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Dlaczego w mieście warto stawiać na zieleń? 
 

Natężony ruch uliczny, spaliny, betonowe place, wielkoprzestrzenne budynki i parkingi powodują, że komfort życia w 
mieście jest coraz gorszy, a miasto staje się ekosystemem uwięzionym przez globalne współzależności – wzrost 
temperatury kumulowanej przez budynki, obniżenie wód gruntowych i zmiana systemu wodnego jako efekt uboczny 
budowy tuneli i ulic, słaba kondycja drzewostanów wzdłuż ciągów komunikacyjnych jako konsekwencja nadużywania 
soli w okresie zimowym.  

Zieleń miejska kształtuje klimat i estetykę przestrzeni, pełni funkcję filtra pochłaniającego zanieczyszczenia 
transportowe, tłumi hałas, wzbogaca powietrze w tlen i biologicznie aktywne fitoncydy, osłania przed ciepłymi wiatrami, 
ożywia pionową i poziomą wymianę powietrza, a także skutecznie zwiększa bioróżnorodność. Z badań wynika, że hektar 
terenów zielonych potrafi zatrzymać od 1,5 do nawet 5 ton pyłów rocznie. To pokazuje, że warto znaleźć dla niej miejsce! 

Jeśli przyjrzeć się z dalszej perspektywy centrum miasta 
takiego jak Warszawa, doskonale widać, że betonowe 
konstrukcje i płaszczyzny zdominowały zieleń, a małe 
skwery, choć ładnie zaaranżowane często nie mają jasno 
określonej funkcji ekologicznej. Zieleni jest wciąż za mało, 
a korzyści z jej wprowadzenia są nieocenione. Zacznijmy 
od drzew. W centrach miast i przy ciągach ulicznych o 
natężonym ruchu powinno się wprowadzać drzewa 
wybitnie odporne na zanieczyszczenia środowiska oraz 
takie, które wykazują zdolności do ich neutralizowania. 
Powietrze w tych miejscach jest przesycone pyłem i 
spalinami, a dodatkowo obecność zanieczyszczeń i gęsta 
zabudowa zmniejsza ilość światła docierającego do roślin. 
To powoduje, że w mieście powinno się wprowadzać 
zieleń pionierską, mało wymagającą, odporną na suszę i 
niedostatek składników pokarmowych.  

W dużych miastach gatunki przeznaczone do sadzenia 
powinny być przede wszystkim rekomendowane przez 
dendrologów, jako radzące sobie z trudnymi, miejskimi 
warunkami, czyli zanieczyszczeniem powietrza oraz 
występującymi latem okresami suszy. Stopień 
uciążliwości presji kulturowej, „antropopresji”, wyklucza 
przypadkowe stosowanie roślin, oparte wyłącznie na 
zasadach estetycznych i klimatycznych. Jak pokazują 
badania w mieście najlepiej będą się czuły: brzozy, jesiony 
wyniosłe, dęby czerwone, kasztanowce czerwone, klony 
pospolite, polne lub jednolistne, robinie akacjowe, topole 
czarne czy głogi jednoszyjkowe. Drzewa te są w stanie 
pochłonąć aż 85% osiadających na nich zanieczyszczeń 
pochodzących z kurzu i spalin w okresie wiosenno-letnim. 
Ich obecność wpływa też na obniżenie poziomu hałasu, co 
w dużych miastach ma niebagatelne znaczenie dla 
komfortu ludzi. 

Doskonałą odpowiedzią na problem zmian klimatycznych 
i pogarszającej się jakości powietrza w mieście są również 
łąki kwietne. Czerwone maki z błękitnymi chabrami, białe 
złocienie lub żółte jaskry z różowymi firletkami to jedne z 
piękniejszych kompozycji, które coraz śmielej wkraczają 
do miasta, głównie dzięki zaangażowaniu mieszkańców i 
społeczników w oddolnych inicjatywach. Łąki są odporne 
na mrozy i rosną nawet na ubogiej glebie. Zachwycają nie 
tylko barwami i zapachami, ale również bogactwem 
bioróżnorodności. Przyciągają pszczoły, motyle i ptaki 
szukające pożywienia lub schronienia. I co istotne łąki 
pomagają zachować cenną wodę tam, gdzie jest potrzebna 
oraz zatrzymują pyły tworzące smog skuteczniej niż 
przyuliczne trawniki.  
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Ważnym elementem zieleni miejskiej są pnącza, które tworzą specyficzny, przyjazny 
klimat w układach urbanistycznych, szczególnie w zabytkowych centrach miast. Pełnią 
nie tylko funkcje estetyczne, ale chronią również przed zbyt silnym nasłonecznieniem i 
hałasem ulicznym. Liście pnączy absorbują zanieczyszczenia zarówno pyłowe, jak i 
gazowe redukując w ten sposób ich stężenie w powietrzu. Najbardziej tolerancyjne na 
trudne warunki są: winobluszcz pięciolistkowy, powojnik pnący, dławisz okągłolistny i 
winorośl pachnąca. Pnącza z powodzeniem wykorzystywane są jako ekrany akustyczne 
lub jako ozdoba technicznych barier chroniących przed hałasem komunikacyjnym. 
Należy również dodać, że powierzchnie ekranów pokryte roślinnością pnącą stają się 
utrudnieniem dla twórczej działalności „grafficiarzy” oraz zmniejszają ryzyko kolizji z 
przeszkodą nisko szybujących ptaków. Niektóre pnącza wytwarzają również owoce, 
które są ptasim przysmakiem. Trzeba przyznać, że pnącza dodają uroku szczególnie 
starym zabytkowym budynkom i płynnie łączą je ze współczesnym krajobrazem 
miejskim. Pnącza mają niewątpliwie istotne znaczenie dla gęsto zabudowanej tkanki 
miejskiej, gdzie pionowa forma zieleni rozwiązuje problem ograniczonej przestrzeni. 

Współczesny człowiek zaczyna powoli doceniać znaczenie 
zielonej infrastruktury i jej roli dla poprawy jakości życia. 
W ostatnich latach da się zauważyć pokryte roślinnością 
ściany domów, trawiaste torowiska, ogrody na dachach 
budynków użyteczności publicznej czy miejskie stawy 
pełniące rolę zbiorników na deszczówkę. Wśród 
projektów społecznych zgłaszanych do miejskich 
budżetów partycypacyjnych pojawia się wiele pomysłów 
na zielone zagospodarowanie przestrzeni publicznej od 
sadzenia drzew po urządzanie kwietnych łąk.  

To pokazuje, że mieszkańcy rozumieją korzyści płynące z 
zieleni i dążą do poprawy nie tylko estetyki miasta, ale 
również warunków wodnych i czystości powietrza, która 
w zatłoczonych i zurbanizowanych miejscach wciąż 
pozostawia wiele do życzenia. Trzeba mieć nadzieję, że 
„kurs na zieleń” na stałe wpisze się w miejskie priorytety. 

 

 


