
 

 

GIMNAZJALISTO,  

Jesteśmy uczniami kierunku architektura  krajobrazu przy Zespole Szkół Architektury 
Krajobrazu i Handlowo Usługowych w Gdańsku. Już wkrótce będziemy projektowali „zielony 
krajobraz” miast i wsi. Doskonale wiemy, że w mieście i w pobliżu ruchliwych dróg powietrze 
jest przesycone pyłem, kurzem i spalinami. Możemy jednak temu zaradzić. Sadząc odpowiednie 
gatunki roślin do swoich ogrodów, na balkony, tarasy możemy ochronić się przed spalinami  
i hałasem. 

Czy wiesz, że: 

- Dorosłe drzewo liściaste absorbuje w ciągu okresu wegetacyjnego toksyny ze spalania 130 kg 
paliwa (Malczyk 2005), a każdy hektar parku miejskiego pochłania miesięcznie przeciętnie 21 
kilogramów dwutlenku węgla z atmosfery, czyli tyle ile produkuje średnio jeden samochód 
osobowy przejeżdżając 40 000 tys. kilometrów (www.eko-fani.pl) 

- Rośliny wydzielają także fitoncydy – olejki eteryczne, toksyczne w stosunku do grzybów, bakterii, 
niektórych owadów, a dzięki temu działające ochronnie na ludzi. Fitoncydy posiadają także 
właściwości lecznicze, wydzielane przez sosnę, świerk, jodłę, czy jałowiec działają uspakajająco 
na organizm człowieka, natomiast te produkowane przez bez czarny, brzozę, robinię, czy głóg 
wpływają na ludzi pobudzająco (Czerwiec, Lewińska 2000)  

Z badań SGGW wynika, że aby oddychać czystym powietrzem, warto w pobliżu domu mieć dąb, 
klon pospolity, jarząb (szczególnie "pracowity" jest jarząb szwedzki) czy polną gruszę.  
Z krzewów do fitoremediacji świetnie sprawdzają się FORSYCJE, tawliny, czy pęcherz nice. 

Mamy nadzieję że dzięki tej akcji już najbliższej wiosny w Trójmieście zakwitnie kolejne tysiąc 
krzewów, a samopoczucie mieszkańców na tyle się po prawi, że o wiosennym przesileniu nie 
będzie mowy.   

 Chcielibyśmy tą akcją pokazać Ci jak bardzo ważny jest Twój wkład w estetykę otoczenia,  
a także samopoczucie i zdrowie  mieszkańców Trójmiasta. Przyłącz się do nas, już dziś. Polub 
nas na facebooku, a od września zostań jednym z nas. Zapraszamy do Zespołu Szkół 
Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku.  
 
 

 

 

ZIELONE      TRÓJMIASTO, 
czyli MŁODZI ARCHITEKCI  KRAJOBRAZU  MIESZKAŃCOM 
 

WWW.ZSZ7.PL  MAŁA SZKOŁA WIELKICH MOŻLIWOŚCI 

PATRONAT NAD AKCJĄ OBJĘŁY: ORGANIZATOR: 



PRZEPIS NA WIOSNĘ W OGRODZIE – CZYLI JAK POSADZIĆ KRZEWY 
FORSCYJI  

I INNE ROŚLINY BEZ BRYŁY KORZENIOWEJ 

 

 

 

 

SADZENIE ROŚLIN BEZ BRYŁY KORZENIOWEJ 

Przytnij sekatorem uszkodzone części 
korzeni (tnij prostopadle do osi korzenia) 

Wykop dół o wymiarach dostosowanych do 
wielkości bryły korzeniowej 

Ustaw roślinę pionowo w dole, na właściwej 
głębokości, tak aby korzenie nie zawijały się 

ku górze 

Zasyp dół do około 1/3 – ½ 
wysokości sypka ziemią  

Na dnie dołka uformuj mały kopczyk z ziemi  

 

Co jakiś czas delikatnie potrząsaj rośliną  
w kierunku pionowym, aby ziemia wypełniła 

wolne przestrzenie między korzeniami 

Ziemie dokładnie ale niezbyt mocno ubij lub 
obficie podlej, i zaczekaj aż osiądzie 

Dół całkowicie zasyp i ponownie ubij 

Obficie podlej 

Uformuj wokół rośliny misę 

GOTOWE ☺ 

P.S. NIEZAPOMNIJ O PIELĘGNACJI 
-nawet najlepiej posadzona roślina potrzebuje żebyś o nią dbał 

PAMIĘTAJ – FORSYCJE TNIEMY DOPIERO PO KWITNIENIU 


