Dobór drzew, krzewów i pnączy do szczególnie trudnych warunków miejskich

JACEK BOROWSKI

Tabela 1. Gatunki i odmiany drzew do sadzenia w trudnych warunkach siedliskowych,
bezpośrednio przy ulicach o dużym natężeniu ruchu kołowego
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Intensywny rozwój miast, szczególnie
w ostatnich latach, powoduje, że niezwykle szybko ubywa w nich obszarów
pokrytych roślinnością. Łączy się to ze
wzrastającym stopniem degradacji środowiska miejskiego. Zmiany środowiskowe
w największym stopniu dotykają drzew
przyulicznych, narażonych na szkodliwe działanie nieprzyjaznego sąsiedztwa
ciągów komunikacyjnych. Problem jest
szczególnie palący bezpośrednio przy
jezdniach. Notowane w ostatnich latach,
masowe zamieranie drzew w miastach
polskich jest potęgowane przez nie zawsze odpowiedni ich dobór.
Skala zjawiska zamierania drzew przyulicznych jest naprawdę niepokojąca.
W ostatnich 25 latach wycięto w Warszawie około połowy drzew rosnących
przy głównych ulicach miasta.
Corocznie usuwa się w ostatnich latach
około 1000 drzew przyulicznych.
Corocznie podobną liczbę drzew, około
1000, się dosadza.
(Dmuchowski, Bandurek 2001; Szczepanowska 2001; dane niepublikowane Zarząd Oczyszczania Miasta - Dział Zieleni
w Warszawie 2006).
Proponowane dobory roślin są zwykle
szerokie i rzadko uwzględniają specyfikę siedlisk przyulicznych (Bugała i in.
1984, Siewniak i Czekalski 2001, Borowski i in. 2005). Zestaw drzew i krzewów,
bardziej tolerancyjnych względem nieprzyjaznych warunków przyulicznych,
zaproponowały Anna Bach i Małgorzata
Frazik-Adamczyk (2006). Sadzone przez
ostatnie stulecie w miastach polskich

Zasadnicze czynniki
ograniczające rozwój
drzew miejskich
Tworząc dobory roślin, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są podstawowe biotyczne i abiotyczne czynniki
ograniczające ich rozwój.

Jednym z najważniejszych zjawisk
wpływających na rozwój roślinności
miejskiej jest przesuszenie powietrza
i gleby. Najsilniej przejawia się ono w pasach przyulicznych (Bassuk i in. 1985).
Susza potęgowana jest przez głębokie
zaleganie w centrum miast wód gruntowych, z których większość drzew i krzewów nie jest w stanie korzystać.
W miastach środkowej Europy, szczególnie w Polsce, co najmniej równie istotnym czynnikiem jak susza, jest znaczne
zasolenie gleb, związane z zimowym
odladzaniem jezdni. Zawartość soli w
zasięgu korzeni przekracza często nawet
kilkunastokrotnie normalne stężenie
roztworów glebowych. Aerozol solny,
który powstaje w wyniku rozpylania
przez przejeżdżające pojazdy zasolonej
wody, uszkadza też pędy i pąki. W efekcie
jego działania pąki od strony jezdni zamierają. Z pąków stłumionych (śpiących)
powstają zdeformowane, często spóźnione pędy i zniekształcone korony (Borowski i Pstrągowska 2010).
Ograniczenie przestrzeni, w jakiej
może rozwijać się system korzeniowy,
to kolejny czynnik wpływający niekorzystnie na rozwój drzew (Krizek i Dubik
1987; Lindsey i Bassuk 1991, Jim 2003).
Zła struktura gleby, która wynika
najczęściej z jej ubicia i przemieszania
warstw glebowych w trakcie budowy
dróg, wpływa na degradację systemu
korzeniowego roślin drzewiastych (Siewniak i Siewniak 2001, Jim 2003).
Nieprawidłowy odczyn gleb (zbyt wysoka wartość pH), wynikający z alkalizacji środowiska odpadami budowlanymi
i nadmiernego zasolenia, powoduje ograniczenie dostępności mineralnych substancji odżywczych. (Buckstrup i Bassuk
2003, Zimny 2005).

Uwagi

Acer campestre i odm. ‚Nanum’,
‘Elsrijk’/ klon polny i odm. . ‚Nanum’,
‘Elsrijk’

+

++

II / parasolowata,
I / kulista

‚Nanum’ - pojemniki

Corylus colurna
/leszczyna turecka

+

+

II / szeroko
stożkowa

Może być niszczona ze względu na
jadalne owoce

Crataegus ×media ‚Paul’s Scarlet’
/głóg pośredni odm. ‚Paul’s Scarlet’

+

+

II /parasolowata

Pojemniki, formy pienne, początkowo wolny wzrost

+

+

I /stożkowa

Pojemniki, formy pienne,
początkowo wolny wzrost

Crataegus prunifolia ‚Splendens’
/głóg śliwolistny odm. ‚Splendens’

+

++

II /owalna

Pojemniki, formy pienne,
początkowo wolny wzrost

Fraxinus pennsylvanica i ‚Crispa’
/jesion pensylwński i odm. ‘Crispa’

+

++

II /kulista

‘Crispa’ - kulista korona

+

++

II /stożkowa
stożkowa

Nierównomiernie przyrasta

++

++

III / parasolowata,
II / stożkowa

Forma i odm. bezcierniowe, szeroki
system korzeniowy

+

++

III / rozłożysta,
II / stożkowa

Typ wymaga przestrzeni,
„Pyramidalis” - odm. o wąskiej
koronie

+

+

I / kulista

Pojemniki, wąskie ulice, pasaże

Pyrus calleryana ‚Chanticleer’ /grusza
drobnoowockowa odm. ‚Chanticleer’

+

++

I / owalna

Bardzo małe owoce

Quercus rubra
/dąb czerwony

+

+

III / szeroka,
stożkowa

Nie znosi ubitej gleby

Quercus palustris
/ dąb błotny

+

+

III / owalna

Mimo nazwy toleruje suszę

Robinia pseudoacacia
i ‚Umbraculifera’ /robinia biała
i odm. ‚Umbraculifera’

++

++

II / kulista,
I / stożkowa

Sorbus intermedia i „Brouwers”
/jarząb szwedzki i odm. ‘Brouwers’

+

+

Crataegus monogyna ‚Stricta’ , Compacta’ /głóg jednoszyjkowy odm.
‚Stricta’ , Compacta’

Gingko biloba ‘Fastigiata’
i ‘Princeton Sentry’
/miłorząb chiński i odm. ‘Fastigiata’ i
‘Princeton Sentry’
Gleditsia triacanthos f. inermis
i ‚Skyline’
/glediczia trójcieniowa forma inermis
i odm. ‚Skyline’
Platanus ×hispanica
i ‚Pyramidalis’ /platan klonolistny
i odm. ‚Pyramidalis’
Prunus ×eminens ‚Umbraculifera’
/wiśnia osobliwa odm. ‚Umbraculifera’

Stanowisko
- wymagania
świetlne

klasa wielkości
/ budowa korony

Wstęp

takie drzewa, jak lipy czy klony, nie wytrzymują presji środowiska miejskiego.
Wielu z tradycyjnie sadzonych taksonów nie powinno się w ogóle stosować
w trudnych warunkach przyulicznych.
Konieczne jest zatem szukanie gatunków
i odmian drzew, które mogłyby zadowalająco rosnąć przy ulicach, choćby przez
dwadzieścia lat. W ostatnim dwudziestoleciu w wielu krajach podjęto ukierunkowane prace hodowlane i selekcyjne, ich
efektem jest pojawienie się nowych lub
przypomnienie mało popularnych taksonów. W wyniku tych prac otrzymano
liczne odmiany nie tylko tolerancyjne
względem niekorzystnych czynników
siedliskowych, odporne na szkodniki
i choroby, ale też mające odpowiednią dla
drzew miejskich formę. (Kiermeier 1981,
Kiermeier 1986, Basuk i in. 2003, Trowbridge, Basuk 2004). Wiele spośród nich
może być wykorzystanych w warunkach
klimatycznych i glebowych Polski. Wiele
taksonów jest od dawna stosowanych w
inny miastach, potrzebne jest zatem ich
szukanie, aklimatyzacja i wprowadzanie
w przestrzeń uliczną. Należy sobie zdawać sprawę z tego, że ze względu na specyfikę miast i zróżnicowanie klimatyczne
Polski, nie jest możliwe stworzenie doboru uniwersalnego dla całego kraju (Borowski i Latocha 2006).

Tolerancja na suszę

Dobór drzew, krzewów
i pnączy do szczególnie
trudnych warunków miejskich

Nazwa łacińska/nazwa polska

Tolerancja na
podwyższone
zasolenie

Wykładowca dendrologii i drzewoznawstwa
na SGGW

II / owalna
II / owalna

„Umbraculifera” - pojemniki, obfity
posusz, odrosty korzeniowe.
małe wymagania siedliskowe
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Pożądane i niepożądane
cechy drzew miejskich
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Najlepiej, jeśli tworzące dobór drzewa
i krzewy, wykazują wysoką tolerancję
na działanie jak największej liczby wymienionych biotycznych i abiotycznych
czynników. Z tym związane są specyficzne właściwości biologiczne taksonów
(Sjöman i Nielsen 2010).
Choć Polska nie jest krajem o dużym
zróżnicowaniu klimatycznym, to pierwszym, zasadniczym czynnikiem, jaki
należy brać pod uwagę tworząc każdy
dobór, jest odporność taksonów na niską
temperaturę i dopasowanie do pozostałych czynników klimatu (Bojarczuk i in.
1984, Heinze i Schreiber 1984). Według
wielu autorów, dobór powinien być w
miarę szeroki i preferować gatunki rodzime, czyli takie, które rosną w obrębie
naturalnego zasięgu (Zając i Zając 2001).
Powinno to zapobiec sadzeniu miejskich
monokultur i stworzyć możliwość wyboru taksonu dostosowanego do miejscowych warunków siedliskowych (Szczepanowska 2001, Roloff i in. 2009). Niestety,
niewiele jest drzew i krzewów, tym bardziej rodzimych, mogących sprostać

Mało znane
drzewa miejskie
Istnieją liczne gatunki i odmiany
drzew, mniej znane, uprawiane w miastach o szerokości geograficznej zbliżonej
do naszej. W Polsce są rzadko sadzone,
a ich przydatność jako przyulicznych jest
niedoceniana, warte zainteresowania są
na przykład kłęk amerykański - Gymnocladus dioica czy korkowiec amurski
- Phellodendron amurense.
W chłodniejszych stanach amerykańskich często jest sadzona surmia okazała - Catalpa speciosa (strefa klimatyczna
4B), mniej wrażliwa od często spotykanej
u nas katalpy bignoniowej. Sądzę, że należy się i tym gatunkiem zainteresować.
Wiele dobrze znanych drzew ma prawie
niewykorzystywane odmiany pokrojowe, najlepszym tego przykładem są platan klonolistny - Platanus ×hispanica
‘Pyramidalis’ i topola biała - Populus alba
‘Pyramidalis’.
W tabeli 3 znalazły się niektóre drzewa, które jako miejskie prawie nie są sadzone, albo takie, co do których obawa
o tolerancję na niskie temperatury jest
w pewnej mierze uzasadniona. Na przykład metasekwoja chińska - Metasequoia glyptostroboides musi być sadzona
w cieplejszych rejonach kraju i do tego
w miejscach, gdzie woda gruntowa jest
w zasięgu korzeni. W naszych warunkach mogą to być z powodzeniem miasta nadmorskie. W cieplejszych rejonach
klimatycznych należy tez sadzić odmianę
brzostownicy japońskiej - Zelkova serrata ‘Village Green’.
Pierwotną przyczyną uprawy roślin w miastach są ich walory ozdobne.
Przykładem tego może być wspaniale
przebarwiający się jesienią ambrowiec
amerykański - Liquidambar styraciflua
lub wyjątkowo atrakcyjnie kwitnący
strączyn żółty - Cladrastis kentukea.
Strączyn żółty ma więcej niż przeciętne
wymagania siedliskowe, nie należy go sadzić bezpośrednio przy jezdniach o dużym natężeniu ruch. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej szczególnie
często jako miejskie uprawiane są odmiany ambrowca i tulipanowca o wąskich
koronach. Tulipanowiec wymaga dużej
staranności w doborze miejsca i nie można go sobie wyobrazić rosnącego w małej

Nazwa łacińska/nazwa polska

klasa wielkości
/ budowa korony

Tabela 2. Gatunki i odmiany drzew do
sadzenia przy ulicach o mniejszym
natężeniu ruchu bądź przy ulicach
ruchliwych, ale w większej odległości
od jezdni

Tabela 2. Gatunki i odmiany drzew do sadzenia przy ulicach o mniejszym natężeniu ruchu
bądź przy ulicach ruchliwych, ale w większej odległości od jezdni

Uwagi

Alnus incana ‘Aurea’, ‘Laciniata’
/olsza szara i odm. ‘Aurea’, ‘Laciniata’

+

+

II / owalna

‘Aurea’ – żółtolistna, ‘Laciniata’ strzepolistna

Acer platanoides ‚Globosum’ , ‘Columnare’
/klon pospolity odm. ‘Globosum’, ‘Columnare’

+

+

III / kulista
II / kolumno-wa

Wrażliwe na zasolenie

Ailanthus altissima
/ ailant gruczołkowaty

+

++

III / szeroka,
rosłożysta

Odrosty korzeniowe, kruche gałęzie,
wyprowadzić koronę

+

I / kulista

Pojemniki, miejsca ciepłe, zaciszne

Catalpa bignonioides i ‚Nana’ / surmia (katalpa) bignoniowa i odm. ‚Nana’

Stanowisko
- wymagania
świetlne

Tabela.1. Gatunki i odmiany drzew do
sadzenia w trudnych warunkach siedliskowych, bezpośrednio przy ulicach
o dużym natężeniu ruchu kołowego

Tolerancja
na suszę

choćby w części wysokim wymaganiom
stawianym roślinom przyulicznym.
Wybrane drzewa powinny mieć walory estetyczne, takie jak: atrakcyjne kwitnienie, ulistnienie, czy przebarwienia.
Powinny być w miarę możliwości długowieczne, dobrze, jeśli ponadto wykazują
właściwości fitoremediacyjne (McPherson i in. 1997, Gawroński i in. 2000).
Ze względu na warunki przestrzenne
panujące w miastach, istotne są ograniczone rozmiary drzew (koron i systemów
korzeniowych). Drzewa nie powinny:
wytwarzać dużych, licznych owoców,
tworzyć odrostów korzeniowych i intensywnie się rozsiewać.
Proponowany dobór drzew do najtrudniejszych siedlisk miejskich
Niewątpliwie odpowiedni dobór
drzew i krzewów do trudnych warunków
miejskich jest podstawą powodzenia ich
uprawy.
Przedstawiony poniżej dobór podstawowy uwzględnia rośliny drzewiaste
wykazujące wysoką tolerancję na niekorzystne czynniki siedliskowe, szczególnie
na podwyższone zasolenie i suszę glebową (tab.1).
Zestawione poniżej rośliny są w zasadzie wystarczająco odporne na działanie
niskich temperatur. Jednak takie taksony
jak Gingko biloba - miłorząb dwuklapowy i jego odmiany, Gleditsia triacanthos glediczja trójcieniowa, Sophora japonica
– szupin chiński czy Platanus ×hispanica - platan klonolistny, nie powinny być
sadzone w miejscach bardzo chłodnych
i wietrznych.
Większość wybranych drzew ma
zwarte korony - kolumnowe, stożkowate, jajowate, bądź kuliste. Wyjątkami są
Gleditsia triacanthos f. inermis - glediczia trójcieniowa, Platanus ×hispanica platan klonolistny i Quercus rubra - dąb
czerwony. Drzewom tym powinno się zapewnić przestrzeń do rozwoju, mogą być
sadzone, na przykład w szerokich alejach.
Dobór uzupełniający, przedstawiony w
tabeli 2, zawiera rośliny o nieco mniejszej
tolerancji na zasolenie, działanie niskich
temperatur bądź wykazujące inne drobne wady, które uniemożliwiają zaliczenie ich do zasadniczej grupy. Drzewa te
mogą być sadzone przy ulicach o mniejszym natężeniu ruchu bądź przy ulicach
ruchliwych, ale w większej odległości od
jezdni. Na liście uzupełniającej znalazły
się dwie topole, obecnie często usuwane
ze względu krótkowieczność. Ich umieszczenie w doborze wynika z przekonania,
że skoro drzewa przyuliczne żyją przeciętnie coraz krócej (około 10-20 lat), to
walor długowieczności ma drugorzędne
znaczenie. Szybko rosnące, o odpowiednim kształcie korony i niewielkich wymaganiach siedliskowych topole, mają
swoje zalety, szczególnie gdy chcemy
uzyskać szybkie efekty. Ponadto są to
drzewa o znacznych możliwościach fitoremediacyjnych (Gawroński i in. 2000).

Tolerancja
na podwyższone
zasolenie

Ważnym czynnikiem, ograniczającym rozwój drzew miejskich (szczególnie
przyulicznych), jest brak mikroorganizmów symbiotycznych, w tym mikoryzowych, ułatwiających pobieranie składników pokarmowych przez drzewa.
Istotne znaczenie ma zanieczyszczenie
powietrza pyłami i toksycznymi gazami,
co wpływa na zaburzenie głównych procesów fizjologicznych, w tym fotosyntezy.
Ograniczenie dostępu światła, wynikające między innymi z zacienienia
wysokimi budynkami, powoduje zniekształcenia rozwojowe koron drzew
i często utratę ich statyki.
Bardzo zróżnicowane warunki termiczne, wyrażające się dużą roczną amplitudą temperatury, powodują liczne
wśród drzew miejskich pęknięcia mrozowe i rany oparzeniowe.
Częste uszkodzenia mechaniczne
związane są z bezpośrednim oddziaływaniem ludzi i pojazdów, a także z rozmaitymi pracami w obrębie korzeni i koron, w tym z nieprawidłową pielęgnacją.
Pogorszenie ogólnego stanu drzew
sprzyja nasileniu występowania chorób
i szkodników. Jest to tym bardziej istotne,
że w warunkach przyulicznych nie stosuje się chemicznych środków ochrony.
Wszystkie te czynniki łącznie tworzą
specyfikę środowiska miejskiego i w niekorzystny sposób wpływają na szatę roślinną miasta. Wiele z nich działa synergistycznie, potęgując swoją szkodliwość,
czego najprostszym przykładem jest jednoczesne działanie suszy i nadmiernego
zasolenia.

Dobór drzew, krzewów i pnączy do szczególnie trudnych warunków miejskich

Fraxinus excelsior ‘Nana’, Atlas’ /jesion wyniosły odm. ‘Nana’, ‘Atlas’

+

+

II / kulista

Małe przyrosty, nie znosi ubitej gleby

Populus simonii ‚Fastigiata’ /topola Simona
(chińska) odm. ‚Fastigiata’

+

+

II / szeroka,
owalna

Kruche drobne gałęzie

Populus tremula ‚Erecta’
/topola osika odm. ‚Erecta’

++

+

I / wąska -kolumnowa

Odrosty korzeniowe

Sorbus aria i ‚Magnifica’ /jarząb mączny i
odm. ‚Magnifica’

+

++

Sorbus thuringiaca ‚Fastigiata’ /jarząb turyngski odm. ‚Fastigiata’

+

++

Tilia xeuropaea ‚Pallida’
/lipa holenderska odm. ‚Pallida’
Tilia tomentosa
‚Varsaviensis’ i ‘Brabant’
/lipa węgierska i odm. ‚Varsaviensis’ i ‘Brabant’

II / owalna
I / owalna
7m
I/ 3,5 m stożkowa
/owalna

Sorbus aria - formy pienne

Miejsca osłonięte, formy pienne

+

II / owalna

Wrażliwa na zasolenie

+

II / stożkowa
II / stożkowa

Wrażliwa na zasolenie

Objaśnienia skrótów i symboli użytych w tabelach:
+ wysoka tolerancja,
++ bardzo wysoka tolerancja,
stanowisko słoneczne
stanowisko półcieniste
stanowisko cieniste
uwagi - pojemniki (drzewa mogą być sadzone w dużych pojemnikach),
I - pierwsza klasa wielkości; drzewa o wąskiej (niewielkiej) koronie, ø do - 6 m,
II - druga klasa wielkości; drzewa o umiarkowanie szerokiej koronie, ø 6 -12
III - trzecia klasa wielkości; drzewa o szerokiej koronie, ø powyżej 12 m.
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Podobnie jak w przypadku drzew, na
terenie miast można zastosować bardzo
szeroką gamę roślin pnących. Najtrudniejsze warunki wzrostu pnącza znajdują
przy jezdniach, na ekranach osłonowych
(dźwiękochłonnych) i tu dobór roślin
musi być szczególnie staranny. W krajach, gdzie długość autostrad i dbałość
o jakość środowiska jest większa, od
dawna ekrany ochronne obsadzane są
pnączami.
Rośliny pnące spełniają na ekranach
funkcję izolacyjną. Z racji swojej rozbudowanej struktury i tekstury wspomagają ich dźwiękochłonne działanie,
zarówno poprzez pochłanianie, jak i rozpraszanie fal dźwiękowych. Ponadto liście pnączy absorbują zanieczyszczenia
pyłowe i gazowe, redukując w ten sposób
ich stężenie w powietrzu. Poza funkcjami
fitosanitarnymi także dekorują i maskują duże pionowe płaszczyzny ekranów,
z natury obce w krajobrazie. Oczywiste

Walory
ozdobne

Pnącza na ekranach
osłonowych

Tolerancja na
zacienienie /
strefa klimat.

Przedstawione powyżej zestawy taksonów są proponowane dla siedlisk wyjątkowo nieprzyjaznych roślinom. W
innych miejscach, takich jak skwery czy
parki, lista drzew i krzewów możliwych
do zastosowania jest bez porównania
szersza i może zawierać prawie wszystkie
gatunki, które są w stanie rosnąć w naszej
strefie klimatycznej.
W powyższych tabelach brak jest roślin iglastych, głównie ze względu na ich
małą tolerancję na zasolenie podłoża.
Ponadto iglaste bywają bardziej wrażliwe
od liściastych na zanieczyszczenia gazowe i pyłowe. W żadnym przypadku nie
można jednak o nich zapominać. Większość iglastych jest wiecznie zielona - to
niezaprzeczalny walor. Wiele z nich to
rośliny pionierskie, które mogą rosnąć
w trudnych warunkach glebowych. W
centrum miast zupełnie dobrze rosną
choćby: tolerująca niewielkie zasolenie
sosna czarna - Pinus nigra, świerk serbski i jego atrakcyjna odmiana ‘Pendula’Picea omorika ‘Pendula’, sosna górska
i jej odmiany - ‘Pinus mugo’, jodła kalifornijska - Abies concolor i jej odmiany.
Bardzo dobrze, w miejscach o tylko nieco
mniejszym zanieczyszczeniu, rosną cisy
i pionierskie jałowce. Rośliny te, i słusznie, są sadzone w misach, przy murkach
oporowych, na skarpach i przy schodach.

Nazwa łacińska i polska

Tolerancja na
utwardzoną
nawierzchnię i ubicie
gleby
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Podobnie, jak w przypadku drzew,
krzewy przeznaczone do sadzenia w
najtrudniejszych warunkach przydrożnych powinny tolerować działanie niekorzystnych czynników siedliska. Poniżej
znajduje się lista wybranych krzewów
oraz dane co do tolerancji na działanie
najważniejszych czynników ograniczających ich wzrost. Między innymi ze
względu na brak ograniczeń wynikających z wielkości i trwałości (mają w stosunku do drzew mniejsze rozmiary i są
krótkowieczne) ich oferta jest większa.
Podstawowa lista krzewów do sadzenia
w najtrudniejszych warunkach drogowych i miejskich przedstawia się następujaco: Acer tataricum - klon tatarski +,
Amelanchier sp. (w tym Amelanchier lamarckii, Amelanchier ‚Ballerina’ (i inne
odmiany) - świdośliwa +, Amorpha fruticosa - amorfa krzewiasta ++, Berberis
koreana - berberys koreański +, Berberis
ottawensis - berberys ottawski i odm. +,
Berberis vulgaris - berberys pospolity
i odm. K, Berberis thunbergii - berberys
Thunberga i odmiany +, Caragana arborescens - karagana syberyjska i odm.
++, Caragana frutex - karagana podolska ++, Colutea arborescens - moszeniec
południowy ++, Cornus alba - dereń
biały i odm. ‚Aurea’, ‚Elegantissima’,
‚Gouchaultii’, ‚Kesselringii’, ‚Sibirica’ W,
Cornus stolonifera - dereń rozłogowy
i odm. W, Cotinus coggygria - perukowiec podolski i odm. ‚Golden Spirit’,

Rośliny iglaste

Tabela 3. Drzewa mniej znane/rzadko stosowane i tolerujące presję warunków miejskich

Tolerancja
na zasolenie
podłoża

Krzewy

cess’, ‘Goldmound’, Stephanandra incisa ‘Crispa’, Symphoricarpos chenaultii
‘Hancock’, Syringa meyeri ‘Palibin’, Vinca minor.

Szerokość
korony [m]

Tabela 3. Drzewa mniej znane/rzadko
stosowane i tolerujące presję warunków miejskich

‚Purpureus’, ‚Royal Purple’, ‚Rubrifolius’
++, Elaeagnus angustifolia - oliwnik
waskolistny ++, Elaeagnus commutata
- oliwnik srebrzysty ++, Euonymus europaeus - trzmielina pospolita i odm. +
K, W, Euonymus verucosus - trzmielina
brodawkowata + K, Hippophaë rhamnoides - rokitnik pospolity ++ K, Koelreuteria paniculata - mydlnica lekarska
++, Laburnum watereri ‚Vossii’ - złotokap Waterera odm. Vossii’ +, Ligustrum
vulgare - ligustr pospolity i odm ‚Atrovirens’, ‚Lodense’. + K, Lonicera tatarica.
- suchodrzew tatarski i odmiany, np. ‚Arnold’s Red’ +, Lonicera xylosteum ‚Compacta’ - suchodrzew pospolity i odm. + K,
Lycium barbarum - kolcowój pospolity
+, Physocarpus opulifolius i odm. ‚Darts
Red’, ‚Diabolo’, ‚Luteus’ +, Potentilla fruticosa - pięciornik krzewiasty i odm. +,
Prunus cerasifera - śliwa ałycza i odm.
‚Hessei’, ‚Pissardii’ +, Prunus spinosa śliwa tarnina ++ K, Ptelea trifoliata – parczelina trójlistkowa _, Rhus typhina - sumak octowiec i odm. ‚Dissecta’ ++, Ribes
alpinum ‘Schmidt’ - porzeczka alpejska
i odm. ‘Schmidt’ + K, Ribes aureum - porzeczka złota +, Rosa canina - róża dzika
+, Rosa rugosa - róża pomarszczona +,
Rosa ×rugotida - róża +, Sorbaria sorbifolia - tawlina jarzębolistna, Spiraea
×cinerea ‚Grefsheim’ - tawuła szara odm.
‚Grefsheim’ +, Spiraea salicifolia - tawuła wierzbolistna K, W, Symphoricarpos
albus var. laevigatus - śnieguliczka biała odm. ++, Symphoricarpos chenaultii ‚Hancock’ - śnieguliczka Chenaulta
odm. ‚Hancock’ +, Symphoricarpos
orbiculatus - śnieguliczka koralowa ++,
Syringa vulgaris - lilak pospolity i liczne
odm., np.: ‚Krasavitsa Moskvy’ (‚Schoene
Von Moskau’), ‚Mme. Lemoine’, ‚Primrose’, ‚Sensation’ +.
Litera K po nazwie polskiej oznacza
krzew krajowy; litera W - krzew dobrze
rosnący na glebach wilgotnych i podmokłych; podkreślone zostały taksony tolerujące podwyższone zasolenie podłoża;
znak + oznacza tolerancję na okresowe
susze, ++ oznacza tolerancję na długotrwałe susze; zapis i odm. oznacza, że
obok typu możliwe jest stosowanie odmian, w niektórych przypadkach najbardziej godne polecenia są te wymienione.
W wielu miejscach przy drogach można zastosować rośliny okrywowe, mogą
one rosnąć pod drzewami, zastępując
ściółkę i trawniki na rondach, rozjazdach czy parkingach. Do okrywowych,
znoszących względnie dobrze warunki
panujące w pobliżu jezdni należą: Berberis thunbergii ‘Green Carpet’, ‘Atropurpurea Nana’, Chaenomeles ×superba,
Cornus stolonifera ‘Kelseyi’, Cotoneaster
perpusillus, Cotoneaster horizontalis, C.
nanshan, C. ‘Coral Beauty’, Euonymus
fortunei ‘Coloratus’, Forsythia ‘Courtasol’, Mahonia aquifolium ‘Apollo’, Potentilla fruticosa ‘Goldteppich’, Spiraea
betulifolia, Spiraea japonica ‘Little Prin-

Wysokość
[m]

misie, bezpośrednio przy ulicy.
Spośród roślin zestawionych w tabeli
3 (najrzadziej wykorzystywanych) warto
zwrócić uwagę na całkowicie niestosowane lilaki Syringa reticulata - lilak japoński
i Syringa xchinensis - lilak chiński. Oba
mogą być niewielkimi drzewami, w końcu czerwca i na początku lipca kwitną,
bardzo obficie i atrakcyjnie. Wydaje się,
że najlepsze dla nich miejsca to niewielkie ulice o reprezentacyjnym charakterze, wejścia do banków czy sklepów. W
Polsce lilak japoński jest znany w formie
wysokiego krzewu. Nie są stosowane jego
odmiany drzewiaste, na przykład ‘Summer Snow’. Oba lilaki widuje się przy ulicach w miastach Stanów Zjednoczonych.
Ich wymagania siedliskowe są niewielkie
i zbliżone do lilaka pospolitego - Syringa
vulgaris. Sądzę, że dotychczasowe, nie
zawsze udane, próby wykorzystania jako
przyulicznych taksonów z tabeli 3 nie powinny zniechęcać do ponownego ich sadzenia, zwłaszcza w staranniej dobranych
miejscach.
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Alnus cordata - olsza sercowata

10-15

8

+

+

+ 6A

liście

Acer negundo - klon jesionolistny, formy
o wyprostowanym pniu, zwartej koronie i odm. ‘Kelly’s
Gold’

8

8

+

+

+ 5B

pokrój,
‘Kelly’s Gold’ barwa

Acer platanoides ‘Parkway’, ‘Olmsted’ - klon pospolity
odm. ‘Parkway’, ‘Olmsted’

12; 12; 10

7;5;3

+ 5B

przebarwienie

Acer rubrum ‘Scanlon’, ‘Red Sunset’ - klon czerwony odm.
‘Scanlon’, ‘Red Sunset’

12;15

<6; 8

—

+4

przebarwienie

Betula pendula i ‘Fastigiata’, ‘Obelisk’- brzoza pospolita i
odm. ‘Fastigiata’, ‘Obelisk’

>15

<6; 6-12

—

2

przebarwienie

Betula utilis ‘Doorenbos’ - brzoza pożyteczna

15

6 -12

—

n

6A

przebarwienie

Celtis occidentalis - wiązowiec zachodni

25

15

+

+ 3B

przebarwienie

Cladrastis kentukea - strączyn żółty

8-10

6-12

+ /4B

przebar-wienie,
kwiaty

Crataegus persimilis ‘Splendens’ - głóg śliwolistny odm.
‘Splendens’

8

<6

4

przebarwienie,
kwiaty

Liquidambar styraciflua ‘Moraine’ - ambrowiec balsamiczny odm. ‘Moraine’

10-12

6-6

5A (5B)

przebar-wienie

Liriodendron tulipifera ‘Fastigiatum’- tulipanowiec amerykański ‘Fastigiatum’

15-18

5-6

5A (6A)

kwiaty, przebarwienie

Metasequoia glyptostroboides – metasekwoja chińska

20

10

Populus alba ‘Pyramidalis’ - topola biała odm. ‘Pyramidalis’

20

8

+

—

4

liście

Prunus virginiana ‘Schubert’ - czeremcha wirginijska
odm. ‘Schubert’

4-6

2

+

+

+ 5A

barwne liście

Pyrus calleryana ‘Capital’, ‘Autumn Blaze’
- grusza drobnoowocowa odm. ‘Capital’, ‘Autumn Blaze’

15

<6

+

+

5B

przebarwienie,
kwiaty

Pyrus communis ‘Beech Hill’ - grusza pospolita odm.
‘Beech Hill’

9

<6

+

+

4

kwiaty, przebarwienie,

Quercus robur ‘Fastigiata’, ‘Fastigiate Koster’ - dąb szypułkowy odm. ‘Fastigiata’, ‘Fastigiate Koster’

15

8

+

5A

pokrój

Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’, ‘Frisia’, ‘Monophylla’
‘Pyramidalis’, ‘Rozynskiana’
– robinia akacjowa (biała) odm. ‘Bessoniana’, ‘Frisia’,
‘Monophylla’‘Pyramidalis’, ‘Rozynskiana’

9;20;
20;15;15;

6;10; 10;6;
8

++

+

5A

przebarwienie,
pokrój, barwa

Sophora japoncia i ‚Pyramidalis’ – szupin (sofora) chińska
i odm. ‘Pyramidalis’

15

8

+

+

6A

przebarwienie,
pokrój

Salix alba ‘Chermesina’ (‘Britsensis’) - wierzba biała odm.
‘Chermesina’ (‘Britsensis’)

15

<9

+

5A

barwne pędy

Sorbus latifolia ‘Atrovirens’ - jarząb szerokolistny odm.
‘Atrovirens’

<9

<6

+/5A

przebarwienie,
kwiaty

Syringa reticulata - lilak japoński ‘Summer Snow’

6

4

+

3A

kwiaty

Syringa xchinensis - lilak chiński

6-8

4-5

+

5B

kwiaty

Zelkova serrata ‘Village Green’ - brzostownica japońska i
odm. ‘Village Green’

12

5-6

+

5B

przebarwienie

n

+

—

n

przebarwienie

+

+

9
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jest, że skala, z jaką rośliny oddziałują na
otoczenie, jest zależna od ich wielkości.
Stąd też na ekrany dobiera się raczej pnącza silnie rosnące.
Warunki, w jakich mają rosnąć, są bardzo trudne. Duży ruch kołowy powoduje znaczne zapylenie i zanieczyszczenie
powietrza, a gleba pod ekranami jest - na
skutek przeprowadzonych prac budowlanych - mocno przekształcona. W warunkach Polski, gdzie do odladzania jezdni
stosuje się ogromne ilości soli, gleba jest,
szczególnie wiosną, bardzo mocno zasolona, a ekrany i rosnące na nich pnącza spryskiwane są aerozolem solnym rozpylanym
przez przejeżdżające pojazdy. Należy pamiętać, że pnącza mogą być sadzone po
obu stronach ekranów – od strony jezdni
(wewnętrznej) oraz po przeciwnej stronie
(zewnętrznej), czyli od strony otaczających domów, gdzie przestrzeń do rozwoju
roślin jest większa, a zasolenie i zanieczyszczenie powietrza znacznie mniejsze.
Sadzenie roślin po stronie przeciwnej do
jezdni ma również bardzo istotne znaczenie dla estetyki ekranów, które z tej strony
są oglądane przez mieszkańców i przechodniów. Po tej stronie można stosować
znacznie więcej gatunków i odmian pnączy. Obserwując, jakie rośliny są sadzone
w otoczeniu tras szybkiego ruchu, można
dojść do wniosku się, że projektanci często
o tym zapominają.
Co należy brać pod uwagę dokonując
wyboru pnączy do konkretnych stanowisk?
Bardzo ważne jest odpowiednie dobranie roślin do stron świata – wystawy, na
której mają rosnąć. Ściany południowe
i zachodnie narażone są na bardzo silne
oddziaływanie promieni słonecznych
i ogrzewane są do wysokiej temperatury,
natomiast północne przez cały dzień pozostają w chłodzie i cieniu.
Bardzo istotna jest, często powiązana
z wystawą, wilgotność gleby. Zimozielony
bluszcz pospolity czy hortensja pnąca powinny rosnąć w glebie zasobnej w wodę,
a dławisz okrągłolistny, winobluszcz pięciolistkowy czy winorośl pachnąca mogą
rosnąć na glebach suchszych.
Duże znaczenie dla doboru ma zasolenie gleby. Najbardziej tolerancyjne
pod tym względem wydają się: winorośl
pachnąca, winobluszcz pięciolistkowy,
powojnik pnący i dławisz okrągłolistny.
Na ten temat brak jest jednak precyzyjnych badań i trzeba opierać się na obserwacjach.
Wielkość i ciężar pnącza ma bezpośredni wpływ na rodzaj i zamocowanie konstrukcji podporowej. Intensywnie rosnące,
duże pnącza, takie jak kokornak wielkolistny, wymagają solidniejszych i mocniej
przytwierdzonych do ekranu podpór niż
na przykład delikatniejsze i słabiej rosnące
powojniki z grupy Atragene.
Tylko nieliczne pnącza mogą aktywnie
wspinać się po ekranach, bez specjalnych
podpór. Dlatego istotny jest sposób wspi-
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nania się. Dla roślin owijających się pędami trzeba skonstruować podpory złożone
z elementów o średnicy większej niż dla
pnączy wąsoczepnych czy ogonkoczepnych. Podpory mogą, a nawet powinny,
stanowić integralny element ekranów.
Prawie wszystkie pnącza zaproponowane w tabeli 4 są odporne na działanie
niskich temperatur (Borowski i Marczyński 2005, Marczyński 2008). Wyjątek stanowią rdestówka Auberta, milin
amerykański i wiciokrzew japoński,
które mogą w surowe zimy przemarzać.
Zwykle jednak dobrze i szybko po takim
przemarznięciu „odrastają”. Rdestówka
jest pnączem bardzo często sadzonym
przy autostradach w Europie. W tabeli
nie uwzględniono tempa wzrostu roślin. Tego typu informacje i ogólną charakterystykę poszczególnych gatunków
i odmian można znaleźć na stronie internetowej poświęconej pnączom www.
pnacza.pl. Należy się liczyć z tym, że
szybko z natury rosnące pnącza mogą
bezpośrednio po posadzeniu przyrastać
nieco wolniej. Po początkowym okresie
(3, 4 sezony wegetacyjne) rośliny takie
jak winobluszcz, rdestówka, winorośl
pachnąca, czy japońska oraz powojniki
z grupy Vitalba i Tangutica będą rosły
naprawdę bardzo bujnie.
Na wyróznienie zasługują pnącza zimozielone (bluszcz pospolity, wiciokrzew
zaostrzony i trzmielina ‘Coloratus’), które będą zdobiły ekrany przez cały rok.
Ich wymagania siedliskowe są większe,
a wybór stanowiska powinien być bardzo
staranny. Należy zatem unikać zastoisk
mrozowych oraz miejsc narażonych na
działanie mroźnych, wysuszających wiatrów. Gdy zależy nam, aby na ekranach
pojawiały się kwiaty, warto posadzić powojniki z Grupy Atragene, Tangutica czy
Vitalba, wiciokrzewy, rdestówkę Auberta, hortensję pnącą lub milin.
Tabela 4. Pnącza polecane na ekrany
dźwiękochłonne

A Wewnętrzna – od strony jezdni, zewnętrzna – strona przeciwna (od strony
domów sąsiadujących z drogą).
B Pnącza te mogą w zasadzie wspinać
się bez podpór, jednak lepiej jest zapewnić
im konstrukcję, na której będą się wspierały i częściowo dookoła niej owijały.
Zaproponowany dobór pnączy jest
skromny. Wynika to zarówno z trudnych
warunków panujących w bezpośredniej
bliskości drogi, jak i z niewielu doświadczeń z sadzeniem i wzrostem roślin pnących na ekranach osłonowych w warunkach polskich. Ich stopniowe nabywanie
powinno przyczynić się do poszerzenia
przedstawionej powyżej listy.
Nie można zapominać, że najistotniejsza dla rozwoju wszystkich roślin
miejskich jest jakość środowiska. Jeśli
poprzez poprawę stosunków wodnych
(retencję wody opadowej), ograniczenie

zasolenia, redukcję wydzielanych zanieczyszczeń, nie uda się zmienić warunków
wzrostu drzew i krzewów, szczególnie
przy ulicach, to dalsze poszukiwanie
roślin tolerancyjnych może okazać się
bezcelowe. Po przekroczeniu pewnego
progu degradacji siedlisk możemy nie
znaleźć już roślin zdolnych do wzrostu w
takich warunkach.
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Gatunek/odmiana

Strona
ekranuA/

Polecana
Wystawa

Gleba

Sposób wspinania

Podpory

Uwagi

Aristolochia macrophylla
- kokornak wielkolistny

zewnętrzna

Pn.
Pn-zach.
(Wsch.)

świeża, żyzna

owija się
pędami

solidne, mocno
przymocowane

Źle rośnie w
pełnym słońcu

Campsis – milin, np. odmiany
‘Ursynów’, ‘Gabor’

zewnętrzna

Pd.

świeża
(okresowo
sucha)

korzenie
czepne ale
słabo

bez specjalnych
wymagań

Ciepłe miejsca;
kwitnie VII-IX

Celastrus orbiculatus
- dławisz okrągłolistny

wewnętrzna
/zewnętrzna

Pd.
Zach.
Wsch.

przepuszczalna
(okresowo
sucha)

owija się
pędami

solidne, mocno
przymocowane

Nie rośnie w
cieniu

Clematis – powojnik odmiany z
grupy Atragene

zewnętrzna

Wsch.
Zach.
Pn

świeże

owija się
ogonkami
liści

elementy o niewielkiej średnicy

kwitnie IV-V, najczęściej dorasta
do 3 m

Clematis - powojniki z grupy
Tangutica:
‘Bill MacKenzie’
i ‘Lambton Park’

zewnętrzna

Zach.
Pd.
Wsch.

przepuszczalna
(okresowo
sucha)

owija się
ogonkami
liści

elementy o niewielkiej średnicy

kwitnie VI –X;
bardzo szybko
rosną

Clematis - powojnik
‘Paul Farges’
(grupa Vitalba)

wewnętrzna
/zewnętrzna

Pd.
Zach.
Wsch.

przepuszczalna

owija się
ogonkami
liści

elementy o niewielkiej średnicy,
solidna

kwitnie VI-X;
bardzo szybko
rosną

Clematis vitalba - powojnik
pnący (grupa Vitalba)

Wewnętrzna
/zewnętrzna

Pd.
Zach.
Wsch.

świeża
(okresowo
sucha)

owija się
ogonkami
liści

elementy o niewielkiej średnicy,
solidne

kwitnie VII-IX

Euonymus fortunei
- trzmielina Fortune’a ‘Coloratus’

zewnętrzna

Pn.
Zach.
Wsch.

świeża,
przepuszczalna

korzenie
czepne

w zasadzie nie
wymagaB/

zimozielony

Fallopia aubertii - rdestówka
(rdest) Auberta

Wewnętrzna
/zewnętrzna

Pd.
Zach.

świeża
(okresowo
sucha)

owija się
pędami

solidne, mocno
przymocowane

Ciepłe miejsca;
b.szybko rosnie

Hedera helix
- bluszcz pospolity ‘Thorndale’ i
inne silnie rosnące odm.

zewnętrzna

Pn.
Zach.

Świeża, żyzna,
przepuszczalna

korzenie
czepne

nie wymaga

zimozielony

świeża,
przepuszczalna

owija się
pędami

bez specjalnych
wymagań

bardzo szybko
rośnie; pędy w
zimie zamierają
do ziemi

Zach.
Wsch.

Humulus lupulus - chmiel
‘Aureus’

zewnętrzna

Hydrangea anomala ssp.
petiolaris
- hortensja pnąca

zewnętrzna

Zach.
Pn.
Wsch.

świeża,
przepuszczalna

korzenie
czepne

w zasadzie nie
wymagaB/

kwitnie VI-VII

Lonicera acuminata
- wiciokrzew zaostrzony

zewnętrzna

Zach.
Pn.

świeża, żyzna,
przepuszczalna

owija się
pędami

bez specjalnych
wymagań

zimozielony;
kwitnie VI-IX

Zach.
Pn.

świeża, żyzna,
przepuszczalna

owija się
pędami

bez specjalnych
wymagań

Ciepłe miejsca;
kwitnie VI-X

Zach.
Wsch.
Pd. Pn.

świeża, żyzna,
przepuszczalna

bez specjalnych
wymagań

kwitnie VI-IX;
w V-VI mszyce

Lonicera japonica
- wiciokrzew japoński ‘Halliana’
Lonicera periclymenum
- wiciokrzew pomorski ‘Serotina’

zewnętrzna
zewnętrzna

owija się
pędami

Parthenocisssus quinquefolia winobluszcz pięciolistkowy, np.:
var. murorum, ‘Troki’

wewnętrzna
/zewnętrzna

Zach.
Wsch.
Pd.
Pn.

okresowo sucha

przylgi na
końcach
wąsów

nie wymaga

atrakcyjne przebarwienie

Vitis coignetiae – winorośl
japońska

zewnętrzna

Zach.
Wch.
Pd

okresowo sucha

owija się
pędami

solidne, mocno
przymocowane

atrakcyjne przebarwienie

Vitis riparia – winorośl pachnąca

wewnętrzna
/zewnętrzna

Zach.
Wch.
Pd. Pn.

okresowo sucha

owija się
pędami

solidne, mocno
przymocowane

bardzo szybko
rośnie
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