
Wiosna w pełni. Tylko o tej porze roku 
rośliny mają tak soczysty i wyrazisty odcień 
zieleni. Warto w tym czasie - prócz podzi-
wiania walorów estetycznych - uzmysłowić 
sobie, jak wiele dobrego dla naszego zdrowia 
robią drzewa. 

W ostatnim czasie w miastach, np. przy oka-
zji realizacji nowych inwestycji drogowych, 
obserwuje się masowe wycinki drzew. Kilku-
dziesięcioletnie okazałe drzewa z rozłożystymi 
koronami są wycinane w pień. W ich miejsce 
projektanci i urbaniści miejscy sadzą młode, 
ledwie dwu-, trzymetrowe drzewka, które ich 
zdaniem mają zrekompensować brak dużych, 
dojrzałych drzew. Problem w tym, że takie 
młode drzewka nie są w stanie wyprodukować 
tyle tlenu co dorosłe drzewa.

Drzewa są nam potrzebne do życia – często 
to słyszymy. I faktycznie, roli drzew w oczysz-
czaniu powietrza nie da się przecenić. Produ-
kują tlen, pochłaniają pyły i kurz, wchłaniają 
zanieczyszczenia, utrzymują równowagę hy-
drologiczną. 

Polska jest jednym z najbardziej zanieczysz-
czonych smogiem krajów w Europie. Przyczy-
ną tego stanu jest tzw. niska emisja, za którą 
odpowiedzialny jest dym z pieców, w których 
spalany jest niskiej jakości węgiel i nierzadko 
śmieci oraz zanieczyszczenia przemysłowe i 
komunikacyjne. Te ostatnie zagrażają głównie 
mieszkańcom wielkich miast i okolic tras o du-
żym natężeniu ruchu samochodowego.

Jak się przed smogiem chronić? Trzeba 
wszelkimi sposobami walczyć z niską emisją, 
ale także budować naturalne zapory z roślin, 
swoiste „zielone tarcze”. Na przykład nowe 
autostrady w Niemczech chronione są po-
czwórnymi pasmami zadrzewień. W Nowym 
Jorku przeprowadzana jest akcja sadzenia 
drzew, dzięki której jedno drzewo będzie przy-
padało na czterech mieszkańców tego miasta. 
Boston wręcz tonie w zieleni. Za najbardziej 
eleganckie uchodzą tam dzielnice z ulicami 
obsadzonymi mnóstwem kwitnących drzew.

Jak działają rośliny antysmogowe?
W walce o czyste środowisko rośliny są 

naszymi największymi sojusznikami. Ich or-
ganizmy w procesie ewolucji wykształciły 
bowiem mechanizmy obronne polegające 
na wychwytywaniu wielu skażeń powietrza. 
Pyły zawieszone są zatrzymywane przez na-
lot woskowy czy włoski pokrywające liście, 
skąd przemieszczają się do komórek skórki i 
tam są unieruchamiane. Rośliny, nawilżając 
powietrze parą wodną, oczyszczają też dolne 
warstwy atmosfery z pyłów.

Im większa masa zieleni i lepiej dobrane ga-
tunki, tym większa skuteczność „leczenia śro-
dowiska” przez rośliny. Niestety coraz częściej 
w miejsce parków i ulicznych drzew wkracza 
beton. Drzewa usuwane są z miejskich placów, 

ulic i poboczy dróg. Inne, okaleczane ostrym 
cięciem przez obcinanie dolnych gałęzi i tzw. 
redukowanie koron, chorują. W ten sposób 
niszczony jest naturalny fi ltr antysmogowy i 
wzmaga się zagrożenie dla naszego zdrowia – 
rośnie zachorowalność na alergie i nowotwory. 

Dlatego trzeba zacząć poważnie myśleć o 
bezcennej roli miejskiej zieleni, zwłaszcza że 
tutejsze warunki nie należą do sprzyjających. 
Latem drzewa w miastach muszą zmagać się z 
wysokimi temperaturami i suszą. Betonowanie 
otoczenia powoduje brak dopływu wód opado-
wych i powietrza do korzeni, niekorzystne jest 
też zasolenie (skutek zimowego odśnieżania 
jezdni i chodników) oraz komunikacyjne wi-
bracje, które naruszają system korzeniowy. 
Nie wszystkie drzewa są w stanie to przetrwać 
– uszanujmy te, którym się to udało i nie usu-
wajmy pochopnie dorodnych okazów wyłącz-
nie dlatego, że jesienią trzeba sprzątać opadłe 
liście, albo dlatego, że zasłaniają widok nowo 
wybudowanego centrum handlowego. 

Drzewa są nie tylko niezastąpionymi odku-
rzaczami miejskich przestrzeni – latem obniża-
ją temperaturę ulic, dają miły cień i potrzebną 
wilgoć, a nade wszystko dostarczają bezcenne-
go dla naszego zdrowia czystego tlenu. Jedno 
drzewo z obfi tą koroną produkuje go tyle, ile 
potrzeba do życia czteroosobowej rodzinie. 
Taką powierzchnię liści zastąpi dopiero oko-
ło 250 świeżo posadzonych małych drzewek. 
Zieleń parkowa o powierzchni jednego hektara 
potrafi  zaabsorbować do 8 kg CO2 w ciągu go-
dziny. Jedno drzewo (w zależności od gatun-
ku) według różnych badań pochłania aż 4 kg 
zanieczyszczeń rocznie, w tym aż 1400 pyłów 
zawieszonych, które są jednym z głównych za-
nieczyszczeń powietrza w miastach.

Według naukowców, warunkiem udanej 
walki ze smogiem w mieście, jest zachowanie 
roślinnej bioróżnorodności. Każdy gatunek 
ma bowiem inne zdolności pochłaniania za-
nieczyszczeń. Okazuje się, że drzewa iglaste 
lepiej radzą sobie ze smogiem, ponieważ wbu-
dowują węgiel z pyłów zawieszonych w swoją 
powierzchnię, podczas gdy drzewa liściaste 
jedynie przechowują go w zdrewniałych czę-
ściach. Jednocześnie ze względu na dużą po-
wierzchnię absorpcyjną liści, gatunki liściaste 
lepiej pochłaniają dwutlenek węgla. Zatem, 
które drzewa najlepiej sadzić? Poniżej odpo-
wiedzi:

* Drzewa, które zatrzymują najwięcej py-
łów zawieszonych:

Robinia akacjowa; Jesion pensylwański; 
Grusza pospolita; Brzoza brodawkowata; Ja-
rząb szwedzki; Lipa drobnolistna.

* Inne rośliny antysmogowe:
Leszczyna turecka; Jesion wyniosły; Lipa ho-

lenderska; Topola osika; Jałowiec sabiński; So-
sna górska; Świerk serbski; Jodła kalifornijska.

* Gatunki odporne na warunki miejskie:
Chmielograb; Klon polny; Klon jesionolist-

ny; Wiązowiec zachodni; Głóg; Jabłoń ozdob-
na; Topola osika; Platan; Lipa srebrzysta.
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Drzewa zjadają smog
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Łąka w barwach 
Ukrainy

Częstochowa, obok Krakowa i Białego-
stoku, wysiała dużą łąkę kwietną, która 
wzejdzie w kolorach ukraińskiej fl agi. Mia-
sto dołączyło w ten sposób do akcji „Ty-
godnika Powszechnego” i Fundacji Łąka, 
przeznaczając 1000 m.kw. terenu wzdłuż 
alei Jana Pawła II na zasiew błękitno-żółtej 
mieszanki nasion kwiatów.

6 kwietnia br. w Kijowie zespół miejskich 
ogrodników posadził błękitne bratki pod złotą 
kopułą Soboru Sofi jskiego. To wyraz nadziei, 
że wojna nie potrwa długo, a miasto wypięk-
nieje, nim przekwitną wiosenne kwiaty.

- W nawiązaniu do tego pomysłu również 
w Częstochowie wyrażamy symbolicznie na-
dzieję na pokój, wysiewając u siebie łąkę w 
narodowych barwach Ukrainy, demonstrując 
jednocześnie po raz kolejny solidarność z 
Ukrainkami i Ukraińcami – powiedział prezy-
dent Krzysztof Matyjaszczyk.

Gatunki roślin zostały dobrane ze wzglę-

du na ozdobne kwiaty, ale też dlatego, że w 
ukraińskim rolniczym krajobrazie można 
zobaczyć ich pola ciągnące się po horyzont. 
Błękitny len i kwiaty żółte: rzepak, nagietek, 
koper i krokosz to uprawy, na których opiera 
się przemysł spożywczy i kosmetyczny w ca-
łej Europie. Niebieskie - ogórecznik, facelia i 
żmijowiec - to rośliny siane, aby okryć ziemię 
między turami upraw i dostarczyć pożywienia 
pszczołom.

Zasiany obszar znajduje się przy skrzyżo-
waniu alei Jana Pawła II/DK-91 (pomiędzy 
sklepem meblowym a pomnikiem Chrystusa 
Braterstwa Między Narodami).
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Konkurs jest celowym działaniem edu-
kacyjnym zmierzającym do poprawy wa-
runków życia mieszkańców powiatu czę-
stochowskiego, zamieszkujących tereny 
wiejskie, poprawy konkurencyjności tere-

nów wiejskich, stanu środowiska i aktywi-
zacji lokalnej społeczności w powiecie.

Nagrody 
* W etapie gminnym według ustaleń bur-

mistrza/wójta danej gmi-
ny.

*W etapie powiato-
wym organizator usta-
nowił pulę na nagrody, 
wyróżnienia i uczestnic-
two w wysokości 15 000 
zł. Z następującym prze-
znaczeniem: I – miejsca 
nagroda/y  rzeczowa o 
wartości do 5 000 zł; II 
– miejsca nagroda/y  rze-
czowa o wartości do 3 
000 zł; III – miejsca na-
groda/y rzeczowa o war-
tości do 2 000 zł.

Na wyróżnienia - kwo-
tę 3 000 zł. 5 wyróżnień 
rzeczowych po ok. 600 
zł. Upominki za udział – 
na kwotę łączną 2 000 zł

*Ustalenie laureatów 
nagród  i wyróżnień na-
stępuje na podstawie 
oceny punktowej do-
konanej przez Komisję 
Konkursową w oparciu o 
przeprowadzone wizje w 
zagrodach.

red. 

EKOLOGICZNA ZAGRODA 2022

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłosił Powiatowy Konkurs „EKOLOGICZNA 
ZAGRODA 2022”. Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich po-
wiatu częstochowskiego. Ma on na celu propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, 
upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi, a tak-
że upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie 
ochrony środowiska.

 nr 20 (938)10


