasadzeń w ozdobnych pojemnikach3. Rozwiązanie takie zdeterminowane było
tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy nie występują strefy z powierzchnią biologicznie czynną,
w której możliwe byłoby wykonanie nasadzeń roślin. Jednym z założeń tej koncepcji było odmienne od
standardowego podejście do kształtowania kompozycji z zieleni, ujmujące w ramy kompozycyjne fragment doliny Czechówki pomiędzy ul. Ruską, a al. Tysiąclecia. Cel ten zrealizowano stosując rytmiczny
3

Projekt koncepcyjny kompozycji roślinnych w pojemnikach.
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i wyrazisty element aranżacji przestrzeni jakim mogą być rośliny w ozdobnych pojemnikach (Ryc.5).
Inspirując się tym pomysłem wiosną 2017 roku biuro Miejskiego Architekta Zieleni zaprojektowało
w tym miejscu rośliny w pojemnikach jednak w nieco innej, bardziej kontrowersyjnej formie.

Ryc. 4. Koncepcja zagospodarowania pasa zieleni za ekranami dźwiękochłonnymi (J. Pacześniak, E. Pacześniak)

Ryc. 5. Koncepcja nasadzeń w pojemnikach u podnóża wzgórza zamkowego (Garden Concept)

WNIOSKI
Wymienione przykłady pokazują, że w ostatnim czasie kierunki działania nastawionego na rewitalizację struktury ekologicznej obszarów wzdłuż al. Solidarności i Tysiąclecia w dużej mierze odnoszą
się do odnowy zieleni w obrębie tej przestrzeni. Są to działania jak najbardziej słuszne, wymagają
jednak kompleksowego podejścia oraz analizy szerokiego zakresu uwarunkowań ekologicznych
i krajobrazowych. Pod względem obszarowym działania te powinny obejmować całą dolinę, w której
przebiega trasa. W poszukiwaniu skutecznych powiązań systemowych dla całej aglomeracji powinny
sięgać dużo dalej odnosząc się tym samym do potencjału jaki ma sieć dolin i wąwozów, na której
ulokowane jest miasto.
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Celem przeprowadzonych badań jest sformułowanie kryteriów, według których
możliwe jest kształtowanie zieleni towarzyszącej, biegnącej przez miasto
drodze krajowej nr 82. Analizie poddano szereg uwarunkowań przyrodniczych,
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omawianej arterii.
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An element of the urban structure of each city is the communication system.
The road system provides to the character of the city. The streets are complemented by vegetation belts with aesthetic, natural and social functions.
Unfortunately, recently the trees and shrubs along the streets becomes a problem especially in relation to traffic safety reasons. In this paper we tried to
determine the perception of urban roadside vegetation by the inhabitants of
Lublin. The study evaluated the aesthetic qualities of plants along the streets
and indicated their functions. The result of the study found that the citizens
of Lublin appreciate the aesthetic value of the road belts vegetation and they
perceive the need to plant new trees and shrubs. They also notice the numerous
functions of these plants, especially their role in forming urban space.

Jednym z elementów krajobrazu miejskiego są drogi i ulice. Pełnią one istotną rolę w budowaniu
struktury urbanistycznej stając się jednym z jej najbardziej zapamiętywanych składników. Ciągi komunikacyjne wraz ze swoim bezpośrednim otoczeniem, czyli architekturą i zielenią zyskują bowiem
miano swoistych symboli miejskich i przez mieszkańców określane są jako „najbliższe” im przestrzenie
(Wejchert 1984; Błaszczyk, Kosmala 2008). Roślinność pasów przydrożnych odgrywa zatem istotną
funkcję wizerunkową i społeczną kreując konkretną przestrzeń miasta. Poprawia walory estetyczne
maskując nieestetyczne widoki i porządkując bieg ulic (Szafranko 2012). Ponadto z dotychczasowych
badań wynika, że pełni jeszcze szereg dodatkowych funkcji. Drzewa i krzewy przyuliczne osłabiają siłę
wiatru od 20 do 80%, obniżają temperaturę powietrza w czasie letnich upałów nawet o połowę, oraz
zwiększają wilgotność powietrza (Woźny 2015). Ograniczają nadmierne nagrzewanie się asfaltu, co
wydłuża 2-3 krotnie jego trwałość oraz zmniejszają uwalnianie się substancji asfaltowych. Dodatkowo
liście tych roślin zatrzymują do 75% komunikacyjnych zanieczyszczeń pyłowych (Woźny 2015). Z drugiej strony obsadzone drzewami i krzewami pasy przyuliczne wzbudzają coraz większe kontrowersje
zwłaszcza w aspekcie bezpieczeństwa tras komunikacyjnych. Jermołowicz (2016) w swoim artykule
wymienia funkcje zieleni pasów przydrożnych uwypuklając liczne zagrożenia i negatywne aspekty wynikające z tego typu nasadzeń towarzyszących ciągom komunikacyjnym. Podkreśla między innymi, że
niewłaściwe projektowane i utrzymywane nasadzenia ograniczają widoczność, niszczą nawierzchnię
jezdni i przedłużają czas jej odmarzania. W badaniach opublikowanych przez Szczepanowską (2008)
dominuje między innymi przekonanie, że główną, a nawet jedyną przyczyną wypadków drogowych są
rosnące w sąsiedztwie ulic drzewa. Polemika w zakresie występowania roślinności przyulicznej sprzyja,
zatem zadaniu pytania o jej percepcję. W dotychczasowych badaniach stwierdzono, że roślinność
przydrożna zmniejsza stres i zmęczenie u kierowców, łatwiej i szybciej pozwala osiągnąć im spokój,
a zatem zwiększa bezpieczeństwo. Potwierdzeniem wpływu roślin przydrożnych na wzrost bezpieczeństwa jest fakt, że w zadrzewionych ulicach Toronto (Kanada) zmniejszyła się liczba wypadków
nawet do 20%, a kierowcy w USA wybierali częściej trasy obsadzone drzewami (Szczepanowska
2008). W badaniach ankietowych prowadzonych w USA i Kanadzie stwierdzono, że przydrożna roślinność zwiększa komfort podróżowania ograniczając monotonię drogi. Większość ankietowanych
Amerykanów uznawała roślinność poboczy za atrakcyjną, a dodatkowo mieszkańcy Detroit (USA)
wskazali, że drzewa przyuliczne są największą wartością ich miasta (Szczepanowska 2008). Badania
roślinności towarzyszącej ciągom komunikacyjnym przeprowadzono również w Warszawie i Łodzi.
Miały one jednak odmienny charakter, gdyż określały możliwości wykorzystania tego typu zieleni
do różnych aktywności (Błaszczyk, Kosmala 2008). W przestrzeni urbanistycznej Lublina także
prowadzono prace nad postrzeganiem zieleni przez mieszkańców. Wskazano preferencje względem
sezonowej zmienności kolorystycznej drzew i krzewów (Renda, Mackoś-Iwaszko 2014) oraz postrzeganie komponowanej zieleni osiedlowej i roślinności spontanicznej przez mieszkańców osiedli
(Solski i in. 2015; Lubiarz i in. 2016). W dotychczasowych analizach nie poświęcano jednak osobnej
uwagi roślinności towarzyszącej miejskim trasom komunikacyjnym. Dlatego też warto pogłębić stan
aktualnej wiedzy i określić preferencje mieszkańców względem zieleni przyulicznej. Celem pracy
jest przedstawienie odbioru społecznego roślinności przyulicznej na obszarach zurbanizowanych na
przykładzie Lublina.

MATERIAŁ I METODY
Badania prowadzono na terenie Lublina w 2017 roku w dwóch etapach. W pierwszym etapie na
dwóch stanowiskach roślinności przyulicznej wykonano reprezentatywne fotografie, które stały się
podstawą badań ankietowych. Ankietowane osoby oceniały wyłącznie zieleń przyuliczną uchwyconą
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na fotografiach. Dzięki temu można było przeprowadzić sondaż wśród większej liczby mieszkańców
Lublina nie ograniczając się tylko do osób, które osobiście doświadczyły analizowanych miejsc.
Do badań wybrano dwie ulice z odmiennymi typami roślinności towarzyszącej. Aleję Mieczysława
Smorawińskiego z rozbudowanym układem zieleni w postaci szpaleru lip szerokolistnych (Tilia platyphyllos Scop.) i formowanego żywopłotu z irgi błyszczącej (Cotoneaster lucidus Schltdl.) oraz ulicę
Zamojską z pojedynczymi drzewami jesionu pensylwańskiego (Fraxinus pennsylvanica Marshall)
rozmieszczonymi w chodniku. W drugim etapie wykonano badania kwestionariuszowe dotyczące postrzegania roślinności przyulicznej w obszarach miejskich przez mieszkańców Lublin. Przeprowadzono
je w formie anonimowych ankiet wypełnianych przez osoby losowo spotkane w różnych częściach
miasta. Zdecydowano się na posłużenie się fotografiami podczas ankietowania ponieważ w formie
opisowej trudno jednoznacznie wytłumaczyć respondentom czym są tereny zieleni przyulicznej.
Badania ankietowe pozwoliły uzyskać wstępne wyniki odnośnie percepcji miejskich zieleni przyulicznej
przez mieszkańców Lublina. oraz zdania mieszkańców na temat pełnionych przez te tereny funkcji.

Fot. 1. Roślinność przyuliczna na ul. Zamojskiej (M. Solski)
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Fot.2. Roślinność przyuliczna na al. Smorawińskiego (M. Solski)

Ankietowaniu poddano 162 dorosłe osoby, w tym 96 kobiet i 66 mężczyzn. Strukturę demograficzną
(wiek i płeć) osób ankietowanych przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Struktura demograficzna respondentów
PŁEĆ

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

WIEK

LICZBA
RESPONDENTÓW

18-25 lat
26-40 lat
41-60 lat
powyżej 61 lat
18-25 lat
26-40 lat
41-60 lat
powyżej 61 lat

19
42
24
11
13
29
19
5

W kwestionariuszu ankiety uwzględniono typ wykształcenia, gdyż jako podaje Trzaskowska (2013)
ma ono wpływ na percepcję terenów zieleni przez ankietowanych. Wśród respondentów największą
grupę stanowiły osoby z wykształceniem technicznym i przyrodniczym (Tab.2).
Tab. 2. Typ wykształcenia osób ankietowanych
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TYP WYKSZTAŁCENIA

LICZBA RESPONDENTÓW

humanistyczne

23

techniczne

50

przyrodnicze

50

społeczne

7

ścisłe

22

inne

10

Podczas analizy wyników przyjęto założenie, że w pytaniach o wartość estetyczną terenów przyulicznych wyniki 1 i 2 oznaczają negatywną i raczej negatywną ocenę przedstawionego obszaru, 3 – ocenę
neutralną, a 4 i 5 – ocenę raczej pozytywną i pozytywną.

WYNIKI I DYSKUSJA
Na podstawie przeprowadzonych ankiet stwierdzono, że roślinność przy ul. Zamojskiej zaprezentowana na fotografii 1 jest oceniana najczęściej w sposób neutralny. Ocenę średnią (3 punkty) przyporządkowało aż 54% respondentów. Negatywny odbiór tego typu nasadzeń przyulicznych wskazało
23% ankietowanych, z czego tylko 1% określiło ją bardzo negatywnie pod względem wizualnym.
Interesujący jest, fakt że podobny odsetek pytanych, bo aż 21% ocenił tego typu roślinność w sposób
pozytywny i ponownie tylko 1% ankietowanych uznało ją za bardzo atrakcyjną estetycznie (Ryc.1).
Podobne wyniki uzyskujemy rozpatrując oddzielnie odpowiedzi kobiet i mężczyzn. W obu grupach
najczęściej respondenci wskazywali odpowiedź neutralną (kobiety 59%, mężczyźni 39%). Warto
jednak zaznaczyć, że mężczyźni wskazywali częściej odpowiedź: raczej negatywną (31% przy 21%
odpowiedzi kobiet) oraz raczej pozytywną (25% przy 19% odpowiedzi kobiet). Struktura wieku nie
miała wpływu na rozkład odpowiedzi.
Analizując wyniki z uwagi na typ wykształcenia w każdej grupie dominowały odpowiedzi neutralne
(techniczne 58%, przyrodnicze 54%, humanistyczne 48%, ścisłe 45%). Osoby z wykształceniem
ścisłym wskazały najwięcej odpowiedzi raczej pozytywne i pozytywne 36%, następnie z wykształceniem humanistycznym 26%, technicznym 20%, a najmniej z wykształceniem przyrodniczym 18%.
Osób z wykształceniem społecznym i innym było za mało aby poddać je analizie i na jej podstawie
wyciągać wnioski.

Ryc. 1. Ocena roślinności przy ul. Zamojskiej przez mieszkańców Lublina

Zupełnie odmienną ocenę uzyskała roślinność przyuliczna zlokalizowana wzdłuż fragmentu alei
Mieczysława Smorawińskiego przedstawiona na fotografii 2. Zdecydowana większość, bo aż 82%
ankietowanych osób uznało tą formę zieleni przyulicznej za atrakcyjną i bardzo atrakcyjną pod
względem wizualnym. W przeciwieństwie do wcześniejszej analizowanej ulicy tylko 16% osób oceniło roślinność przydrożną w sposób neutralny, a zaledwie 2% określił ją w kategoriach negatywnych. Na uwagę zasługuje fakt, że żaden z respondentów nie ocenił tego typu zieleni przyulicznej
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w sposób bardzo negatywny estetycznie (Ryc.2). Analizując odpowiedzi z podziałem na płeć warto
zaznaczyć, że kobiety częściej wskazywały odpowiedź raczej pozytywnie (60% przy 53% mężczyzn),
a mężczyźni chętniej wskazywali odpowiedź pozytywnie (30% przy 20% kobiet). Struktura wieku nie
miała wpływu na rozkład odpowiedzi. Analiza wyników pod kątem typu wykształcenia pokazała, że
osoby z wykształceniem przyrodniczym aż w 64% wskazały ocenę raczej pozytywną, gdy pozostałe
typy wykształcenia odpowiedź tą wskazywały w 52%. Najwięcej ocen pozytywnych wskazały osoby
z wykształceniem ścisłym (31%), następnie z wykształceniem humanistycznym 30%, technicznym
26% i przyrodniczym 16%.

Ryc. 2. Ocena roślinności przy al. Smorawińskiego przez mieszkańców Lublina

Jak wynika z powyższych analiz ankietowanym osobom zdecydowanie bardziej podobają się ciągi komunikacyjne o rozbudowanym układzie zieleni towarzyszącej. Szersze pobocza z pasami
trawników, szpalerami drzew i formowanymi żywopłotami są atrakcyjniejsze wizualnie. Podobne
wyniki prezentują badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie użytkownicy dróg częściej
wybierają szlaki komunikacyjne uzupełnione w roślinną oprawę kosztem wydłużenia trasy nawet
o połowę czasu jazdy. Amerykanie uważają wręcz, że zieleń towarzysząca drogom jest „najbardziej
atrakcyjnym kształtem krajobrazu” (Szczepanowska 2008). Natomiast pojedyncze drzewa osadzone
w mocno zabudowanej przestrzeni ulicy Zamojskiej wzbudzają mieszane odczucia estetyczne. Ponad
połowa pytanych osób nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć czy przestrzeń ta ma pozytywny lub
negatywny charakter. Taki wynik może wręcz sugerować, że układ roślinności przy ulicy Zamojskiej
powinien zostać przebudowany. Potwierdza to również wynik badań ankietowych, w których aż
104 respondentów (64%) wskazuje potrzebę uzupełnienia tej trasy komunikacyjnej o nowe drzewa,
62 ankietowanych o żywopłoty (38%) (Ryc.3). Ponadto w ramach otwartego pytania „inne działania”
14 osób (8%) zaproponowało wprowadzenie kwietników lub roślinności w donicach. Także badania
z innych krajów wskazują, że aktualnie realizowanym standardem projektowym jest zwiększanie
wartości wizualnej terenów przydrożnych poprzez zachowanie istniejącej zieleni i uzupełnianie jej
nowymi nasadzeniami (Szczepanowska 2008). Zaledwie dwie osoby zaznaczyły konieczność stworzenia przy tej ulicy dodatkowych parkingów, a tylko jedna, chęć zastąpienia istniejącego szpaleru
drzew szerszą jezdnią Znacznie bardziej zróżnicowane preferencje względem ewentualnych zmian
dotyczą al. Smorawińskiego. W tym przypadku aż 96 respondentów (59%) opowiedziało się za pozostawieniem tej roślinności bez zmian. 45 osób (28%) deklaruje potrzebę dodatkowych nasadzeń
drzew, 12 osób (7%) uzupełnień tego pasa przydrożnego nowymi żywopłotami (Ryc.4). W ramach
otwartego pytania „inne działania” 10 osób (6%) zaproponowało wprowadzenie roślin kolorowo
kwitnących. Żadna ankietowana osoba nie dostrzegała potrzeby tworzenia w tym miejscu parkingów.
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Natomiast 7 osób (4%) wyrażało chęć stworzenia ścieżki rowerowej, a aż 9 (6%) zasugerowało
możliwość poszerzenia istniejących ciągów komunikacji pieszej. Uzyskane wyniki potwierdzają, że
dla mieszkańców Lublina zieleń przyuliczna ma istotne znaczenie i wyrażają oni chęć jej ochrony,
a nawet uzupełnienia. Podobne odczucia mają mieszkańcy Warszawy i Łodzi, dla których roślinność
towarzysząca trasom komunikacyjnym jest również bardzo ważna. W badaniach ankietowych opowiedzieli się bowiem, że drogi obsadzane roślinnością, a zwłaszcza drzewami są chętniej wybierane
na miejsca spacerów i robienia zakupów (Błaszczyk, Kosmala 2008). Dowodzi to, że zieleń przyuliczna
ma istotną funkcję estetyczną, rekreacyjną i społeczną. Analiza wyników z uwzględnieniem płci,
wieku i typu wykształcenia nie wykazała znaczących różnic.

Ryc. 3. Jakie działania należy podjąć według mieszkańców Lublina odnośnie roślinności przy ul. Zamojskiej

Ryc. 4. Jakie działania należy podjąć według mieszkańców Lublina odnośnie roślinności przy al. Smorawińskiego
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Oprócz oceny estetycznej zapytano mieszkańców także o funkcje przedstawionej zieleni przyulicznej.
Respondenci mogli dodatkowo wskazać jedną z ośmiu funkcji: ochrona przed hałasem, ochrona przed
zanieczyszczeniem, ochrona przed zawiewaniem śniegu, porządkowanie przestrzeni ciągów komunikacyjnych (wprowadza ład przestrzenny), udział w zachowaniu systemu przyrodniczego miasta,
funkcja estetyczna, miejsce występowania gatunków dzikich zwierząt oraz zwiększa bezpieczeństwo
oddzielając chodniki od jezdni. W kolejnej części pytania ankietowani dowolnie wskazywali możliwe
funkcje, które ich zdaniem może jeszcze pełnić dany teren.
Zgodnie z danymi przedstawionymi na rycinie 5 według ankietowanych obszar z roślinnością przedstawiony na fotografii 1 może pełnić po pierwsze funkcję porządkowania przestrzeni ciągów komunikacyjnych (111 osób – 69% respondentów), po drugie funkcję estetyczną (102 osoby – 63%),
a także zwiększa bezpieczeństwo oddzielając ulice od chodnika (93 osoby - 57%) oraz ochrony przed
zanieczyszczeniami (89 osób – 55%). Najmniej osób, bo tylko 16 czyli 10% wskazało funkcję ochrony
przed śniegiem i miejsce występowania gatunków dzikich zwierząt. Jak wynika z ryciny 6 roślinność
przyuliczna przedstawiona na fotografii 2 według respondentów może pełnić następujące funkcje:
po pierwsze funkcję estetyczną (119 osób – 73% ankietowanych), po drugie ochrony przed zanieczyszczeniami (117 osób – 72%) i zwiększać bezpieczeństwo oddzielając chodnik od ulicy (115 – 71%). Warto
zauważyć, że w sumie aż siedem funkcji zostało wskazanych przez około 100 ankietowanych osób,
a najniższy wynik uzyskała funkcja miejsca występowania dzikich gatunków zwierząt wskazana tylko
przez 32 osoby (20%). Analiza wyników ujawniła jeszcze jedną prawidłowość: większość ankietowanych (124 osoby) wskazało, że roślinność przyuliczna przy al. Smorawińskiego może pełnić więcej
funkcji niż roślinność przy ul. Zamojskiej. Średnia wskazanych funkcji dla ul. Zamojskiej wyniosła
3,33 przy medianie 3, a dla terenu al. Smorawińskiego średnia wskazanych funkcji wyniosła 4,83
przy medianie 5. Dodatkowo jako inne możliwe funkcje pełnione przez roślinność przyuliczną pojedynczy respondenci podali zacienienie chodników i osłonę przed innymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz i wiatr), pozytywny wpływ na klimat miasta, produkcję tlenu i oczyszczanie
powietrza. Analiza odpowiedzi z uwzględnieniem płci i wieku nie wykazała znaczących różnic. Warto
zauważyć, że oceniając roślinność przy ul. Zamojskiej mężczyźni wskazali możliwe funkcje w tej samej
kolejności co kobiety. Jeśli przyjrzymy się wynikom z podziałem na typ wykształcenia to w poszczególnych grupach rozkład funkcji jest taki sam, ale osoby z wykształceniem przyrodniczym każdej
funkcji przyznały najwyższy procent odpowiedzi. Taki rozkład wyników może świadczyć o wyższej
świadomości tych osób jakie funkcje może pełnić roślinność przyuliczna. Należy jednak pamiętać,
że były to badania wstępne, a dokładna analiza tak złożonych zależności wymaga przeprowadzenia
kolejnych badań ankietowych.
W obu analizowanych przestrzeniach ankietowani zauważali zalety i wady istniejących rozwiązań
zieleni przyulicznej. Jako zalety wskazywali obecność roślin w mieście, korzystny wpływ na warunki
klimatyczne miasta. Dodatkowo w przypadku roślinności przyulicznej na al. Smorawińskiego wskazywali walory estetyczne oraz wprowadzony przez nią ład przestrzenny. Do najczęściej wymienianych
wad w przypadku ul. Zamojskiej respondenci zaliczali zbyt mało zieleni oraz nadmierne obudowanie drzew chodnikiem, a w przypadku al. Smorawińskiego monotonność i ubogi dobór gatunkowy.
W przypadku obydwu terenów jako wadę ankietowane osoby wskazały opadające liście, które przy
złych warunkach atmosferycznych mogą stwarzać niebezpieczeństwo np. wpadnięcia w poślizg lub
upadku na chodniku. Jako potencjalne niebezpieczeństwo wymienione zostało ryzyko łamania się
gałęzi. Mieszkańcy Lublina dostrzegli także potrzebę pielęgnacji roślinności przyulicznej, wskazując
jej koszty jako wadę, ale jednocześnie podkreślali, że roślinność pozbawiona pielęgnacji traci swoje
walory estetyczne.
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Prezentowane wyniki badań ilustrują jak duże znaczenie ma roślinność pasów przydrożnych w ocenie społecznej. Poruszona problematyka percepcji zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym
w miastach jest wciąż aktualna i wymaga dalszych, pogłębionych studiów. Osiągnięte wyniki mimo,
że mają charakter wstępny mogą zostać wykorzystane przez samorządy miejskie w przyszłych
procesach decyzyjnych dotyczących kształtowania zieleni przyulicznej. Ponadto mogą być pomocne
w praktyce projektowej dla urbanistów, planistów oraz architektów krajobrazu, którzy zajmują się
projektowaniem przestrzeni zurbanizowanych.

Ryc. 5. Funkcje jakie pełni roślinność przy ul. Zamojskiej według mieszkańców Lublina

Ryc. 6. Funkcje jakie pełni roślinność przy al. Smorawińskiego według mieszkańców Lublina
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PODSUMOWANIE
Praca prezentuje odbiór społeczny terenów roślinności przyulicznej przez mieszkańców miast na
przykładzie Lublina. Przeprowadzone badania sondażowe wykazały, że osoby zamieszkujące Lublin
dostrzegają wartość tego typu zieleni miejskiej. Mimo, że są często kontrowersyjnym elementem
układu komunikacyjnego aż 82% respondentów uznało rozbudowany układ zieleni przyulicznej przy
al. Smorawińskiego za atrakcyjniejszy wizualnie. Aż 96 pytanych osób uzupełniłoby dodatkowo
istniejącą tam formę roślinności o nowe drzewa. Szpaler drzew na ul. Zamojskiej obudowany powierzchniami asfaltowymi i brukowymi jest z kolei oceniany w sposób neutralny, o czym świadczy
54% respondentów, którzy udzieli takiej właśnie odpowiedzi. Negatywny odbiór tego typu roślinności
przyulicznej wskazały aż 104 pytane osoby, które zauważają potrzebę przekomponowania roślinności przyulicznej i uzupełnienia jej o nowe drzewa. Z przeprowadzonych badań wyraźnie wynika,
że mieszkańcy Lublina dostrzegają znaczenie roślinności towarzyszącej ciągom komunikacyjnym.
Respondenci zauważają jej funkcję estetyczną, porządkującą układ przestrzenny ulic oraz poprawiający bezpieczeństwo. Do zalet zaliczają względy estetyczne oraz pozytywny wpływ na warunki
klimatyczne miasta. Wśród wad wymieniają opadające liście oraz brak właściwej pielęgnacji.
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DRZEWA PRZYULICZNE

Elementem struktury urbanistycznej każdego miasta jest sieć komunikacyjna.
Układ drogowy świadczy o charakterze miasta. Uzupełnieniem ulic są pasy
roślinności o funkcji estetycznej, przyrodniczej i społecznej. Niestety w ostatnim czasie obecność drzew i krzewów wzdłuż ulic staje się problemem zwłaszcza w odniesieniu do względów bezpieczeństwa komunikacyjnego. W niniejszej
pracy starano się określić sposób postrzegania roślinności przyulicznej przez
mieszkańców Lublina. Wykonano badania oceniając walory estetyczne zieleni
przydrożnej oraz wskazując na jej funkcje. W wyniku badań stwierdzono, że
lublinianie doceniają wartość estetyczną roślinności przyulicznej i dostrzegają
potrzebę uzupełnień o nowe drzewa i krzewy. Zauważają też liczne funkcje tych
roślin, zwłaszcza ich rolę w porządkowaniu przestrzeni miejskiej.
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Urban agglomeration is a difficult environment for a variety of plant forms.
Areas with greenery belong to the valuable areas of the city that should be
protected. In recent years, new diagnostic techniques have been developed
to detect infection and breakdown of internal stem structures, among others
method of sound tomography. This method, due to its non-invasive nature,
is very useful for assessing the health status of aged, weakened monumental
trees, especially valuable in the city. The precision measuring device Picus Sonic
3 works well in practice, as exemplified by the research of the historic black
poplar growing on the Square in Lublin.

Dobrze utrzymane przestrzenie publiczne i tereny zieleni zapewniają wyższy standard życia w mieście i wpływają korzystnie na jego wizerunek. Wartości starych okazów drzew w nich rosnących są
nieocenione, z punktu widzenia ochrony przyrody, historii i kultury społeczeństwa (Siewniak 2010;
Dudkiewicz i in. 2016; Pudelska i in. 2017). Podstawą opracowania skutecznego programu pielęgnacji
drzew miejskich powinny być pomiary inwentaryzacyjne i diagnostyczne prowadzone za pomocą
nowoczesnych urządzeń. Z punktu widzenia arborysty, najbardziej odpowiednią metodą diagnozowania stanu zdrowotnego roślin będzie ta, która w najmniejszym stopniu ingeruje w tkanki, ponieważ
każda rana osłabia siły witalne drzewa i jest miejscem potencjalnej infekcji grzybowej. Istotnym
czynnikiem jest również dokładność przeprowadzonych badań. Ponieważ zgnilizna drewna często
przez długi czas nie daje widocznych objawów na zewnątrz, konieczne jest zastosowanie bardziej
precyzyjnych narzędzi umożliwiających dokładną analizę wewnętrznej struktury pnia drzewa (Hayes
2001; Pokorny 2003; Luley 2005; Chomicz 2007, 2010) Od niedawna dostępna jest nowa metoda
badań - tomografia akustyczna za pomocą urządzenia Picus Sonic. Skuteczność tego urządzenia
jest bardzo wysoka (Gilbert, Smiley 2004; Żuraw i in. 2016; Durlak i in. 2017). Przy pomocy tomografii
wykrywa się wielkość i lokalizację rozkładu wewnętrznych struktur pnia, co pomaga jednocześnie
w odpowiedniej diagnostyce stanu drzew (Rabe i in. 2004; Wang, Allison 2008). Drzewa zakwalifikowane jako potencjalnie zagrażające bezpieczeństwu przeznacza się do wycinki lub przeprowadza
zabiegi pielęgnacyjne korygujące ich statykę. Korektę sylwetki drzewa uzyskuje się przez umiejętne
cięcia redukujące masę korony lub wzmocnienia mechaniczne i podpory, co nie usuwa przyczyny
zagrożenia, ale na jakiś czas zabezpiecza drzewo przed upadkiem. Celem opracowania jest ocena
metody bazującej na tomografii komputerowej, która pozwala na precyzyjne diagnozowanie kondycji
drzew będących składnikiem krajobrazu zurbanizowanego.

MATERIAŁ I METODY
Praca obejmuje kwerendę materiałów źródłowych prezentując możliwość zastosowania bezinwazyjnych metod służących ocenie stanu drzew cennych, ale także mogących stwarzać zagrożenie dla
przechodniów, pojazdów i budynków. Badania dotyczyły oceny stanu zdrowotnego topoli czarnej
(Populus nigra L.) rosnącej w centrum Placu Litewskiego, której historia jest mocno zakorzeniona
w kulturze miasta. Topola nazwana przez mieszkańców „Baobabem” to zdecydowanie najbardziej
znane w Lublinie drzewo, stanowiące punkt orientacyjny i miejsce spotkań dla kilku pokoleń lublinian.
Badania terenowe przeprowadzono w grudniu 2016 r. Drzewo rośnie na działce nr 1/1 i figurowało
w rejestrze zabytków od 18 lipca 1990 r. do 17 marca 2017 r., kiedy to zostało zdjęte z rejestru uchwałą Rady Miasta Lublin nr 697/XXVI/2017. Topola poddana analizie jest oznaczona nr inw. 1 (Ryc.1).
W trakcie badań terenowych zapoznano się z jej stanem faktycznym. Wykonano podstawowe pomiary
dendrometryczne (obwód pnia, zasięg korony i wysokość) oraz opisano szczegółowo stan zdrowotny
drzewa. Lokalizację topoli ustalono na podstawie danych GPS. Wszelkie prace związane z pomiarami
obiektu wykonano przy pomocy taśmy mierniczej, dalmierza laserowego i specjalistycznego sprzętu
badawczego w postaci tomografu sonicznego Picus 3.
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Ryc.1. Lokalizacja topoli czarnej na Placu Litewskim w Lublinie (M.Dudkiewicz) Fot. 1. Topola czarna. Widok ogólny
drzewa od strony wschodniej (M.Dąbski)

TERENY ZIELENI MIASTA LUBLIN
Tereny zieleni klasyfikowane są w literaturze w różny sposób. Zachariasz (2006) dokonuje uwspółcześnienia klasyfikacji terenów zieleni według Alfonsa Zielonko. Uważa, że tereny zieleni w mieście
są elementem kompozycyjnym równoważnym i porównywalnym ze strukturą urbanistyczną i komunikacyjną – współtworzącym urbanistykę miasta. Naturalne tereny zieleni to jedna z determinant
formy miasta mogąca stać się czynnikiem harmonijnego rozwoju urbanistycznego. Zachariasz uważa,
że wizerunek miasta ocenianego poprzez strukturę zieleni tworzą różnego rodzaju parki i tereny
zieleni, i tak np.: parki linearne polepszają jakość krajobrazu miejskiego, łączą elementy systemu
zieleni, tworzą korytarze ekologiczne, sprzyjają rozwojowi miasta, są łatwo dostępne i zachęcają do
uprawiania rekreacji. Parki miejskie budują korzystny wizerunek miasta, są miejscem koncertów.
Natomiast parki dzielnicowe i osiedlowe stanowią miejsce spotkań i integracji mieszkańców, sprzyjają nawiązywaniu kontaktów społecznych. Przez swoją indywidualność i specyfikę są elementem
wyróżniającym dzielnice, powodując tym samym wzrost tożsamości i identyfikację społeczności
z miejscem zamieszkania.
Współcześnie terenom zielonym w otoczeniu człowieka przypisuje się coraz większe znaczenie.
Co więcej, atrakcyjność miasta jest postrzegana przez mieszkańców i turystów przez pryzmat szeroko pojętej zieleni znajdującej się na jego terenie. Zieleń traktowana jest, jako niezbędny element
krajobrazu miejskiego podnoszący jakość życia mieszkańców (Sobczyńska 2014).
Klasyfikację i rozmieszczenie obszarów zielonych na terenie Lublina opracowano na podstawie danych obrazowych z 2005 r. wykonanych przez satelitę wysokorozdzielczego IKONOS 2. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono, że Lublin posiada w swoich granicach dużą ilość terenów
zielonych, różnorodnych gatunkowo, powierzchniowo i fizjonomicznie. Stwierdzono, że na 100 km2
miasta, aż 77,9 km2 pokrywają powierzchnie zielone. Zdecydowaną większość stanowi roślinność
niska – w stosunku proporcjonalnym do roślinności wysokiej 1:12. Zieleń niska pokrywa teren Lublina
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równomiernie, a tworzą ją głównie: zieleń uliczna, trawniki, murawy stadionowe, ogrody działkowe
oraz duże obiekty, takie jak: poligony wojskowe, obszar byłego obozu Majdanek oraz suche doliny.
Zieleń wysoka na obszarze miasta występuje zazwyczaj w formie wysp zieleni, z powodu stałych
przekształceń środowiska miejskiego. Obszarami obfitującymi w zieleń wysoką są: doliny rzek,
parki: Saski, Ludowy, Akademicki, ogród Botaniczny, cmentarze na Majdanku i przy ulicy Lipowej
oraz Skansen. Bogatymi w zieleń wysoką są dzielnice: LSM, Dziesiąta oraz Tatary. Najmniejszą ilość
roślinności wysokiej stwierdzono na terenach przemysłowych: w okolicach byłej Cukrowni, Fabryki
Samochodów, Ciepłowni Wrotków oraz przy Zakładach Metalurgicznych URSUS (Krukowski i in. 2016).

SPECYFIKACJA URZĄDZENIA PICUS SONIC TOMOGRAPH
Pierwszy tomograf skonstruowano w 1998 r. w Niemczech. Obecnie aparaty PICUS Sonic używane
są w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, w Australii, Chinach i Japonii, we Francji i Włoszech,
w Rosji, Arabii Saudyjskiej, a od 2010 r. także w Polsce. Nazwa urządzeń PICUS pochodzi od łacińskiej
nazwy rodzaju ptaków z rodziny dzięciołowatych (Picus sp.) i związana jest ze sposobem przeprowadzenia pomiaru.
W skład tomografu sonicznego wchodzi: jednostka centralna, sensory rozmieszczane wokół pnia
drzewa, połączone z wbitymi płytko w pień szpilkami i specjalistyczne oprogramowanie. Przed przystąpieniem do badań tomografem, należy dokonać oceny wizualnej badanego drzewa oraz sprawdzić
czy pojawiają się jakiekolwiek zewnętrzne objawy uszkodzenia pnia, które należy zlokalizować.
Następnym etapem jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej zaobserwowanych defektów,
która pomoże w ocenie wyników badania.
Analizę rozpoczyna się od opukania pnia gumowym młotkiem, w celu określenia specyficznych
efektów dźwiękowych co pozwala na określenie poziomu punktów pomiarowych. Następnie na
wyznaczonej wysokości pnia umieszcza się szpilki pomiarowe służące do umocowania sensorów
odpowiedzialnych za odbieranie fal dźwiękowych. Zwykle zakłada się od 5 do 24 punktów pomiarowych. Liczba umieszczonych punktów zależy od obwodu i kształtu pnia drzewa. Odległości między
czujnikami mierzone są przy pomocy specjalnej suwmiarki PiCUS Calliper pracującej w systemie
Bluetooth. Następnie wykonuje się pomiar dźwiękowy, używając do tego młotka elektronicznego.
Za jego pomocą generuje się impuls dźwiękowy na każdym punkcie pomiarowym, odbierany przez
poszczególne sensory. Podczas generowania fali dźwiękowej, sensory rejestrują prędkość rozchodzenia się sygnału. Na tym etapie powstaje wizualizacja, obrazująca wnętrze badanego pnia (tomogram). Obraz przedstawiony na tomogramie jest stosunkowo łatwy do zinterpretowania. Kolor
niebieski i fioletowy oznacza uszkodzony obszar drewna, natomiast kolor brązowy – drewno zdrowe,
niedotknięte rozkładem.

POMIAR I OMÓWIENIE WYNIKÓW TOPOLI CZARNEJ
NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
Topole należą do drzew światłolubnych, które zwykle spotyka się w naturze na terenach łęgowych
i w dolinach rzek. Populus nigra L. preferuje stanowiska żyzne i wilgotne, z wodą gruntową na poziomie 0,8-1,5 m. W dobrych warunkach rośnie najszybciej z drzew uprawianych w naszym klimacie.
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Topola czarna, popularnie zwana sokorą, dorasta do wysokości 30 m. Gatunek charakteryzuje się
m.in. ciemną i głęboko spękaną korą z charakterystycznymi guzowatymi naroślami. Sokora zaliczana jest do drzew krótkowiecznych. Jej żywotność określa się na około 150-200 lat. Spława-Neyman
i Owczarzak (1994) podają, że biel i twardziel topoli czarnej jest bardzo podatna na infekcję przez
grzyby i żerowanie owadów. Dawniej sadzona była jako podstawowe drzewo alejowe. Topole traktowane są jako cenne drzewa dla uzyskiwania szybkich efektów w terenach zieleni oraz tworzenia
mikroklimatu na terenach odkrytych i wietrznych a także jako element maskujący niekorzystne
widoki (Seneta, Dolatowski 2009).
Topola została zasadzona na Placu Litewskim ok. 1880 r. z inicjatywy Feliksa Bieczyńskiego - projektanta i założyciela Ogrodu Saskiego. Zdaniem Euzebiusza Maja, historyka sztuki i konserwatora
krajobrazu kulturowego „Baobab” został zasadzony po powstaniu styczniowym, jako „drzewo
wolności”. Miało to nawiązywać do działań Izabeli Czartoryskiej, która wzorem rewolucjonistów
francuskich sadziła m.in. topole czarne jako symbole wolności (Pacułek 2017). Pod koniec XIX w. i na
początku XX w. drzewo rosło tak szybko, że miało osłabiać dominantę ówczesnego placu Musztry
– sobór prawosławny. W latach 40. XX w. korzenie drzewa rozpościerały się na trawnikach. Około
20 lat później w otoczeniu topoli ułożono bruk, co utrudniło wegetację. Stan „Baobabu” pogorszył
się na początku lat 90., kiedy w trakcie robót budowlanych odcięto część systemu korzeniowego. Ze
względu na brak dokumentacji trudno było wskazać winnych tego czynu (Śliwińska 2013; Szlachetka
2014). Na początku lat 2000. drzewo zaczęło zamierać, m.in. z powodu niedostatecznego uwodnienia
i natlenienia, a także na skutek mrożenia okolic drzewa w okresach zimowych (w tej części placu
Litewskiego organizowano lodowiska). W 2008 usprawniono funkcjonowanie systemu korzennego, układając pod ziemią instalację nawadniająco-napowietrzającą. W maju 2011 r. podczas prac
pielęgnacyjnych przycięto uschnięty wierzchołek, co obniżyło drzewo o ok. 1,5 m. W 2013 topola
miała ok. 16 m wysokości. Szacowano wtedy, że w szczytowym okresie mogła ona mierzyć powyżej
35 m (Franczak 2011). W grudniu 2016 r. z powodu zainfekowania „Baobabu” grzybem odłamał się
znacznej wielkości konar.
Wizualnie stan drzewa rosnącego na Placu jest niezadowalający. W momencie prowadzonej inwentaryzacji drzewo było otoczone blaszanym ogrodzeniem, które od strony wschodniej zostało
uszkodzone na skutek upadku dużego fragmentu konaru, który oderwał się od głównego pnia (Fot.2).
Pierśnica drzewa wynosi 506 cm, wysokość 16 m, a zasięg korony 7 m. Korona drzewa jest bardzo
niesymetryczna i mocno obniżona na skutek prowadzonych na przestrzeni lat prac pielęgnacyjnych.
W górnej części drzewa pozostał fragment głównego przewodnika i trzy konary, z których najgrubszy,
skierowany na zachód jest skrócony do około 3 m. Od południa pień drzewa jest pozbawiony korowiny aż do samego wierzchołka (Fot.3). Zauważalne są ślady po czyszczeniu powierzchni drewna.
W kilku miejscach pnia widoczne są zabliźnione rany po usuniętych gałęziach. Na pniu i konarach
występują owocniki boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.). Gatunek ten
należy do grzybów nadrzewnych występujących na martwym drewnie drzew liściastych takich jak:
grab, buk, wierzba, topola, robinia akacjowa, brzoza i orzech włoski. Owocniki pojawiają się późną
jesienią od końca października do zimy. W sprzyjających warunkach (łagodna zima) pojawiają się
również zimą. Grzyb jest dosyć wytrzymały na mróz i wymaga intensywnego światła do rozwoju
owocników. Boczniak ostrygowaty jest saprotrofem rozwijającym się na martwym drewnie. Może
być również pasożytem atakującym jeszcze żywe drzewa zazwyczaj stare, osłabione lub uszkodzone
(Matteck i in. 2015; Till i in. 2006). Grzyb ten ma również znaczenie gospodarcze. Jest powszechnie
uprawiany na słomie. Jego owocniki dostarczają łatwo przyswajalnego białka, kwasu foliowego,
aminokwasów, witamin z grupy B i soli mineralnych oraz związku obniżającego poziom cholesterolu
we krwi (lowastatyny) (Gunde-Cimerman, Cimerman 1995).
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Fot. 2. Topola czarna. Miejsce po wyłamanym w ostatnim czasie konarze z widocznym dużym ubytkiem wgłębnym
(M. Dąbski)
Fot. 3. Okorowana część pnia. U podstawy niewielki ubytek wgłębny i biegnące ku górze pęknięcie (M. Dąbski)

Po wstępnym ostukaniu pnia drzewa gumowym młotkiem na różnych poziomach, stwierdzono
głuchy odgłos świadczący o zaawansowanym procesie destrukcyjnym wewnątrz pnia. Badanie tomograficzne przeprowadzono na wysokości 1,30 m licząc od poziomu gruntu. Po założeniu 11 punktów
pomiarowych i wykonaniu badania z każdego z nich stwierdzono, że wewnątrz pnia rozwija się bardzo
zaawansowany proces rozkładu tkanek drewna. Drewno sprawne technicznie zajmuje powierzchnię
tylko 15%, a drewno uszkodzone - 71% przekroju poprzecznego pnia. Pozostałe drewno (14%) znajduje
się w fazie przejściowej. Na załączonym tomogramie wyraźnie uwidoczniła się olbrzymia destrukcja
wnętrza pnia. Świadczy o tym jasnoniebieska barwa obejmująca bardzo duży obszar wnętrza pnia
drzewa. Czerwona linia na tomogramie oznacza graniczną grubość ścianki, która pozwala na określenie
minimalnej wytrzymałości mechanicznej pnia drzewa. W przypadku tego egzemplarza, wyliczona
bezpieczna grubość zdrowej tkanki wynosi średnio 23,2 cm. Obliczając zatem współczynnik t/R, czyli
stosunek zdrowego drewna (t) do promienia pnia drzewa (R) otrzymano wartość współczynnika na
poziomie 0,287. Na niekorzyść badanego drzewa wpływa również występowanie grzybów powodujących wewnętrzną destrukcję pnia, co przyczynia się do osłabienia wytrzymałości mechanicznej pnia
i tym samym obniża współczynnik t/R.
Występujący na ocenianej topoli boczniak ostrygowaty powoduje białą zgniliznę. Infekcja wnika przez
rany i szybko się rozprzestrzenia od centrum pnia do jego części peryferyjnych (Suchocka, Baridon
2012). Według dostępnej literatury współczynnik t/R nie powinien być niższy niż 0,33 a w przypadku
drzew z zamkniętymi ubytkami nawet 0,3 (Kane i in. 2001; Hayes 2002; Suchocka 2012; Mattheck i in.
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2015). Wszystkie wartości poniżej tej granicy zwiększają ryzyko złamania się pnia drzewa w najmniej
spodziewanym momencie. Ryzyko takie wzrasta, gdy wnętrze pnia jest zainfekowane patogenami
grzybowymi. Na otrzymanym tomogramie zaznaczono ponadto grubość zdrowej tkanki, która w zależności od usytuowania ma wartość od 5,6 do 16,4 cm.
Uzyskany tomogram pokazuje ponadto wystąpienie możliwych pęknięć wewnątrz pnia (żółte linie)
i kierunek ich rozprzestrzeniania. Najbardziej niebezpieczna jest sytuacja po stronie pd.-zach. i pd.
pomiędzy punktami pomiarowymi 2 i 3 oraz 6 i 7. Na tomogramie oznaczono ten fragment przekroju
pnia grubą żółtą linią (Ryc.2). Prędkość rozchodzenia się dźwięku pomiędzy punktami pomiarowymi była bardzo zróżnicowana i wynosiła od 297 m/s do 9665 m/s. Najniższe wartości zanotowano
w miejscach, gdzie procesy destrukcyjne są najbardziej zaawansowane a najwyższe w miejscach,
gdzie drewno jest jeszcze w miarę sprawne technicznie.

Ryc. 2. Tomogram przekroju poprzecznego pnia topoli czarnej będący wynikiem badania tomografem dźwiękowym
(W. Durlak)

Na aktualny zły stan zdrowotny drzewa miało wpływ wiele czynników w tym: zaawansowany wiek,
prowadzone na przestrzeni lat prace budowlane a przede wszystkim przykrycie terenu wokół pnia
nawierzchnią nieprzepuszczającą wody i powietrza do systemu korzeniowego. Pomimo podjętych
w ostatnich latach działań pielęgnacyjnych mających na celu podniesienie jakości życia drzewa nie
udało się w pełni wyeliminować niekorzystnego wpływu niekorzystnych czynników, zarówno biologicznych jak i fizycznych.
Topola czarna poddana analizie znajduje się w bardzo złej kondycji zdrowotnej i charakteryzuje się bardzo słabą wytrzymałością mechaniczną pnia. Po wykonaniu specjalistycznych badań stwierdzono bardzo rozległe i postępujące procesy rozkładu tkanek wewnątrz pnia spowodowane najprawdopodobniej
infekcją grzybową, której sprawcą jest boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.).
Zaawansowane procesy destrukcyjne spowodowały wyłamanie się pod własnym ciężarem jednego
z głównych konarów, uwidaczniając jednocześnie rozkład wewnętrznych struktur pnia. Rozwijająca
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się wewnątrz biała zgnilizna pnia wpływa na bardzo duże osłabienie wytrzymałości mechanicznej,
co z kolei przekłada się na wysoce prawdopodobną możliwość odłamania się pozostałych konarów
a nawet złamanie pnia i w efekcie powalenie całego drzewa. Wyliczony współczynnik t/R ma wartość
w granicach 0,29 co kwalifikuje ten egzemplarz do zdjęcia z rejestru pomników przyrody i usunięcia
z terenu placu ze względów bezpieczeństwa. Tym samym uniknie się niemożliwych do przewidzenia
w przyszłości skutków spowodowanym ewentualnym przewróceniem się drzewa lub wyłamaniem
pozostałych konarów. Trzy inne zespoły eksperckie, które także badały drzewo, ale stosowały inne
metody diagnostyczne - otrzymały porównywalne wyniki.

PODSUMOWANIE
Zastosowana metoda oceny stanu zdrowotnego drzew przy pomocy tomografii dźwiękowej należy
do nowatorskich technik badawczych umożliwiających bezinwazyjną analizę wewnętrznych struktur
pnia drzewa. Ocena wizualna nadal jest punktem wyjścia do przeprowadzenia takich badań, jednak
defekty wewnętrzne pni drzew często nie dają widocznych objawów zewnętrznych. Przez wiele lat
używano metod wymagających ingerencji w wewnętrzne tkanki drzewa, a ich stosowanie w przypadku cennych drzew zabytkowych było kontrowersyjne. Zastosowana metoda bezinwazyjnego
wykrywania uszkodzeń drewna wewnątrz pnia przy pomocy tomografu Picus Sonic 3 jest całkowicie
bezpieczna dla badanego drzewa.
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Aglomeracja miejska jest trudnym środowiskiem dla różnorodnych form roślinnych. Obszary z zielenią należą do cennych terenów miasta, które powinny być
chronione. W ostatnich latach opracowano nowe precyzyjne techniki diagnostyczne umożliwiające wykrywanie infekcji i rozkład wewnętrznych struktur
pnia m.in. metodą tomografii dźwiękowej. Metoda ta ze względu na swój
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wiekowych, osłabionych drzew o wymiarach pomnikowych, szczególnie cennych w mieście. Precyzyjne urządzenie pomiarowe Picus Sonic 3 doskonale
sprawdza się w praktyce, czego przykładem były badania zabytkowej topoli
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The article presented the roadside vegetation located in Lublin in the lane
along Konstantynów - Ułanów - Zwycięska - Aleje Kraśnickie - Konstantynów
streets. Airborne laser scanning data for roadside trees have been developed
for spatial and altitudinal distributions of trees. The model of trees crown
structures was created and basic features of stand and individual trees (height)
were described. Field measurements were used for the verification of ALS
data (the height of the trees, the breast height diameter, and the tree trunk
projection width were measured). The field results of tree height were compare to ALS data. They showed an underestimated value of 30cm to 1 meter,
which may be due to the fact that ALS data were obtained in 2015 and did
not take into account the increment in height for the last year. Spatial distribution of individual trees obtained from ALS data in 95% corresponds to the
actual distribution of trees obtained from field measurements. The worked
method and the obtained data can be used to analyse the parameters of
the roadside vegetation within the Lublin city.

Zieleń miejska pełni ważną rolę w kształtowaniu jego warunków, wpływa na jakość życia mieszkańców, podnosi atrakcyjność miasta i podwyższa komfort życia jej mieszkańców (Chojecka 2013). Z tych
względów wykonywane są różne badania i analizy, z zastosowaniem różnych metod i narzędzi badawczych, pozwalające określić wartość poszczególnych funkcji. Wykorzystanie danych pochodzących
z lotniczego skanowania laserowego do analizy zieleni miejskiej przeprowadziliśmy we wcześniejszym
artykule przedstawiając metodę wyliczania podstawowej charakterystyki parametrów drzew między
innymi rozmieszczenie i wysokość pojedynczych drzew jak i grupy drzew (Коцюба i in 2015).
Analiza wykrywania drzew w mieście z wykorzystaniem danych ALS z zapisem pełnej fali (full-waveform) była podejmowana w wielu publikacjach (Höfle, Hollaus 2010; Koma i in. 2016). Przedstawione
zostały również metody oszacowania podstawowych charakterystyk drzew takich jak struktura
i profil koron drzew (Lindberg i in. 2012; Latifi i in. 2015), a także detekcja pojedynczych koron drzew
(Koch i in. 2006).
Przykłady badań zadrzewień liniowych możemy przeanalizować w pracy Podolskiej (2013), gdzie
przedstawiona została próba analizy alei przydrożnych z oceną walorów przyrodniczych jakie mogą
pełnić aleje wraz z analizą kompozycyjno-przestrzenną. Analizę drzew przydrożnych w miastach
z wykorzystaniem danych ALS zaproponował Tanhuanpää (2014). Wykorzystanie technologii teledetekcji znalazło zastosowanie również w detekcji podstawowych parametrów pasów zadrzewień
w krajobrazie rolniczym w porównaniu z klasycznymi metodami terenowymi (Nowak i in. 2015).
Celem niniejszej pracy jest wykonanie analizy chmury punktów (zbiór punktów, które posiadają
współrzędne XYZ wraz z dodatkowymi atrybutami takimi jak: intensywność odbicia, klasyfikacja
i inne) pochodzącej z lotniczego skanowania laserowego dla zadrzewień przydrożnych opracowanie
rozkładu przestrzennego, wysokościowego zadrzewień pasowych, model struktur koron drzew oraz
określenie podstawowych cech drzewostanu i pojedynczych drzew.

MATERIAŁ I METODY
Obszarem badań był pas drogowy wyznaczony na podstawie podkładu katastralnego wzdłuż ulic
Konstantynów - Ułanów - Zwycięska - Aleje Kraśnickie – Konstantynów (Ryc.1).

Ryc. 1. Położenie badanego terenu
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Do analizy wykorzystana została chmura punktów pozyskana z lotniczego skanowania laserowego
z lutego 2015 roku udostępniona przez Urząd Miasta Lublin. Gęstość chmury punktów wynosiła do
24 pkt/m2. Za pomocą oprogramowania ArcMap 10.5 (licencja testowa) oraz rozszerzenia LP360
chmura punktów została poddana manualnej weryfikacji i dokonano korekty klasyfikacji, która polegała na przypisaniu każdemu punktowi chmury punktów jego właściwego atrybutu związanego
z obiektem (grunt, niska, średnia i wysoka roślinność, zabudowa) (Ryc.2).

Ryc. 2. Przekrój przez sklasyfikowaną chmurę punktów

Następnie za pomocą narzędzi pakietu LAStools utworzono znormalizowaną chmurę punktów czyli
zamienione zostały wysokości nad poziomem morza na wysokości nad poziomem gruntu. Analizę
drzew przydrożnych rozpoczęto od utworzenia Modelu Koron Drzew (MKD) na podstawie znormalizowanej chmury punktów oraz klasy gruntu i wysokiej roślinności (powyżej 2m oraz pierwszego odbicia
lasera) z rozmiarem komórki 0,5m 0,5m. Tak utworzony MKD został poddany dalszej analizie. Za
pomocą oprogramowania SAGA GIS i narzędzia Watershed Segmentation utworzono segmentację
koron drzew. Na podstawie segmentacji było możliwe określenie podstawowych charakterystyk
drzew, ich rozmieszczenia i wysokości.
Oprócz analiz danych ALS przeprowadzono pomiary terenowe w celu pozyskania informacji o rozmieszczeniu drzew, składzie gatunkowym, wysokości, pierśnicy pnia i inne. Dane terenowe były pozyskiwane za pomocą narzędzia Collector for ArcGIS dla uprzednio utworzonej bazy danych. Tak zebrane
dane zostały weksportowane i wczytane do ArcMap w celu porównania z analizami danych ALS.

WYNIKI I DYSKUSJA
W wyznaczonym pasie drogowym pomierzonych zostało 121 drzew gdzie dominowały następujące
gatunki drzew: klon jawor (Acer pseudoplatanus) 31%, grab pospolity (Carpinus betulus) 30%, brzoza
brodawkowata (Betula pendula) (21%), orzech włoski (Juglans regia) 15%, oraz inne. Analiza danych
ALS wykazała 137 drzew należących do analizowanego pasa drogowego. Przykładowy wynik segmentacji modelu koron drzew pokazuje rysunek 3 (Ryc.3).
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Ryc. 3. Przykład segmentacji zasięgu koron drzew

Ilość pomierzonych drzew okazała się niższa względem analizy danych ALS, ponieważ analiza danych
ALS uwzględniła drzewa spoza pasa drogowego nachylonych w kierunku drogi. Łączna powierzchnia
wyznaczonego pasu drogowego wynosi 5,36 ha a łączna powierzchnia koron drzew wyniosła 0,89 ha
co stanowi około 16% powierzchni całkowitej pasu drogowego. Próbka wyników pomiarów z terenu
(wysokość, rozmiar pierśnicy DBH, projekcja korony) oraz wyniki analizy z danych ALS zostały przedstawione w tabeli (Tab.1). Warto zaznaczyć, że lotniczy skaning laserowy został wykonany dwa lata
wcześniej, dlatego różnica w wysokościach jest znaczna. Wierzchołki drzew otrzymane na podstawie
analizy danych ALS oraz zasięg koron drzew prezentuje rysunek 4 (Ryc.4).
Tab. 1. Przykład pomiarow terenowych i wynikow z analizy danych ALS mniejsza czcionka tak jak w innych miejscach
ANALIZA DANYCH
ALS

POMIARY TERENOWE
GATUNEK

Kasztanowiec
Kasztanowiec
Klon
Klon
Klon
Klon
Brzoza
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DBH
(CM)

H (M)

KOR. NA
PÓŁ.

KOR. NA
WSCH.

KOR. NA
POŁ.

KOR. NA
ZACH.

H (M)

20
40
30
20
35
30
30

8,5
10
9
11
12,5
11,5
14

2
3
3
3
4
3
4

2
2
3
3
3
3
2

1
2
4
2
4
2
2

2
3
3
3
3
2
3

7,51
8,7
7,53
9,38
11,51
10,29
12,88

Ryc. 4. Rozmieszczenie wierzchołków drzew i zasięg koron drzew

Analiza roślinności przydrożnej jest bardzo ważna w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, pozwala na
monitorowanie zmian w układach zadrzewień co daje możliwość większej kontroli przy planowaniu
przestrzennym. Wykorzystanie danych ALS pozwala na opracowanie dla większego terenu podstawowych parametrów cech drzewostanu (zasięgu koron drzew, lokalizację i wysokość pojedynczych
drzew, zwartość koron drzew i inne) z dokładnością zależną od przyjętej rozdzielczości modelu koron
drzew, ukształtowania terenu i występujących gatunkach drzew (Stereńczak 2008).

WNIOSKI
Dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego umożliwiają uzyskanie wyników o dużej
dokładności. Pozwalają również na opracowanie nowych metod w analizach drzew znajdujących się
w pasach drogowych do określania podstawowych ich parametrów.
W niniejszej pracy określono wysokości i rozmieszczenia pojedynczych drzew na podstawie Modelu
Koron Drzew przy użyciu metody segmentacji wododziałowej obrazu (Watershed Segmentation).
Analiza danych ALS wykazała dokładność segmentacji koron drzew do około 93%. Bardzo ważnym
aspektem na dokładność wyników miała wpływ aktualność chmury punktów względem pomiarów
z badań terenowych, co spowodowało znaczne zaniżenie uzyskanych wyników.
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Podczas analiz określenia rozmieszczenia pojedynczych drzew stwierdzono, że zostały zlokalizowane również te drzewa, których korona drzew była znacznie nachylona w kierunku pasa drogowego
bądź najwyższy punkt korony znajdował się w pasie drogowym. Dlatego bardzo ważnym etapem
w analizach była manualna weryfikacja wyników z pomiarami terenowymi.
Wyniki automatycznego wykrywania rozmieszczenia pojedynczych drzew okazała się bardzo dobra
w porównaniu z pomiarami terenowymi. Średni błąd położenia drzew wynosił około 0,5 m. Użycie
danych ALS do analizy drzew przydrożnych może mieć zastosowanie dla całego miasta Lublina,
a także mogą być pomocne w przeprowadzanej inwentaryzacji drzew.
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Artykuł prezentuje przykład analizy drzew położonych w pasie drogowym
wzdłuż ulic Konstantynów – Ułanów – Zwycięska – Aleje Kraśnickie –
Konstantynów w Lublinie. Zaprezentowano przykłady analiz chmury punktów
dla zadrzewień przydrożnych, opracowano rozkład przestrzenny i wysokościowy
zadrzewień pasowych, model struktur koron drzew oraz określono podstawowe
cechy drzewostanu i pojedynczych drzew (wysokość). Do weryfikacji danych
ALS posłużono się pomiarami terenowymi (pomierzono wysokość drzew za
pomocą wysokościomierza Blume Lejsa, pierśnicy drzew czyli grubości pnia
drzew na wysokości piersi (diameter brest height), oraz szerokość projekcji
koron drzew). Otrzymane wyniki, co do wysokości drzew zostały porównane
z analizami z chmur punktów pokazały zaniżone wartości od 30 cm do 1 m, co
może być związane z tym, że dane ALS zostały pozyskane w roku 2015 i nie
uwzględniały przyrostu na wysokość za ostatni rok. Rozkład przestrzenny
pojedynczych drzew uzyskany z danych ALS w 95% odpowiada faktycznemu
stanu rozmieszczenia drzew uzyskanych z pomiarów terenowych. Opracowana
metoda oraz otrzymane dane mogą zostać wykorzystane do analizy parametrów drzew roślinności przydrożnej w granicach miast.

253

254

