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Gdańsk wzbogacił się w zeszłym
roku o blisko 33 000 roślin: drzew, krzewów, traw, bylin i pnączy. Tego rodzaju
działania pełnią ważną rolę edukacyjną i podkreślają znaczenie zieleni w miejskim
ekosystemie. Część działań miasta odbywała się z udziałem mieszkańców.

W 2017 roku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zorganizował dwie duże akcje sadzenia
drzew (w marcu i kwietniu). O blisko 1 800 tych największych roślin wzbogaciły się
wówczas lasy komunalne sąsiedztwie Parku im. Ronalda Reagana oraz w rejonie
PKM Brętowo. Wśród posadzonych drzew królują dwa gatunki rodzime: dąb
szypułkowy oraz wiąz. W każdej z akcji wzięło udział około 100 osób – mieszkańców
i miłośników Gdańska oraz jego zielonej strony.
- Wspólne sadzenie drzew to doskonały sposób na integrację mieszkańców oraz
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i przestrzeń
publiczną – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki
komunalnej - Cieszę się, że w akcjach sadzenia roślin uczestniczą całe rodziny, to
pokazuje pokoleniowy wkład w działania proekologiczne oraz dbanie o miasto i jego
wygląd.
W zeszłym roku GZDiZ posadził na terenie Gdańska również blisko 17 000 bylin,
traw i pnączy oraz ponad 13 800 krzewów. Rośliny te spotkamy między innymi w
takich lokalizacjach jak: ul. Wałowa - okolice Muzeum II Wojny Światowej, ul. Grobla
IV, róg ul. 3 Maja/Nowe Ogrody, rejon parkingu na przedłużeniu ul. Jana Pawła II,
Rondo im. Jacka Kaczmarskiego, Rondo im. Jana De la Salle, otoczenie pomnika
Pamięci Mieszkańców Klukowa pomordowanych w lasach piaśnickich (w rejonie
skrzyżowania ulic Radiowej i Radarowej), Wzgórze Mickiewicza od strony ul. Armii
Krajowej, pas zieleni łączący ul. Leszczynową ze zbiornikiem retencyjnym
Jabłoniowa i Park Kuźniczki.
- Trawy lubimy za lekkość, byliny za kolory i faktury, pnącza za uniwersalność, a
krzewy za zmienność – mówi Ewelina Latoszewska, kierownik Działu Utrzymania
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Zieleni w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. – Część nasadzeń tych roślin
zrealizowaliśmy z Budżetu Obywatelskiego w ścisłej współpracy z Radami Dzielnic.
Wśród bylin prym wiodą rudbekia błyskotliwa (zwana potocznie czarnooką
Zuzanną), rozchodnik okazały, jeżówki, lawendy, floks szydlasty, bergenia
sercowata, krwawnik, liatra czy mniej znana perowskia łobodolistna. Najbardziej
popularne z traw to trzcinnik ostrokwiatowy i rozplenica japońska, natomiast z
pnączy - winobluszcz. Wśród nowo posadzonych krzewów są między innymi: budleja
Dawida (zwana motylim krzewem), hortensje, tawuły, śnieguliczka biała, derenie,
leszczyny, kalina koralowa „Roseum”, róża „Marathon”, ognik szkarłatny „Koral”,
kosodrzewina, ligustr pospolity, forsycja pośrednia, rokitnik pospolity.
W 2018 roku GZDiZ planuje posadzić na terenie lasów komunalnych co najmniej 2
000 drzew. Ogłoszony będzie również przetarg na posadzenie 50 drzew w pasach
drogowych. W planach są też ogrody kieszonkowe oraz nasadzenia krzewów w
pasach drogowych rozjeżdżanych przez samochody w ramach projektu „Nie parkuję
na zielonym”.
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