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1) Zielona infrastruktura przyczynia się do 
poprawy jakości powietrza w środowisku miej-
skim poprzez usuwanie cząsteczek pyłu zawie-
szonego i innych zanieczyszczeń zatrzymanych 
na powierzchni liści i igieł. Część wychwyconych 
zanieczyszczeń może zostać przefiltrowana do 
przestrzeni międzykomórkowych przez aparaty 
szparkowe liści, jednak większość z nich pozostaje 
na powierzchni liści, skąd zostaje następnie po-
nownie zawieszona w atmosferze lub wypłukana 
przez opady.

2) Ważnymi aspektami mającymi wpływ 
na jakość i wydajność zielonej infrastruktury w 
wychwytywaniu pyłów zawieszonych (PM

10
), 

ozonu przyziemnego (O3) i tlenków azotu (NO
x
) 

są zarówno właściwości organów roślinnych i ich 
rozmieszczenie, jak również ogólna struktura dr-
zewostanu, jego wysokość i gęstość.

Zasadniczo im większy udział terenów zielonych  
w jednostce powierzchni, tym wyższe usuwanie za-
nieczyszczeń powietrza. Wyrośnięte drzewostany 
z gęstym, kilkupiętrowym zwarciem są więc znacz-
nie skuteczniejsze niż runo leśne, które składa się 
tylko z niskiej roślinności. Aby zapewnić ciągłość 
całorocznej sekwestracji niezbędna jest odpowied-
nia domieszka gatunków drzew iglastych, które nie 
zrzucają igieł, lub krzewów zimozielonych.

3) Przy tworzeniu zielonej infrastruktury 
na terenach przemysłowych o podwyższonych 
stężeniach substancji zanieczyszczających powie-
trze należy uwzględnić przede wszystkim gatunki 
o podwyższonej odporności na zanieczyszcze-
nia powietrza. Zwłaszcza w przypadku wysokich 
stężeń ozonu przyziemnego powinno się wybierać 
gatunki odporne na tego typu zanieczyszczenia.

4) Stosowanie przyjaznych dla środowiska 
nawozów zawierających biostymulatory i fitohor-
mony, które pomagają roślinom przezwyciężyć 
stres abiotyczny, może zapewnić długoterminową 
żywotność istniejącej i nowo nasadzonej zielonej 
infrastruktury nawet w silnie zanieczyszczonym 
środowisku wokół obszarów przemysłowych. 

Zdrowa infrastruktura zielona lepiej fotosynte-
tyzuje, tworzy gęste, wysokiej jakości pokry-
cie liściowe, co ostatecznie wpływa na wydajne 
wychwytywanie zanieczyszczenia z powietrza  
i poprawę jakości lokalnego stanu powietrza.

5) Aby monitorować wpływ zielonej infra-
struktury na jakość lokalnego stanu powietrza, 
należy umieścić w pobliżu sieć czujnikową. Ze 
względu na prostą instalację i obsługę jest ona 
źródłem dodatkowych pomiarów, dzięki którym 
można wykryć również sytuacje „nietypowe”,  
w tym czas konkretnych zdarzeń. 

STRESZCZENIE
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1. WPROWADZENIE 



Miasto jest miejscem życia i spotkań ludzi. Obecnie ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach  
i szacuje się, że do 2030 roku miasto będzie domem dla trzech piątych światowej populacji (Fuller i Gaston 
2009; Smith i Gu arnizo 2009).

W Czechach wskaźnik urbanizacji jest jeszcze wyższy. Ponad 73% ludności Czech (ponad 7 mln) mieszka na 
obszarach miejskich (Czeski Urząd Statystyczny ČSÚ, 2018). Przy czym znaczna część osób skupiona jest w 
małych lub średnich miastach do 50 tys. mieszkańców (ponad 42%).

Mimo że miasta nas łączą, ich szybki i bezprecedensowy rozwój przyniósł poważne wyzwania. Rozwój 
miast przyczynił się do pogorszenia stanu środowiska, utraty naturalnych siedlisk i bioróżnorodności,  
a także do zwiększonego ryzyka dla zdrowia ludzkiego związanego z przegrzaniem, hałasem i zanieczy-
szczeniem powietrza.

Można też przypuszczać, że skutki degradacji środowiska naturalnego będą jeszcze bardziej znaczące 
z powodu zmiany klimatu. Dlatego też fundamentalną potrzebą jest znalezienie sposobu na zmniejsze-
nie zagrożeń dla zdrowia oraz zmaksymalizowanie możliwości poprawiających jakość życia w nieustannie 
rozwijających się środowiskach miejskich.

MIASTO MIEJSCEM DO ŻYCIA
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ZIELONA INFRASTRUKTURA W ŚRODOWISKU MIEJSKIM
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Zielona infrastruktura oferuje potencjalne rozwiązania, dzięki którym miasta staną się lepszym miejscem 
do życia. Termin ten jest ogólnie rozumiany jako fizycznie występujące w przestrzeni elementy bliskie pr-
zyrodzie, połączone w sieć, która zapewnia społeczeństwu korzyści ekologiczne, gospodarcze i społeczne 
oraz poprawia dobrobyt człowieka i jakość jego życia. W środowisku miejskim zieloną infrastrukturę mogą 
tworzyć obszary zielone i niebieskie, takie jak parki, drzewa przyuliczne, rzeki i zielone dachy. Obszary 
naturalne i półnaturalne są strategicznie zaplanowane i zarządzane w taki sposób, aby zapewnić szeroką 
gamę usług ekosystemowych.

Obszary chronione, takie jak obszary 

sieci Natura 2000 i inne tereny 

chronione.

Sztuczne elementy, takie jak 

ekodukty i zielone mosty, 

zaprojektowane, by pomagać 

zwierzętom w przekraczaniu barier 

dla nich nie do pokonania.Zdrowe ekosystemy i tereny o 

wysokiej wartości przyrodniczej poza 

obszarami chronionymi, takie jak: 

tereny zalewowe, podmokłe, obszary 

przybrzeżne, lasy naturalne itd.

Wielofunkcyjne strefy, gdzie zamiast 

inwazyjnych działań preferuje się 

sposoby użytkowania ziemi, które 

pomagają zachować lub odtworzyć 

zdrowe i różnorodne biologicznie 

ekosystemy. 

Naturalne elementy krajobrazu, takie 

jak małe cieki wodne, kępy drzew, 

żywopłoty, które mogą służyć jako 

korytarze ekologiczne lub ostoje dla 

dziko żyjących gatunków.
Elementy krajobrazu sprzyjające 

adaptacji do zmiany klimatu i 

łagodzeniu jej skutków, takie 

jak moczary, lasy na terenach 

zalewowych oraz bagna – służące 

ochronie przeciwpowodziowej, 

gromadzeniu wody i dwutlenku 

węgla, a także dające schronienie 

dziko żyjącym gatunkom, by mogły 

poradzić sobie ze zmieniającymi się 

warunkami klimatycznymi.  

Odtworzone siedliska, które 

zostały stworzone z myślą o 

konkretnym gatunku na przykład 

po to, aby rozszerzyć zasięg 

obszaru chronionego, zwiększyć                                                         

teren, na którym ten gatunek może 

żerować, rozmnażać się i znajdować 

schronienie, a także pomóc mu  

w  migracji/rozprzestrzenianiu.                          

Komponenty zielonej infrastruktury
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USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZIELONĄ INFRASTRUKTURĘ

–  Zdrowie obywateli: oprócz poprawy jakości –  Zdrowie obywateli: oprócz poprawy jakości 
powietrza, filtrowania substancji szkodliwych, powietrza, filtrowania substancji szkodliwych, 
wytwarzania tlenu i tłumienia hałasu, zielona wytwarzania tlenu i tłumienia hałasu, zielona 
infrastruktura pomaga także zapobiegać wielu infrastruktura pomaga także zapobiegać wielu 
chorobom poprzez zachęcanie mieszkańców chorobom poprzez zachęcanie mieszkańców 
do aktywności fizycznej. Mieszkańcy zielonych do aktywności fizycznej. Mieszkańcy zielonych 
miast częściej uprawiają sport i korzystają z miast częściej uprawiają sport i korzystają z 
różnych form zrównoważonego transport.różnych form zrównoważonego transport.

–  Odporność miast: zielona infrastruktura –  Odporność miast: zielona infrastruktura 
pozwala miastom lepiej przystosować się do pozwala miastom lepiej przystosować się do 
zmian klimatu oraz wzrostu częstotliwości zmian klimatu oraz wzrostu częstotliwości 
i intensywności występowania skrajnych i intensywności występowania skrajnych 
temperatur, co wpływa na zdrowie najbardziej temperatur, co wpływa na zdrowie najbardziej 
wrażliwych grup obywateli. Jednocześnie wrażliwych grup obywateli. Jednocześnie 
zielona infrastruktura zapobiega erozji gleby, zielona infrastruktura zapobiega erozji gleby, 
zatrzymuje wodę opadową oraz zmniejsza zatrzymuje wodę opadową oraz zmniejsza 
zużycie energii elektrycznej.zużycie energii elektrycznej.

–  Zwiększanie biodywersyfikacji: zielona –  Zwiększanie biodywersyfikacji: zielona 
infrastruktura pomaga  zachować i rozwijać infrastruktura pomaga  zachować i rozwijać 
szereg gatunków zwierząt i roślin żyjących  szereg gatunków zwierząt i roślin żyjących  
w miastach. w miastach. 
  Biodywersyfikacja jest doceniana przez   Biodywersyfikacja jest doceniana przez 
mieszkańców miast, którzy wykazują większe mieszkańców miast, którzy wykazują większe 
zainteresowanie środowiskiem naturalnym  zainteresowanie środowiskiem naturalnym  
i przestrzenią społeczną.i przestrzenią społeczną.

–  Jakość życia mieszkańców: ilość zieleni jest –  Jakość życia mieszkańców: ilość zieleni jest 
jednym ze wskaźników jakości życia.  jednym ze wskaźników jakości życia.  
W zielonych miastach ludzie są bardziej aktywni W zielonych miastach ludzie są bardziej aktywni 
i zadowoleni. Zieleń działa prewencyjnie i zadowoleni. Zieleń działa prewencyjnie 
przeciwko chorobom psychicznym.przeciwko chorobom psychicznym.

–  Redukcja stresu: zielona infrastruktura poprawia –  Redukcja stresu: zielona infrastruktura poprawia 
koncentrację, pamięć i zdolność uczenia się,  koncentrację, pamięć i zdolność uczenia się,  
a także pomaga się wyciszyć i zregenerować po a także pomaga się wyciszyć i zregenerować po 
chorobie.chorobie.

–  Atrakcyjność otoczenia: zielone –  Atrakcyjność otoczenia: zielone 
miasta przyciągają grupy ludzi, którzy miasta przyciągają grupy ludzi, którzy 
charakteryzują się często dużą aktywnością, charakteryzują się często dużą aktywnością, 
przedsiębiorczością i wykształceniem, przedsiębiorczością i wykształceniem, 
interesują się przestrzenią publiczną oraz tym, interesują się przestrzenią publiczną oraz tym, 
co dzieje się wokół.co dzieje się wokół.

–  Wzrost gospodarczy: zielona infrastruktura –  Wzrost gospodarczy: zielona infrastruktura 
tworzy nowe miejsca pracy, zwiększa wartość tworzy nowe miejsca pracy, zwiększa wartość 
nieruchomości i gruntów. Zielona miasta są  nieruchomości i gruntów. Zielona miasta są  
bardziej atrakcyjne dla inwestorów.bardziej atrakcyjne dla inwestorów.

–  Wzmocnienie społeczności: zielone –  Wzmocnienie społeczności: zielone 
przestrzenie zachęcają mieszkańców do przestrzenie zachęcają mieszkańców do 
spotkań. Projekty obejmujące zakładanie spotkań. Projekty obejmujące zakładanie 
wspólnych ogrodów lub wspólne sadzenie wspólnych ogrodów lub wspólne sadzenie 
roślin pogłębiają stosunki sąsiedzkie.  roślin pogłębiają stosunki sąsiedzkie.  
W zielonych miastach zaobserwowano niższy W zielonych miastach zaobserwowano niższy 
wskaźnik przestępczości.wskaźnik przestępczości.
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JAKOŚĆ POWIETRZA MIEJSKIEGO I WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI

Zanieczyszczenie powietrza możemy sobie wyob-
razić jako gęstą mieszaninę chemikaliów, molekuł  
i cząsteczek stałych, którą większość z nas codzie-
nnie oddycha. Noworodki i niemowlęta wdychają 
większe ilości tej mieszaniny, ponieważ oddychają 
częściej niż osoby dorosłe. W ten sposób nasze 
dzieci należą do grupy szczególnie narażonej na 
zanieczyszczenia powietrza podczas ich najbard-
ziej wrażliwej fazy rozwoju (Landrigan et al. 1998).

Do podstawowych substancji zanieczyszczają-
cych powietrze zaliczyć należy cząsteczki pyłu 
zawieszonego (PM

x
), dwutlenek siarki (SO2), ozon 

przyziemny (troposferyczny) (O3), tlenki azotu 
(NO

x
) i tlenek węgla (CO). W 2005 roku 89 % świa-

towej populacji zamieszkiwało obszary, w których 
została przekroczona co najmniej jedna z tych 
substancji zawartych w wytycznych Światowej 
Organizacji Zdrowia dotyczących jakości powie-
trza (Brauer et al. 2012).

Różne substancje zanieczyszczające powietrze 
mają różne negatywne skutki dla zdrowia. Cząstki 
grube (PM

10
) są emitowane z domowych źró-

deł ciepła i elektrowni, natomiast cząstki drobne 
(PM

2,5
) pochodzą głównie z samochodów, usług 

komunalnych, spalania drewna i materiałów or-
ganicznych (Shah i Balkhair 2011). Światowa Or-
ganizacja Zdrowia szacuje, że pył zawieszony 
przyczynia się każdego roku do około 800 000 
przedwczesnych zgonów oraz 6,4 mln utraconych 
lat zdrowego życia (Brauer et al. 2012).
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Symptomy ostre – kaszel, ostre choroby układu 
oddechowego, podrażnienie błon śluzowych, 
zaostrzenie istniejących chorób układu odde-
chowego i sercowo-naczyniowego, wzrost hospi-
talizacji i śmiertelności.

Symptomy przewlekłe – choroby układu odde-
chowego (zapalenie oskrzeli, płuc) i układu krąże-
nia, przedwczesna śmierć, zaburzona czynność 
płuc, alergie, astma.

Możliwe skutki rakotwórcze i mutagenne – 
choroby nowotworowe, wady rozwojowe.

SKUTKI ZDROWOTNE
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ZNACZENIE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY  
W OCHRONIE ZDROWIA CZŁOWIEKA

Jedną z najbardziej znaczących korzyści zielonej 
infrastruktury jest jej pozytywny wpływ na zdrowie 
człowieka i jego samopoczucie. Zielona infrastruk-
tura zapewnia nam przestrzeń do wypoczynku, 
rekreacji oraz uprawiania sportu, pozytywnie 
wpływając na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne 
(van den Berg 2015). Dostęp do zieleni w pobliżu 
obszarów zamieszkania ma bezpośredni wpływ na 
niższy wskaźnik otyłości lokalnej ludności (Sakar 
2017) oraz śmiertelności wynikającej z chorób ser-
cowo-naczyniowych (Gascon et al. 2016).

Podstawowym znaczeniem zielonej infrastruk-
tury z punktu widzenia zdrowia człowieka jest jej 
funkcja wpływania na lokalne warunki mikrokli-
matyczne oraz poprawę jakości powietrza. Me-
chanizm usuwania pyłu zawieszonego i innych 
zanieczyszczeń z powietrza polega przede wszy-
stkim na ich wychwytywaniu na powierzchni liści 
(Cavanagh et al. 2006). Ilość sedymentowanych 
cząstek zależy m.in od wielkości, ew. masy pyłu 
zawieszonego oraz prędkości przepływu (Jan-
häll 2015). Po osadzeniu na liściach drobne cząstki 
poniżej 1 µm mogą zostać przefiltrowane przez 
aparaty szparkowe liści do przestrzeni między-
komórkowych, gdzie dochodzi do ich absorb-
cji. Podobna zasada absorpcji obowiązuje także  

w przypadku cząsteczek ozonu troposferycznego. 
Większe cząstki pozostałe na powierzchni roślin 
mogą być ponownie zawieszone w atmosferze, 
wypłukane przez opady lub osadzone na ziemi po 
opadnięciu liści (Nowak et al. 2006).

Zielona infrastruktura wpływa również na stęże-
nie cząsteczek zawieszonych w powietrzu poprzez 
pośrednią zmianę warunków meteorologicznych. 
Głównym mechanizmem jest w szczególności 
zmniejszenie prędkości przepływu powietrza. Roś-
linność pełni funkcję efektywnego wiatrochronu. 
Po stronie zawietrznej, na skutek zmniejszenia pręd-
kości przepływu, cząstki zawieszone osadzają się na 
ziemi i następuje obniżenie ich ogólnego stężenia w 
powietrzu. Istotny wpływ mogą mieć także zielony 
ściany wysokich budynków (Pugh et al. 2012).

Roślinność wpływa również na miejscowe wa-
runki termiczne. Lokalny spadek temperatur do-
bowych wynika głównie z ograniczonej ilości 
światła słonecznego przechodzącego przez zwar-
cie drzewostanu i zwiększoną ewapotranspirację. 
Temperatury powietrza są przy tym kluczowe 
przy powstawaniu wielu zanieczyszczeń. Lokalne 
obniżenie temperatury powietrza ma zatem częś-
ciowy wpływ także na obniżenie stężenia zaniec-
zyszczeń w powietrzu.
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–  Zwiększenie wilgotności powietrza i obniżenie 
temperatury przyczynia się do zmniejszenia 
reakcji fotochemicznych ia ozonu.

–  Tworzenie bariery dla przepływu powietrza. 
Spadek prędkości wiatru prowadzi do osadzania 
się pyłu zawieszonego.

W jaki sposób zielona infrastruktura wpływa 
na jakość powietrza? 

Bezpośrednio Pośrednio
–  Usuwanie zanieczyszczeń powietrza za 

pośrednictwem szaty roślinnej.

–  Wychwytywanie pyłu zawieszonego (PM
1
 , 

PM
2,5

, PM
10

) na powierzchni liści i igieł.

–   Absorpcja cząsteczek za pośrednictwem 
kanalików (O

3
, NO

2
).

Zielona infrastruktura przyczynia się też do po-
prawy stanu zdrowia mieszkańców poprzez re-
dukcję stresu i hałasu (Al-Dabbous i Kumar 2014).

Sadzenie zieleni pomaga zmniejszyć rozprzestrze-
nianie się hałasu, ponieważ pochłania i rozprasza 

dźwięk (Ten Brink et al. 2016). Tereny zielone są 
również ważnym miejscem różnych wydarzeń 
i imprez, co wpływa pozytywnie na interakcje 
społeczne oraz spójność społeczności. Wszystkie 
te działania oddziałują pozytywnie na zdrowie 
psychiczne człowieka (Dzhambrov et al. 2018).
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2. ZASADY NASADZANIA 
ZIELONEJ INFRASTRUKTURY



Monitoring jakości powietrza w Republice Cze-
skiej jest prowadzony przez Czeski Instytut 
Hydrometeorologiczny (ČHMÚ), sieć stacji sa-
nitarnych i Instytut Zdrowia oraz inne stacje 
zarządzane przez zakłady przemysłowe lub same 
miasta. Łącznie funkcjonuje około 150 stacji. Roz-
mieszczenie stacji jest wystarczające do monito-
rowania regionalnych różnic w jakości powietrza, 
często jednak nie pozwala na analizę procesów  
i warunków w skali lokalnej. Przy sadzeniu zielonej 
infrastruktury w środowisku miejskim trzeba uwz-
ględnić koniecznie warunki imisyjne i meteoro-
logiczne w danym miejscu, ponieważ wrażliwość 
poszczególnych gatunków roślin na stężenie za-
nieczyszczeń jest bardzo zróżnicowana. Dlatego 
też należałoby uzupełnić istniejącą sieć o do-
stępną i łatwą w obsłudze technologię czujników, 
zainstalowaną najlepiej w bezpośrednim sąsied-
ztwie projektowanego nasadzenia. Długookre-
sowy i ciągły monitoring umożliwi obserwację  
i ocenę skutków wychwytywania substancji 
szkodliwych, zarówno przez zieleń istniejącą, jak 
i tę nasadzoną w przyszłości.

MONITORING WYCHWYTYWANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ
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–  Czujniki są odpowiednim dodatkowym 
urządzeniem pomiarowym istniejącej już sieci.

–  Czujniki nadają się do oceny wychwytywania 
zanieczyszczeń przez zieloną infrastrukturę.

–  Czujniki są znacznie tańsze od stacjonarnych 
systemów monitorowania.

–  Czujniki potrafią wykryć “niestandardowe” 
sytuacje w danej lokalizacji i określić czas 
konkretnych zdarzeń.

–  Czujniki potrafią rejestrować nie tylko stężenia 
imisyjne poszczególnych zanieczyszczeń 
(PM

x
, NO

x
, O3 itd.), ale również warunki 

meteorologiczne, które przyczyniają się do 
wydajności wychwytywania.

–  Czujniki są łatwe w instalacji i prawie 
bezobsługowe.

–  Czujniki mogą być niezależne od źródła energii 
dzięki połączeniu z panelem słonecznym.

–  Czujniki różnią się od siebie i należy je 
wzajemnie skalibrować.

–  Dane z czujników mogą być przenoszone  
w czasie rzeczywistym do systemu on-line, 
który służy do szybkiej wizualizacji i ich oceny.

–  Cena czujników wzrasta jednak w przypadku 
bezprzewodowej transmisji danych za 
pośrednictwem mobilnej sieci danych (GPRS).

–  Ocenione dane uzyskane z czujników 
pomiarowych powinny być uwzględnione w 
projekcie tworzenia i rozmieszczenia lokalnej 
zielonej infrastruktury.  
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Ważnym czynnikiem mającym wpływ na wy-
soką jakość i efektywność zielonej infrastruktury,  
z punktu widzenia wychwytywania zanieczyszc-
zeń z powietrza, jest jej dobór gatunkowy. Wybór 
gatunków zieleni powinien odzwierciedlać przede 
wszystkim lokalne warunki topograficzne, glebowe 
i klimatyczne na danym terenie. Pierwszeństwo 
powinny mieć w szczególności gatunki rodzime.

Wybór konkretnych gatunków powinien rów-
nież uwzględniać wrażliwość projektowanej 
zieleni na zanieczyszczenie powietrza w danym 
miejscu, które zostało określone na podstawie 
monitoringu obciążenia imisyjnego.  Kluczowe 
znaczenie mają stężenia ozonu troposferycznego, 
dwutlenku siarki i tlenków azotu. Drzewa liściaste 
charakteryzują się większą wrażliwością na działa-
nie ozonu troposferycznego niż drzewa iglaste 
(Novotný et al. 2009). Na podstawie obserwacji 
eksperymentalnych stwierdzono stosunkowo wy-
soką wrażliwość w przypadku wiśni   (Schaub et 
al. 2005), brzozy (Pääkkönen et al. 1998),   olchy  
i topoli (Skärby et al. 1998). Spośród gatunków ig-
lastych najbardziej wrażliwa jest kosodrzewina.

Kolejne kryterium dotyczy skuteczności wychwyty-
wania, która jest uwarunkowana przede wszystkim 
wielkością pokrywy liściowej, na której odbywa 
się filtracja powietrza. Dlatego też preferowane 
powinny być gatunki o gęsto rozgałęzionej koro-
nie i dużej ilości masy zielonej. Generalnie zakłada 

się, że wychwyt pyłu zawieszonego będzie większy  
w przypadku gatunków iglastych niż liściastych (Ta-
llis et al. 2011; Tiwary et al. 2009). Znaczenie ma tu  
z pewnością opadanie liści z drzew liściastych, co  
w okresie bezlistnym wpływa znacząco na zmni-
ejszenie wychwytywania zanieczyszczeń. Nie-
opadające gatunki iglaste mogą wychwytywać 
substancje szkodliwe przez cały rok. Wyższe 
wychwyty PM

10
 wykazano doświadczalnie w przy-

padku sosny czarnej, sosny zwyczajnej, cisu pospo-
litego, brzozy brodawkowatej. Niższe wychwyty 
są spodziewane u klonu zwyczajnego, wiśni ptasiej 
lub lipy drobnolistnej (Sæbø et al. 2012).

Skuteczność wychwytywania może się różnić  
w zależności od konkretnego zanieczyszczenia. 
W przypadku ozonu troposferycznego niektóre 
badania wskazują na wyższą skuteczność od-
mian liściastych niż iglastych (Alonso et al. 2011). 
Można zatem założyć, że w celu skuteczniejszego 
wychwytywania szerszego zakresu zanieczyszc-
zeń, zasadne jest połączenie większej ilości ga-
tunków zarówno roślin liściastych, jak i iglastych  
o wysokiej różnorodności gatunkowej. Różno-
rodność ta zwiększa dodatkowo odporność na 
wahania sezonowe i klimatyczne.   

DOBÓR GATUNKOWY
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Nazwa łacińska
Aparat 
asymilacyjny

Rzeźba terenu Klimat
Wrażliwość 
na depozycję 
kwaśną

Wrażliwość  
na O

3

Zdolność 
wychwytywania 
cząsteczek pyłów

Pinus nigra zimozielony  górska podzwrotnikowy odporny tolerancyjny wysoka

Picea abies zimozielony górska borealny wrażliwy odporny średnia

Abies alba zimozielony wyżynna umiarkowany tolerancyjny odporny  średnia

Quercus robur opadający nizinna umiarkowany odporny odporny średnia

Quercus petraea opadający pagórkowata umiarkowany odporny odporny wysoka

Malus sylvestris opadający pagórkowata umiarkowany odporny odporny średnia

Ulmus minor opadający nizinna śródziemnomorski tolerancyjny tolerancyjny wysoka

Cornus sanguinea opadający pagórkowata umiarkowany tolerancyjny odporny średnia

Populus tremula opadający pagórkowata umiarkowany odporny odporny średnia

Prunus avium opadający pagórkowata umiarkowany odporny odporny średnia

Juglans regia opadający wyżynna podzwrotnikowy odporny tolerancyjny średnia

Malus sylvestris
jabłoń dzika

Picea abies
świerk 

pospolity

Pinus nigra
sosna czarna

 

Populus tremula
topola osika

 

Quercus robur
dąb szypułkowy

Ulmus minor
wiąz pospolity 

Baza danych roślin jest dostępna na portalu internetowym: www.clairo.ostrava.cz.

Wybrane gatunki drzew o wyższej odporności 
na zanieczyszczenia powietrza i skuteczniejszym 
wychwytywaniu zanieczyszczeń
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Innym ważnym aspektem zielonej infrastruktury w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza jest jej struk-
tura i kompozycja. Istotną rolę odgrywa już sam kształt i rozmieszczenie liści lub igieł, a także chropowa-
tość ich powierzchni (Florentina i Io 2012). Cząsteczki pyłu zawieszonego są skuteczniej wyłapywane na 
lepkich liściach z włoskami lub inną bardziej zróżnicowaną powierzchnią i wyprofilowanym użyłkowaniem. 
Mniej skuteczne są liście o gładkiej powierzchni i bardziej wyraźnej kutykuli.

Znaczenie mają nie tylko właściwości organów roślinnych i ich rozmieszczenie, ale także ogólna struktura 
drzewostanu, czyli wysokość oraz gęstość zwarcia, kształt korony i układ rozgałęzienia (Litschke i Kuttler 
2008). Na przykład korona okrągława jest bardziej skuteczna niż stożkowata.

Ogólnie uznaje się, że im większa powierzchnia masy zielonej na jednostkę powierzchni, tym wyższe 
wychwytywanie zanieczyszczeń. W rezultacie dojrzałe, gęste drzewostany kilkupiętrowe są znacznie 
bardziej skuteczne niż roślinność niska, składająca się tylko z runa leśnego (Lovett 1994; Powe i Willis 2004; 
Nowak i Greenfield 2012). Idealną kompozycją jest połączenie kilku pięter drzewostanu uzupełnionych  
o piętro podszytu i podrosty.

W celu maksymalizacji zwarcia drzewostanu, parametry kompozycji doboru gatunkowego powinny uwz-
ględniać relacje ekologiczne poszczególnych gatunków i ich wymagania dotyczące danego stanowiska. 
Dobór gatunkowy powinien być rozmieszczony przestrzennie w taki sposób, aby odpowiadał pozycji ga-
tunków w naturalnym środowisku. Poszczególne mieszanki gatunkowe muszą być zgodne pod względem 
wzrostu i wymagań. Piętra nie powinny konkurować ze sobą wzrostem i agresywnością, natomiast gatunki 
w podroście powinny tolerować zacienienie.

STRUKTURA I KOMPOZYCJA
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– Kształt i rozmieszczenie liści (igieł).

– Chropowatość powierzchni liści.

– Całkowita struktura drzewostanu.

– Wysokość.

– Gęstość zwarcia.

– Układ przestrzenny rozgałęzienia. 

Właściwości zielonej infrastruktury

1. Mikroskopowe 2. Makroskopowe
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O skuteczności wychwytywania zanieczyszczeń z powietrza decyduje nie tylko sam dobór gatunkowy, 
struktura i kompozycja zielonej infrastruktury. Dla trwałego zachowania funkcji zielonej infrastruktury ko-
nieczna jest również jej dalsza pielęgnacja. Zdrowsze drzewa i krzewy będą lepiej fotosyntezować, stworzą 
wysokiej jakości gęste listowe, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na wychwytywanie zanieczyszc-
zeń powietrza.

Zieleń miejska jest pielęgnowana zazwyczaj przy użyciu komercyjnych nawozów nieorganicznych. Stoso-
wanie produktów ekologicznych opartych na „inteligentnych nawozach” zawierających biostymulatory  
i fitohormony, które pomagają roślinom w przezwyciężaniu różnych form stresu abiotycznego, może być 
jednak innowacyjnym rozwiązaniem nie tylko dla istniejącej zielonej infrastruktury w środowiskach miej-
skich, ale także dla pielęgnacji nowej zieleni w miejscach narażonych na kombinację różnych form stresu 
abiotycznego.

Podczas sadzenia proponujemy użyć jednorazowo TS HG Plant lub podobnego produktu zawierającego 
kwasy humusowe, substancje antystresowe i ekstrakty z wodorostów. Innowacyjnie może jeszcze zasto-
sować substancję czynną, pochodną cytokininy RR-D.

Proponowany produkt pielęgnacyjny zawiera optymalną mieszankę biostymulatorów o wysokiej zawar-
tości aminokwasów, substancji antystresowych oraz ekstraktu z wodorostów, ograniczającą ewentualny 
negatywny wpływ środowiska zewnętrznego, zwłaszcza podczas suszy lub znacznych wahań tempera-
tury. Nawóz można aplikować w przypadku każdego nasadzenia w dowolnym mieście.

NAWOŻENIE I PIELĘGNACJA
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Hormony roślinne (fitohormony) to substancje, 
które odgrywają istotną rolę w regulacji wzrostu 
i rozwoju roślin. Występują naturalnie i działają 
w niewielkich stężeniach. Powstają w określo-
nych częściach rośliny, skąd są transportowane 
przez część łykową wiązek przewodzących do 
miejsca przeznaczenia, gdzie wywołują reakcję 
fizjologiczną. Funkcja fitohormonów jest niespe-
cyficzna, jeden hormon może wpływać na kilka 
procesów. Fitohormony są wykorzystywane jako 
regulatory wzrostu w produkcji roślinnej i bio-
technologii roślin; w wysokich stężeniach działają 
jako herbicydy do zwalczania chwastów.

Biostymulatory to substancje biologicznie czy-
nne pozyskiwane z materiałów naturalnych lub 
odpadowych. Mogą wspierać wzrost roślin i/lub 
wzmacniać odporność roślin na różne czynniki 
stresowe. Specyfika biostymulatorów polega na 
tym, że nie zawierają wysokiego odsetka substan-
cji aktywnych, przez co nie mogą być uważane za 
typowe nawozy czy środki ochrony roślin. Cha-
rakterystyczne dla biostymulatorów jest to, że 
zawarte w nich składniki aktywne wpływają na 
metabolizm rośliny i wyzwalają w roślinie procesy 
ogólnie poprawiające jej wzrost oraz stan zdrowia. 

32



3. Studium przypadku



TWORZENIE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY W POBLIŻU BUDYNKU 
PRZEMYSŁOWEGO - STUDIUM PRZYPADKU 
W OSTRAWIE-BARTOWICACH I RADWANICACH

Kraj Morawsko-Śląski od dawna plasuje się w grupie obszarów o pogarszającej się jakości powietrza i to  
w kontekście ogólnoeuropejskim. Według wyników zamieszczonych w bazie danych Systemu informacji  
o jakości powietrza Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego ISKO ČHMÚ (ČHMÚ 2019) dla zarządza-
nia jakością powietrza, w 2018 roku większość stacji monitoringu w Ostrawie odnotowała przekroczoną 
wartość rocznego dopuszczalnego limitu dla cząstek pyłu zawieszonego PM

10
 i PM

2,5
.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w Ostrawie są źródła stacjonarne (przemysł hutniczy  
i energetyczny), domowe źródła ciepła oraz transport. Czwarty czynnik w przypadku Ostrawy to zaniec-
zyszczenia transgraniczne z pobliskiej aglomeracji przemysłowej Katowic (Polska). Sytuację w Ostrawie 
pogarszają dodatkowo lokalne warunki klimatyczne i meteorologiczne – czyli występowanie stosunkowo 
długich okresów bezwietrznych, które prowadzą do długotrwałych inwersji w miesiącach zimowych,  
powodujących wzrost stężenia zaniec-
zyszczeń niezależnie od spadku emisji.

Do obszarów szczególnie zanieczyszc-
zonych w związku z akumulacją dużych 
źródeł przemysłowych i lokalnego ogr-
zewania należy południowo-wschodnia 
część Ostrawy. Jednocześnie ukształto-
wanie doliny wzdłuż rzeki Ostrawicy 
warunkuje ograniczone rozproszenie 
emisji przy bezwietrznej pogodzie.

– SYTUACJA W KRAJU MORAWSKO-ŚLĄSKIM
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Mapa przeglądowa lokalizacji studium przypadku i szerszej 

okolicy. W części zachodniej można zobaczyć budynek 

przemysłowy w Ostrawie-Kunčicach.

Obszar będący studium przypadku znajduje się 
w dwóch lokalizacjach na obszarach katastral-
nych obwodu miejskiego Radwanice i Bartowice. 
Wybrane lokalizacje charakteryzują się znacznym 
wpływem emisji z pobliskiego obszaru przemy-
słowego w Ostrawie-Kunčicach.

Niedaleka stacja Instytutu Zdrowia odnotowała  
w 2018 roku średnie roczne stężenie  PM10 44 µg/m3 
(110 % limitu), przez co uplasowała się na 1. miej-
scu w wykazie stacji z przekroczonym  obowią-
zującym limitem. W przypadku PM

2.5
 pomiar 

średniego rocznego stężenia wyniósł 36,8 µg/m3  

(148 % limitu). Limit dobowy został więc prze-
kroczony w stacji 89 razy (ČHMÚ 2019).

LOKALIZACJE BARTOWICE I 
RADWANICE
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Obszar lokalizacji Radwanice wynosi 1,04 ha i obe-
jmuje kombinację trwałych użytków zielonych 
oraz rozproszonych, samotnych drzew i krzewów 
lub ich mniejszych skupisk. Na obrzeżach terenu 
rozciąga się drzewostan leśny. Teren jest wilgotny, 
co znajduje odzwierciedlenie w występowaniu 
gatunków drzew lubiących wilgoć, zwłaszcza  
w okolicznych drzewostanach. Rosną tu na pr-
zykład wierzby, olchy.

Roślinność w lokalizacji Radwanice przed nasadzeniem 

proponowanej zieleni (stan na 2019 rok).

LOKALIZACJA RADWANICE
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Na zachodnich i południowo-zachodnich obr-
zeżach lokalizacji w Bartowicach znajduje się 
składowisko odpadów przemysłowych. Obecnie 
na tym terenie nie ma elementów technicznych 
ani roślinnych. Jest to więc całkowicie pusty ob-
szar. W bezpośrednim sąsiedztwie, na wschód od 
wybranego terenu, są już realizowane nowe na-
sadzenia elementów roślinności drzewiastej, na-
tomiast w kierunku zachodnim znajduje się polna 
droga. Całkowita powierzchnia w Bartowicach 
sięga 0,73 ha.

LOKALIZACJA BARTOWICE

38



Dla potrzeb monitorowania obciążenia imisyjnego  
w przedmiotowych lokalizacjach umieszczono łącznie  
19 jednostek czujników i jeden system referencyjny. 
Czujniki zainstalowano jeszcze przed zasadzeniem 
zieleni, by w ten sposób ocenić skuteczność wychwy-
tywania zanieczyszczeń przez nowo utworzoną zieloną 
infrastrukturę. Zakłada się prowadzenie ciągłych pomi-
arów co najmniej przez okres kolejnych 8 lat, aby można 
było ocenić rozwój w czasie wraz z rozwojem masy zie-
lonej i udziałem drzewostanu.

Jednostka czujnikowa to urządzenie składające się  
z części pomiarowej o wymiarach 300 x 400 x 220 mm 
oraz panelu słonecznego o wymiarach 620 x 670 mm. 
Każdy czujnik jest alternatywnie niezależny od zasilania, 
zawiera baterię, podłączenie do panelu słonecznego 
oraz podłączenie do sieci 220V. Urządzenia są instalo-
wane na metalowych rurach na wysokości około 4 me-
trów.

Korzystając z wyników pomiarów należy wziąć pod 
uwagę cel pomiaru i charakter zastosowanej metodyki 
oraz uświadomić sobie, że monitoring nie służy do kon-
troli limitów, tylko do porównywania i informowania  
o przestrzennym rozkładzie stężeń zanieczyszczeń.

Dotychczasowe wyniki wskazują na bardzo dobrą zgod-
ność ze stacjami referencyjnymi w przypadku PM

x
, czyli 

najpoważniejszymi zanieczyszczeniami, oraz mniejszą 
zgodność przy NO

x 
i O

3
.

POMIAR OBCIĄŻENIA IMISYJNEGO I SYSTEM NFORMACYJNY
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–  różne możliwości zasilania (sieć, baterie lub panel słoneczny), 

wszystkie wymienione warianty

–  odporność na warunki atmosferyczne; cały system jest 

solidnie zaprojektowany

– komunikacja z serwerem przez sieć radiową

–  zakresy stosowalności czujników umożliwiające pomiary 

imisyjne

Czujniki NO2

– Zasada pomiaru: czujnik elektrochemiczny

– Minimalny zakres: 0–250 ppb

– Granica wykrywalności: ≤20 ppb

–  Rozdzielczość czasowa (częstotliwość dostarczania 

zmierzonych danych): ≤1 min

Czujniki O
3

– Zasada pomiaru: czujnik elektrochemiczny

– Minimalny zakres: 0–5000 ppb

– Granica wykrywalności: ≤40 ppb

–  Rozdzielczość czasowa (częstotliwość dostarczania 

zmierzonych danych): ≤1 min

Czujniki PM
x

– Zasada pomiaru: czujnik optyczny

– Zakres wielkości mierzonych cząstek: 0,38–10 µm

– Minimalna liczba kanałów: 8

– Minimalny zakres pomiaru stężenia masowego: 0–500 µg/m3

– Granica wykrywalności: ≤1 µg/m3

Czujniki VOC

– Zasada pomiaru: czujnik fotojonizacyjny (PID)

– Mierzone substancje: suma VOC

– Minimalny zakres: 0–16 ppm

– Granica wykrywalności (dla izobutylenu): ≤10 ppb

Parametry czujników

Jednostki czujników są podłączone do jednej 
wspólnej sieci i dostarczają dane online  
w sposób bezprzewodowy. Dane są 
transferowane do istniejącego inteligentnego 
systemu informatycznego, który umożliwia:

–  odczytywanie stężeń krótkookresowych  
z czujników

–  zapisywanie przeniesionych danych  
w specjalnie skonstruowanej bazie danych 

– przeprowadzanie ich automatycznej kontroli

–  przeprowadzanie walidacji w nawiązaniu do 
pomiarów referencyjnych

–  przeprowadzanie oceny ręcznej walidacji 
danych

–  tworzenie mapy stężeń poszczególnych 
zanieczyszczeń

–  wykonywanie obliczeń modelu na podstawie 
zmierzonych wskaźników meteorologicznych 
(prędkość i kierunek wiatru)

–  uruchamianie animowanych sekwencji  
w różnych interwałach (godzina, dzień, miesiąc)

–  automatyczne oznaczanie w tabelach miejsca  
i czasu „niestandardowych“ stężeń

–  tworzenie eksportu danych do tabeli dla 
poszczególnych punktów sieci IIS

–  zapisywanie danych i mapy w przejrzystym 
archiwum.
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Podgląd aplikacji internetowej portalu mapowego systemu informacyjnego.

Dane można przeglądać na internetowym portalu mapowym: www.floreon.eu lub www.airsens.eu
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NASADZENIA ZIELENI W ZAPROJEKTOWANEJ STRUKTURZE

Głównym celem studium przypadku jest porównanie obciążenia imisyjnego w stanie początkowym bez 
wystarczająco funkcjonalnej zielonej infrastruktury ze zmianą po osiągnięciu faz zrównoważonego wzrostu 
w kilku wariantach składu oraz struktury gatunkowej.

Plan nasadzeń drzew w lokalizacji Radwanice koncentruje się na zachowanych warunkach siedliskowych 
typowych dla szerszego regionu Kotliny Ostrawskiej, gdzie proponowany skład drzewostanu składa się  
z gatunków geograficznie rodzimych.

Natomiast proponowane nasadzenia w lokalizacji Bartowice dotyczą gleb silnie przekształconych antropo-
genicznie na skutek skażenia materiałami odpadowymi, gdzie proponowany skład drzewostanu opiera się 
na porównaniu mieszanek odpornych gatunków obcych i gatunków pionierskich.

Proces projektowania struktury zieleni uwzględnia kryteria materiału nasadzeniowego, allelopatii  
i uprawy. Przy wyborze uwzględniono następujące zasady:

–  Materiał nasadzeniowy sadzi się zgodnie  
z odpowiednimi normami obowiązującymi na 
danym obszarze. Do sadzenia wykorzystuje się 
sadzonki z bryłą korzeniową.

–  Preferowane są niemodyfikowane formy roślin 
z wyjątkiem eksperymentu porównującego 
rodzime i obce formy roślin. Rodzime gatunki 
roślinne są wybierane wyłącznie z geograficznie 
pierwotnych, niemodyfikowanych 
populacji w celu zachowania puli genowej. 
Formy modyfikowane są dozwolone 
tylko w przypadku niedostępności form 
niemodyfikowanych przy proponowanych 
gatunkach obcych.

–  Preferowany jest materiał nasadzeniowy 
uprawiany zgodnie z warunkami panującymi na 
siedlisku.

–  Przenoszenie materiału rozmnożeniowego 
jest dozwolone wyłącznie zgodnie z prawem 
międzynarodowym lub przepisami krajowymi.

–  Rozróżnienie pięter koron drzew i piętra 
podszytu. Piętro koron drzew jest rozdzielone 
na poziom główny i podpoziom.

–  Preferowane są gatunki o podwyższonej 
odporności na zanieczyszczenia powietrza. 
Odporność roślin drzewiastych jest określana 
na podstawie klasyfikacji stopnia tolerancji 
obciążenia depozycją siarki i azotu, ozonu 
troposferycznego i cząstkami stałymi pyłu.
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Tworzenie początkowej listy
roślin

Uwzględnienie miejscowej 
zabudowy i kompozycji 

urbanistycznej

Żywotność i odporność

Czy projektowana roślinność 
będzie się rozwijać w 
lokalnych warunkach 

środowiskowych?

Uwzględnienie:
• Istniejącego obciążenia 

imisyjnego (wg lokalnego 
monitoringu).

• Warunków klimatycznych 
i glebowych.

• Zasolenia gleby (zwłaszcza 
przy nasadzeniach w 
pobliżu dróg).

• Innych zagrożeń 
środowiskowych (susza, 
zanieczyszczenia 
środowiska).

Morfologia i ekofizjologia

Jakie są lokalne warunki i 
ogólny kontekst pod 
względem okolicznej 

zabudowy? Nasadzenia w 
otwartej przestrzeni, czy w 
ciasnym kanionie ulicznym?

• Ogólnie: gatunki 
światłolubne w dobrze 
wentylowanych 
miejscach, gatunki 
cieniolubne w kanionach 
ulicznych.

Źródło zanieczyszczenia

powietrza
• Gatunki z niższą emisją 

lotnych związków 
organicznych (VOC) i pyłu.

Różnorodność gatunkowa
• Reprezentacja wielu

gatunków.

Nierodzimość
• Wykluczenie gatunków 

nierodzimych, 
inwazyjnych lub w 
jakikolwiek sposób 
niezgodnych z 
miejscowymi przepisami.

Konkurencja
• Poszczególne mieszanki 

gatunkowe kompatybilne 
pod względem wzrostu i 
wymagań.

Potencjał wychwytywania 
zanieczyszczeń z powietrza

Jak zmaksymalizować 
skuteczność wychwytywania 

przez projektowaną 
roślinność?

Uwzględnienie:
• Typu roślinności 

(zimozielona, gatunki o 
nieopadających igłach 
przed liściastymi).

• Struktury drzewostanu 
(wysokość, gęstość 
korony, budowa 
wielopiętrowa).

• Wielkości i złożoności 
aparatu liściowego.

• Powierzchni liścia
(chropowata, lepkawa).

Rewizja listy
Priorytetyzacja roślin według 

zdolności wychwytywania 
zanieczyszczeń

Schemat postępowania przy tworzeniu planu projektowanej zieleni pod kątem poprawy lokalnej jakości powietrza.  

Opracowano na podstawie Barwise i Kumar (2020).
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Drzewa poziom główny

Abies alba, Pynus sylvestris, 
Larix decidua, Quercus cerris, 
Tilia platyphyllos

Drzewa podpoziom

Betula pendula, Prunus 
mahaleb, Carpinus betulus, 
Crataegus monogyna, 
Sorbus aria

Podszyt

Ribes alpinum, Sambucus 
racemosa, Ligustrum vulgare, 
Lonicera xylosteum, Euonymus 
europaeus, Viburnum lantana, 
Lonicera xylosteum, Cornus 
sanguinea

Wielkość i reprezentacja gatunkowa elementów roślinnych nasadzeń projektowanej zieleni. Projektowane drzewa są podzielone 

na dwa pionowe poziomy – poziom główny o wysokości korony 2,2 m i podpoziom drzew wielopniowych rozgałęzionych od 

spodu.
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5 

m
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5 

m
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2 

m
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 m
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m
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Plan nasadzeń zieleni w lokalizacji Radwanice. Projektowane drzewa są ustawione w rzędach w odległości  
6 m. Taki sam odstęp między drzewami jest zachowany również w ramach poszczególnych rzędów.  
W miejscach o typie gleby pseudoglej zaprojektowano na całym terenie nasadzenia krzewów mulczowa-
nych w rzędach odległych o 1,5 m. Reprezentowane gatunki to: Quercus petraea, Acer pseudoplatanus, 
Tilia platyphyllos, Populus nigra, Salix daphnoides, Ulmus laevis (poziom główny), Acer campestre, Crata-
egus monogyna, Prunus padus, Lonicera xylosteum, Prunus avium (podpoziom), Viburnum opulus, Alnus 
viridis, Frangula alnus, Rosa majalis, Salix purpurea (krzewy).
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Plan nasadzeń zieleni w lokalizacji Bartowice. Drzewa są zaprojektowane w rzędach oddalonych od siebie 
w centralnej części przedmiotowego obszaru o 6 m. Odległość między poszczególnymi rzędami zmniejsza 
się w kierunku obrzeży do 4,5 m. W obrębie poszczególnych rzędów zaplanowano drzewa w odległości  
6 m. Łącznie zaprojektowano 203 drzewa. Reprezentowane gatunki to: Pinus sylvestris, Larix decidua, 
Quercus cerris, Tilia platyphyllos (poziom główny), Betula pendula, Malus sylvestris, Carpinus betulus, Cra-
taegus monogyna, Sorbus torminalis (podpoziom), Ribes alpinum, Sambucus racemosa, Ligustrum vul-
gare, Lonicera xylosteum (krzewy).
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W miejscu projektowanej zielonej infrastruktury stosuje się kilka rodzajów nawozów oraz monitoruje ich 
wpływ na jakość roślinności, co ostatecznie przekłada się również na zdolność wychwytywania zanieczy-
szczeń z powietrza.

Nawożenie gleby przeprowadza się za pomocą trzech rodzajów nawozu: 1) ogólny komercyjny nawóz nie-
organiczny, 2) komercyjny biostymulator o wysokiej zawartości aminokwasów, substancji antystresowych 
i ekstraktu z wodorostów redukujący ewentualne negatywne wpływy środowiska zewnętrznego (TS enti-
nel, TS VIN) oraz 3) innowacyjny inteligentny nawóz z substancją czynną pochodną cytokininy RR-D.

Wszystkie inne standardowe zabiegi pielęgnacyjne upraw (podlewanie, pielenie itp.) są takie same dla ws-
zystkich trzech wariantów – te same terminy, te same ilości itp., w taki sposób, aby działanie zastosowa-
nych nawozów było jak najmniej zakłócone przez inne czynniki.

Głównym założeniem stosowania pielęgnacji innowacyjnej jest poprawa podstawowych parametrów 
fizjologicznych nowego nasadzenia. Są one monitorowane za pośrednictwem wielu wysoce czułych  
i unikalnych metod (gazometria, detekcja wybranych parametrów fluorescencji, zawartość pigmentów fo-
tosyntetycznych, pomiar poziomu fitohormonów endogennych metodą łączącą wysokosprawną chroma-
tografię cieczową i tandemową spektrometrię mas) w celu oceny wpływów pielęgnacji innowacyjnej na 
stan fizjologiczny nowych nasadzeń oraz roślinności istniejącej na wybranych lokalizacjach, a także w celu 
ewentualnego zaproponowania dalszej optymalizacji takiej pielęgnacji

WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI ROŚLIN
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Głównym celem jest ocena zdolności wychwy-
tywania zanieczyszczeń powietrza na przykład-
zie O

3
, NO

x
 i PM

10
 przez istniejącą i projektowaną 

zieleń różnego typu i rozmieszczenia. Kwantyfi-
kacja wychwytywania zanieczyszczenia w danym 
miejscu w określonym okresie czasu (np. okres 
wegetacji, rok kalendarzowy) oparta jest na mo-
delach depozycji (Zapletal 2001; Zapletal et al. 
2011; Nowak 1994; Janhäll 2015).

Uproszczony  schemat modelu wychwytywania 

zanieczyszczeń przez zieloną infrastrukturę. Opracowano  

na podstawie Zapletal et al. (2011) i Janhäll (2015).

MODELOWANIE 
WYCHWYTYWANIA
ZANIECZYSZCZEŃ

Opór gleby 
(gleba)

Stężenie 
zanieczyszczeń

Opór 
powierzchniowy

Opór laminarny
Opór 

aerodynamiczny

Opór 
aerodynamiczny w 
zwarciu pokrywy 

roślinnej

Opór kutykuli
(zewnętrzna 

tkanka roślinna)

Opór aparatów 
szparkowych 

(stoma)

Skład gatunkowy

Potencjalny wych-
wyt zanieczyszczeń

Ponowne 
zawieszenie

Zmywanie gleby

Szybkość 
depozycji

Pokrycie liścioweCzas

Struktura wege-
tacji (wysokość 
zagęszczenie) 

Stan zdrowotny 
wegetacji

Wskaźnik 
osadzania

Ilość zanieczyszczeń 
wychwyconych przez 

roślinność
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Inwentaryzacja istniejącej zieleni jest oceniana na 
podstawie badania dendrometrycznego (wyso-
kość, średni rzut korony), reprezentacji gatunkowej 
i stanu zdrowotnego. Rozmieszczenie przestrze-
nne poszczególnych roślin i ich właściwości struk-
turalne przenoszone są do środowiska GIS na 
podstawie ortofotomapy lotniczej, co umoż-
liwia modelowanie wychwytywania w przestrzeni 
dwuwymiarowej w szczegółowej siatce 1 x 1 m  
z uwzględnieniem zmienności przestrzennej pola 
imisji substancji zanieczyszczających powietrze.

Projektowana zieleń oparta jest na planie nasad-
zeń i uwzględnia zarówno proponowany skład 
gatunkowy, jak i rozważaną strukturę oraz skład 
drzewostanu. Wyróżnione są atrybuty wyso-
kości proponowanego nasadzenia, składu gatun-
kowego i średniego rzutu korony. Zakłada się, 
że stan zdrowotny nowych nasadzeń jest dosko-
nały, tj. bez uszkodzeń. Zgodnie z planem nasad-
zeń wysokość w przypadku pojedynczych drzew 
głównego poziomu pionowego wynosi 4,5 me-
tra, wielopniowych drzew podpoziomu 2,5 me-
tra oraz krzewów 0,80 metra. Średni rzut korony 
określono na 4 m.

Układ przestrzenny proponowanego nasadzenia 
określany jest na podstawie rysunków planu na-
sadzeń, którym nadaje się georeferencję w śro-
dowisku GIS za pomocą punktów granicznych 
działek katastralnych. Poszczególne sadzone dr-
zewa są wektorowane, po czym przypisuje się im 
powyższe atrybuty.

Na podstawie opisanych powyżej parametrów 
strukturalnych istniejącej i projektowanej roś-
linności wyznaczany jest wskaźnik pokrycia liś-
ciowego (LAI) jako dane wejściowe do modelu 
depozycji (Nowak et al. 2008). W miejscach, gd-
zie występuje piętro runa leśnego, podszytu  
i koron drzew nad sobą, wszystkie wartości LAI są 
sumowane. W przypadku parametru wysokości 
drzewostanu przyjmuje się wartość najwyższej 
wysokości roślinności w danym miejscu. Na ko-
niec wyznaczane są wartości LAI dla projektowa-
nej i istniejącej roślinności, poprzez zsumowanie 
wartości LAI w obu stanach.

Po nasadzeniu projektowanej zieleni można na 
podstawie modelowanych wyników spodzie-
wać się znacznego wzrostu wychwytywania 
zanieczyszczeń, w przypadku lokalizacji Radwa-
nice ponad dwukrotnie wyższego niż obecnie.

Na terenie lokalizacji Bartowice nie przewi-
duje się żadnych znaczących wychwytów  
w stanie przed nasadzeniem ze względu na 
brak istniejącej zieleni. Po nasadzeniu roś-
linności spodziewany jest znaczny wzrost 
wychwytywania.

Danymi wejściowymi do modelu są charaktery-
styki meteorologiczne (temperatura, prędkość 
wiatru, promieniowanie globalne, wilgotność 
powietrza), mierzone w danym miejscu lub jego 
otoczeniu, stężenia zanieczyszczeń oraz właści-
wości strukturalne zieleni. Wykorzystywane są 
więc wszystkie informacje z poprzednich etapów 
projektu.
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Wychwyt O3 (g) w stanie przez nasadzeniem (po lewej) i po nasadzeniu projektowanej roślinności (po prawej) w siatce 1 x 1 m  

w lokalizacji Radwanice. Modelowanie prowadzono przez okres dwóch miesięcy (pod koniec okresu wegetacyjnego).
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Wychwyt PM
10

 (g) w stanie przed nasadzeniem (po lewej) i po nasadzeniu projektowanej roślinności (po prawej) w siatce 1 x 1 m  

w lokalizacji Radwanice. Modelowanie prowadzono przez okres dwóch miesięcy (pod koniec okresu wegetacyjnego). 

51



Wychwyt NO
x
 (g) w stanie przed nasadzeniem (po lewej) i po nasadzeniu projektowanej roślinności (po prawej) w siatce 1 x 1 m w 

lokalizacji Radwanice. Modelowanie prowadzono przez okres dwóch miesięcy (pod koniec okresu wegetacyjnego).
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Wychwyt O
3
 (g) w stanie po nasadzeniu projektowanej roślinności w siatce 1 x 1 m w lokalizacji Bartowice. Modelowanie 

prowadzono przez okres dwóch miesięcy (pod koniec okresu wegetacyjnego). W stanie przed nasadzeniem nie przewiduje się 

żadnych znaczących wychwytów zanieczyszczeń ze względu na brak istniejącej zieleni.  
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Wychwyt PM
10 

(g) w stanie po nasadzeniu projektowanej roślinności w siatce 1 x 1 m w lokalizacji Bartowice. Modelowanie 

prowadzono przez okres dwóch miesięcy (pod koniec okresu wegetacyjnego). W stanie przed nasadzeniem nie przewiduje się 

żadnych znaczących wychwytów zanieczyszczeń ze względu na brak istniejącej zieleni.  
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Wychwyt NO
x
 (g) w stanie po nasadzeniu projektowanej roślinności w siatce 1 x 1 m w lokalizacji Bartowice. Modelowanie 

prowadzono przez okres dwóch miesięcy (pod koniec okresu wegetacyjnego). W stanie przed nasadzeniem nie przewiduje się 

żadnych znaczących wychwytów zanieczyszczeń ze względu na brak istniejącej zieleni.
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Modelowany wychwyt w lokalizacjach Radwanice i Bartowice. W przypadku lokalizacji Radwanice ujęto wychwytywanie 

przez istniejącą i projektowaną (wraz z istniejącą) zieloną infrastrukturą przez okres dwóch miesięcy (pod koniec okresu 

wegetacyjnego). W przypadku lokalizacji Bartowice ujęto stan po nasadzeniu projektowanej roślinności.

Ogólnie w przypadku obu lokalizacji możemy spodziewać się znacznej poprawy jakości lokalnego powietrza.

Modelowane wychwyty O3, PM10 i NOx

Całkowity wychwyt (kg) we wrześniu i październiku 2019 r.
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Metody i doświadczenia zdobyte podczas projektu są 
przekazywane również innym miastom partnerskim (np. 
Opawa, Trzyniec, Karwina) w Kraju Morawsko-Śląskim. 
Wyniki są udostępniane nie tylko specjalistom, ale także 
opinii publicznej w Republice Czeskiej i na świecie.

Przekazywanie know-how związanego z zieloną infra-
strukturą w miastach oraz jej nasadzaniem, w aspekcie 
poprawy jakości powietrza i adaptacji do zmian klimatu, 
odbywa się także za pośrednictwem warsztatów dla 
przedstawicieli miast, ekspertów akademickich, ucz-
niów szkół podstawowych i średnich oraz studentów 
uczelni wyższych.

Udostępnianie wiedzy i doświadczeń jest możliwe dzięki 
prowadzonym ankietom publicznym, które mają wymiar 
zarówno edukacyjny, jak i prezentacyjny. Jednocześ-
nie dają wgląd w lokalną społeczność i pokazują jej za-
angażowanie w kwestie związane z zanieczyszczeniem 
powietrza oraz rolą zieleni. Wyniki są przedstawiane 
w formie opracowania dotyczącego stosunku społec-
zeństwa do jakości powietrza i zieleni miejskiej oraz 
chęci zmiany zachowań na rzecz ochrony powietrza. 
Uzupełniane są opiniami i komentarzami ekspertów.

Badania ankietowe były przeprowadzone w Kraju Mo-
rawsko-Śląskim w latach 2019 i 2020 i zostały zrealizo-
wane na podstawie ekskluzywnych badań ilościowych 
z wykorzystaniem techniki standaryzowanych wywi-
adów bezpośrednich w domu. Całkowita próba bada-
wcza wyniosła 1207 respondentów.

PRZEKAZYWANIE KNOW-HOW I ANKIETY PUBLICZNE
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Prawie 30% mieszkańców regionu jest przekona-
nych, że w ciągu ostatnich 10 lat sytuacja związana 
z jakością powietrza uległa pogorszeniu, co jed-
nak wcale nie odpowiada rzeczywistym wynikom 
pomiarów jakości powietrza.

Kwestia jakości powietrza jest ważna dla czterech 
piątych mieszkańców aglomeracji. Prawie połowa 
populacji jest raczej lub zdecydowanie niezado-
wolona z jakości powietrza.

Większość respondentów deklaruje chęć osobis-
tego wkładu w poprawę powietrza i środowiska 
w swoim regionie. Najczęściej poprzez wspiera-
nie nasadzeń zieleni (90%) i niespalanie odpadów 
domowych (w tym liści, trawy, papieru), ale także 
poprzez wykorzystanie zrównoważonych form 
transportu.

Kwestie związane z czystym powietrzem i ziele-
nią w miastach są ważne zwłaszcza dla wykształ-
conej i młodszej części społeczeństwa, co jest 
istotnym przesłaniem dla miast borykających się z 
odpływem głównie tej grupy ludności. Mimo że w 
naszym regionie mamy do czynienia z takim odpły-
wem, możemy jednak wykorzystać uniwersytecki 
charakter miast (Ostrawa, Opawa, Karwina), ponie-
waż to właśnie młodzi i lepiej wykształceni ludzie 
stają się później liderami ideowymi i politycznymi.

Najważniejsze wnioski:
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Zielona infrastruktura przyczynia się do poprawy 
środowiska naturalnego, zwłaszcza jego funkcji 
filtrujących, chłodzących, ochronnych i społecz-
nych. Przyczynia się do poprawy powietrza w śro-
dowisku miejskim usuwając zawieszone cząstki  
i inne zanieczyszczenia poprzez ich zatrzymywa-
nie na powierzchni liści. Zielona infrastruktura, 
nasadzona i pielęgnowana z uwzględnieniem jej 
wrażliwość na zanieczyszczenia i zdolność do 
wychwytywania zanieczyszczeń z powietrza, 
może być odpowiednim rozwiązaniem adaptacyj-
nym dla poprawy jakości powietrza w miejscach  
o dużym obciążeniu imisyjnym.

Podręcznik, wraz ze studium przypadku nasadzeń 
zieleni w Ostrawie Bartowicach i Radwanicach, pr-
zedstawia podstawowe zasady tworzenia zielonej 
infrastruktury na terenach przemysłowych w celu 
złagodzenia skutków zmian środowiskowych po-
przez zarządzanie przyjazne naturze.
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