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ABSTRACT: Forest Botanical Garden „Marszewo” has been planned within the Forest Division of Gdañsk, in the surroundings of the existing nature-forest house in
Marszewo, in the area of ca. 50 ha. It will consist of 27 thematic collections, covering ca. 6 ha, and adjacent forest phytocoenoses. The garden will be specialized in
collecting trees, shrubs and herbaceous plants of nemoral and boreal zone, particularly species indigenous for the Pomorze Gdañskie region. The garden will
comprise among others collection of species endangered and rare in the region
and protected by law, as well as an orchard of old forms of fruit trees and shrubs.
The object will also be adapted to educational-didactic field lessons. Forest Botanical Garden „Marszewo” has already gained most of formal-legal regulations and
the first collections have been established.
KEY WORDS: plant collections, ex situ protection, natural education, Forest Division
of Gdañsk, the Pomorze Gdañskie region
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Wprowadzenie
Ogrody botaniczne i arboreta pe³ni¹ istotn¹ funkcjê dydaktyczn¹, rekreacyjn¹ oraz upowszechniania wiedzy o przyrodzie. Jednoczeœnie wykorzystywane s¹ w celach naukowo-badawczych oraz ochrony ex situ rzadkich i zagro¿onych gatunków i odmian, szczególnie krajowych (Werblan-Jakubiec i in. 2003;
Symonides 2008). W Polsce istniej¹ obecnie 32 tego typu obiekty, zarejestrowane
i zrzeszone w Polskim Towarzystwie Ogrodów Botanicznych (http://www.ptob.
org.pl/ogrody.htm). Nale¿y do nich m.in. 8 arboretów i ogrodów dendrologicznych nale¿¹cych do Lasów Pañstwowych.
W Lasach Pañstwowych arboreta lub ogrody dendrologiczne zak³adane s¹
zwykle w bezpoœrednim s¹siedztwie budynków nale¿¹cych do Nadleœnictw.
Pe³ni¹ funkcje dydaktyczne, a jednoczeœnie wzbogacaj¹ i upiêkszaj¹ lokalny
krajobraz. Innymi obiektami tworzonymi na terenach Lasów Pañstwowych s¹
izby przyrodniczo-leœne. Jednym z g³ównych ich zadañ jest edukacja dzieci
i m³odzie¿y w zakresie wiedzy o lesie i ochronie przyrody, a szerzej o œrodowisku przyrodniczym, realizowana poprzez bezpoœredni, ukierunkowany kontakt
z przyrod¹. Wi¹¿e siê z tym tak¿e kszta³towanie postaw i œwiadomoœci ekologicznej lokalnych spo³ecznoœci.
W 2008 r. stworzono koncepcjê uniwersalnego obiektu, który ³¹czy³by wielostronn¹ funkcjê obiektu przyrodniczo-dydaktycznego oraz ogrodu botanicznego. Jego utworzenie zaplanowano wokó³ istniej¹cej izby przyrodniczo-leœnej
w Marszewie, na terenie Nadleœnictwa Gdañsk. Oœrodek ten, pod nazw¹ – Leœny
Ogród Botaniczny „Marszewo”, zak³adany jest przez Nadleœnictwo, we wspó³pracy z Katedr¹ Taksonomii Roœlin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdañskiego.
Planowane jest równie¿ wspó³dzia³anie z innymi jednostkami – m.in. Urzêdem
Miasta Gdyni oraz organizacjami pozarz¹dowymi.
Niniejsza praca powsta³a na podstawie opracowania „Leœny Ogród Botaniczny w Marszewie – projekt zagospodarowania terenu w pobli¿u oœrodka edukacji przyrodniczo-leœnej „Marszewo” (¯ó³koœ i in. 2008), przygotowanego na zlecenie Nadleœnictwa Gdañsk.

1. Lokalizacja obiektu
Tworzony Leœny Ogród Botaniczny znajduje siê na terenie Nadleœnictwa
Gdañsk, leœnictwa Cisowa, w oddz. 195 i 210, oko³o 4 km na po³udniowy zachód
od Gdyni-Chylonii, przy szosie Gdynia – Koleczkowo (ryc. 1), w obrêbie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Leœnego Kompleksu Promocyjnego
„Lasy Oliwsko-Dar¿lubskie”. Zajmowaæ on bêdzie powierzchniê blisko 50 ha,
przy czym tworzone kolekcje, wraz z infrastruktur¹ istniej¹cej izby przyrodniczo-leœnej, zajm¹ powierzchniê nieco ponad 6 ha, resztê zaœ stanowiæ bêd¹
s¹siaduj¹ce z nimi fitocenozy leœne. W bezpoœrednim s¹siedztwie ogrodu prze-
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biega œcie¿ka przyrodniczo-leœna „Lasy Chyloñskie” (Markowski, Kowalewski
1999).

2. Charakterystyka terenu i podstawowe elementy szaty roœlinnej
Teren planowanego obiektu le¿y w krawêdziowej strefie Wysoczyzny Kaszubskiej i obejmuje fragment doliny niewielkiego cieku – Marszewskiej Strugi.
Ta niewielka, sucha czêœæ doliny o stromych zboczach otoczona jest ze wszystkich stron wyniesieniami morenowymi, na których wystêpuj¹ ró¿ne typy lasów. Jej centralna czêœæ zajêta jest natomiast przez fitocenozy nieleœne. Znaczne
zró¿nicowanie wysokoœciowe, rozmaita ekspozycja zboczy i zmienne stosunki
wodne stworzy³y dogodne warunki do powstania tu wielu siedlisk i zwi¹zanych z nimi zbiorowisk roœlinnych. Dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
ich rozmaitoœæ jest dzia³alnoœæ cz³owieka, zarówno przesz³a, jak i teraŸniejsza.
Obszar, na którym ma powstaæ wiêkszoœæ kolekcji, by³ w przesz³oœci u¿ytkowany rolniczo i stanowi³ czêœæ osady leœnej Marszewo. Lasy otaczaj¹ce „Marszewo” równie¿ podlega³y przemianom w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka, przejawiaj¹cej siê m.in. wprowadzeniem gatunków iglastych na siedliska lasów liœciastych, co spowodowa³o zniekszta³cenia tych fitocenoz.
Obecnie zbiorowiska roœlinne terenu projektowanego ogrodu zwi¹zane s¹
przede wszystkim z siedliskami lasu dêbowo-grabowego (gr¹du), na których
wystêpuj¹ zarówno fitocenozy leœne, jak i nieleœne. Do leœnych zaliczyæ mo¿na
p³aty gr¹du Stellario-Carpinetum typicum. W strefie kontaktu doliny z wyniesieniami morenowymi oraz na ich stromych zboczach rozwinê³y siê fitocenozy
kwaœnej buczyny ni¿owej Luzulo pilosae-Fagetum. Ponadto, na omawianym terenie wystêpuj¹ samosiewy zró¿nicowane pod wzglêdem wieku, zwarcia i sk³adu
gatunkowego, w wiêkszoœci sosny zwyczajnej i brzozy brodawkowatej. Oba te
gatunki pojawiaj¹ siê równie¿ spontanicznie w za³o¿onych tu w przesz³oœci ró¿nowiekowych zalesieniach z dominacj¹ sosny zwyczajnej, œwierka, modrzewia
oraz olszy czarnej. Na niewielkiej czêœci silnie przekszta³conych gruntów wykszta³ci³y siê tak¿e zbiorowiska zastêpcze: wrzosowisko i ¿arnowczysko. Na nieleœn¹ pokrywê roœlinn¹ omawianego obiektu sk³ada siê m.in. u¿ytek zielony,
który jest corocznie koszony. Charakteryzuje siê on nieustabilizowanym
sk³adem florystycznym i dominacj¹ traw. Wartoœciowym elementem obiektu
jest równie¿ fitocenoza wilgotnej, zio³oroœlowej ³¹ki z rzêdu Molinietalia, która
wystêpuje w bezpoœrednim s¹siedztwie niewielkiego, bezimiennego dop³ywu
Marszewskiej Strugi, po pó³nocnej stronie szosy Gdynia – Koleczkowo (por. ryc. 1).
Florê roœlin naczyniowych terenu przeznaczonego na kolekcje Leœnego
Ogrodu Botanicznego „Marszewo” stanowi oko³o 170 gatunków, o przeciêtnych
walorach przyrodniczych. W przewa¿aj¹cej mierze s¹ to gatunki pospolite,
zwi¹zane g³ównie z siedliskami leœnymi i ³¹kowymi oraz niedawnymi zalesieniami porolnymi. Wœród notowanych tu taksonów roœlin jedynie 3 gatunki zaliczane s¹ do tzw. cennych sk³adników flory. Nale¿¹ do nich Galium odoratum

38

J. Bloch-Or³owska, R. Afranowicz-Cieœlak, K. ¯ó³koœ, T. S. Olszewski, W. Ciechanowicz

Ryc. 1. Lokalizacja Leœnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie
1 – obszar kolekcji; 2 – pozosta³a czêœæ terenu ogrodu; 3 – drogi; 4 – obszar zabudowany; 5 – lasy

Fig. 1. Location of the Forest Botanical Garden „Marszewo”
1 – area of collections; 2 – the rest of the garden; 3 – roads; 4 – built-up area; 5 – forests

i Hedera helix, które objête s¹ ochron¹ czêœciow¹ (Rozporz¹dzenie… 2004) oraz
Dentaria bulbifera – posiadaj¹cy status gatunku nara¿onego (VU) w skali Pomorza Gdañskiego (Markowski, Buliñski 2004). Wystêpowanie tych roœlin stwierdzono w stosunkowo dobrze zachowanych fitocenozach lasu bukowego i gr¹dowego. Na badanym terenie nie odnotowano gatunków roœlin o znaczeniu
europejskim. Natomiast siedliskami naturowymi s¹ tutaj: subatlantycki gr¹d,
kwaœna i ¿yzna buczyna oraz las bukowo-dêbowy (Dyrektywa… 1992).

3. G³ówne za³o¿enia koncepcji
W projektowanym Leœnym Ogrodzie Botanicznym znajdowaæ siê bêd¹ tematyczne kolekcje roœlin (tab. 1) oraz czêœæ rekreacyjno-edukacyjna, przystosowana i przeznaczona do prowadzenia terenowych zajêæ dydaktycznych (ryc. 2).
Ogród bêdzie specjalizowa³ siê w gromadzeniu i eksponowaniu drzew, krzewów i roœlin zielnych strefy umiarkowanej i borealnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem gatunków rodzimych dla terenu Pomorza. Utworzony zostanie
równie¿ bogaty zbiór gatunków gin¹cych i rzadkich w regionie oraz chronionych, a tak¿e sad starych odmian drzew i krzewów owocowych. Za³o¿enie tego
typu kolekcji pozwoli na praktyczne zapoznanie siê z t¹ grup¹ roœlin, co powin-
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no przyczyniæ siê do lepszej ich ochrony. Ponadto zgromadzenie tych roœlin pomo¿e w zachowaniu ró¿norodnoœci biologicznej na poziomie puli genowej ich
populacji w regionie. W „Marszewie” realizowana bêdzie dodatkowo funkcja
edukacyjna, w formie zajêæ i ekspozycji tematycznych. Umo¿liwi to poznanie
struktury i funkcjonowania ró¿nych typów ekosystemów, a tak¿e form ich u¿ytkowania.
Tabela 1. Wykaz kolekcji i elementów powstaj¹cego ogrodu
Table 1. List of collections and other elements of the establishing garden
Nazwa kolekcji/elementu ogrodu „Marszewo”
Name of collection/element of the ‘Marszewo’ garden
Drzewa i krzewy obcego pochodzenia
Kolekcja je¿yn i ró¿
£¹ka
Sad starych odmian
Krzewy obrze¿y lasów
Fitocenoza lasu bukowego (buczyny)
Roœliny runa leœnego chronione oraz zagro¿one w regionie gdañskim
Przebudowa drzewostanu na siedlisku gr¹du
Fitocenoza lasu dêbowo-grabowego (gr¹du)
Starszy etap rozwoju drzewostanu w zalesieniu porolnym
Pocz¹tkowy etap rozwoju drzewostanu w zalesieniu porolnym
Sukcesja roœlinnoœci
¯arnowczysko
Wrzosowisko
Rodzime drzewa liœciaste w gradiencie wilgotnoœciowym
Wilgotna ³¹ka wraz z gatunkami chronionymi oraz zagro¿onymi
w skali regionu gdañskiego
Oczko wodne
Szuwary
£ozowiska oraz zaroœla wierzbowe dolin rzecznych
Gatunki boru sosnowego
Gatunki muraw napiaskowych
Pn¹cza
Dziko rosn¹ce roœliny jadalne wykorzystywane dawniej i obecnie
Roœliny lecznicze dziko rosn¹ce w lasach i na ³¹kach
Plac dydaktyczno-ekspozycyjny
Gatunki drzew i krzewów chronione oraz zagro¿one w regionie gdañskim
Drzewa i krzewy o znaczeniu biocenotycznym
Wilgotna ³¹ka
Leœne zbiorowiska zastêpcze
Profil glebowy

Nr kolekcji
Collection
number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pow.
Area
[ha]
0,41
0,03
0,11
0,14
0,18
1,76
0,06
0,11
1,00
0,25
0,17
0,07
0,03
0,30
0,16

16

0,05

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
31
32
33

0,02
0,02
0,01
0,08
0,09
0,01
0,04
0,01
0,39
0,07
0,05
0,23
0,16
–

Przedstawiona koncepcja Leœnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”
obejmuje równie¿ szczegó³owy dobór gatunków tworz¹cych kolekcje i ich przestrzenne rozmieszczenie (por. ¯ó³koœ i in. 2008). Ponadto wykonano dwu- i trój-
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Ryc. 2. Rozmieszczenie kolekcji i obiektów na terenie projektowanego Leœnego Ogrodu
Botanicznego w Marszewie (numery kolekcji jak w tab. 1)
Fig. 2. Plan of collections and elements within the projected Forest Botanical Garden
‘Marszewo’ (numbers of collections as in tab. 1)
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wymiarow¹ wizualizacjê ca³ego obiektu i jego poszczególnych elementów m.in.
z wykorzystaniem programu Garden Composer 3D PLUS (LK Avalon).
Przyk³adowy plan kolekcji („Dziko rosn¹ce roœliny jadalne wykorzystywane dawniej i obecnie” – 23) przedstawia rycina 3.

Ryc. 3. Szczegó³owy plan kolekcji „Dziko rosn¹ce roœliny jadalne wykorzystywane dawniej
i obecnie”. Numerami oznaczono poszczególne gatunki roœlin, przewidywane w kolekcji, z zaznaczeniem ich area³u wystêpowania (linia przerywana).
Fig. 3. Detailed plan of the collection ‘Wild eatable plants used earlier and nowadays’.
Numbers refer to particular plant species, altogether with their area (discontinuous
line), planned within the collection
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4. Opis kolekcji i poszczególnych elementów ogrodu
Poni¿ej przedstawiono opis poszczególnych kolekcji i elementów ogrodu
wraz z ich wykorzystaniem. W nawiasach podano numery kolekcji/elementów
(por. tab. 1).
Drzewa i krzewy obcego pochodzenia (1)
Kolekcja drzew i krzewów obcego pochodzenia sk³ada siê z kilku podkolekcji: amerykañskiej, eurazjatyckiej, dalekowschodniej oraz gatunków regionalnie obcych. Ta ostatnia dotyczy rodzimych drzew i krzewów w skali kraju,
których naturalny zasiêg nie obejmuje Pomorza Gdañskiego. Stanowiæ ona
mo¿e podstawê do przedstawienia zagadnienia regionalnego zró¿nicowania dendroflory Polski, a tak¿e wybranych elementów gospodarki leœnej (wprowadzanie gatunków regionalnie obcych).
Dziêki podzia³owi drzew i krzewów obcego pochodzenia na podkolekcje
geograficzne, ca³a kolekcja stanowiæ mo¿e podstawê do przedstawienia szeregu
zagadnieñ z zakresu geografii roœlin. Nagromadzenie obcych gatunków fanerofitów umo¿liwia omawianie zró¿nicowania systematycznego poszczególnych
taksonów wy¿szej rangi (np. rodzin czy rzêdów), a tak¿e referowania koncepcji
ró¿norodnoœci biologicznej. Na podstawie tych podkolekcji mo¿na równie¿
przedstawiæ zagadnienie uprawy egzotycznych drzew i krzewów w naszym klimacie na tle wymagañ edaficzno-klimatycznych poszczególnych gatunków.
Kolekcja je¿yn i ró¿ (2)
Kolekcja je¿yn i ró¿ umo¿liwia naukê rozpoznawania tych roœlin. S¹ one
trudne do oznaczania, tote¿ istnienie kolekcji „wzorcowej”, sk³adaj¹cej siê z poprawnie oznaczonych gatunków, jest niezwykle istotne. Ponadto mo¿e byæ ona
pomocna przy omawianiu innych zagadnieñ, np. zró¿nicowania taksonomicznego czy wykorzystania dziko rosn¹cych gatunków jadalnych.
£¹ka (3)
£¹ka to kolekcja sk³adaj¹ca siê z 3 czêœci – „Polskiej ³¹ki kwietnej”, „Kwietnej
murawy” oraz „Kwiatów polnych”, które powstan¹ z 3 ró¿nych mieszanek nasion roœlin ³¹kowych, tworzonych przez £ukasza £uczaja (http://www.luczaj.
com). Kolekcja ta prezentuje kwestie zró¿nicowania mikrosiedliskowego oraz
skali ekologicznej gatunków ³¹kowych. Mo¿e ona tak¿e stanowiæ podstawê do
omówienia wp³ywu zabiegów agrotechnicznych na sk³ad florystyczny uk³adów
³¹kowych.
Sad starych odmian (4)
Sad starych odmian to kolekcja prezentuj¹ca stare odmiany drzew owocowych uprawianych niegdyœ w naszym regionie. Stanowiæ mo¿e ona podstawê
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do przedstawienia problemu zachowania puli genowej roœlin uprawnych oraz
ró¿norodnoœci biologicznej w krajobrazie rolniczym. Pozwala równie¿ na praktyczne zapoznanie siê z tymi rzadkimi ju¿ odmianami drzew owocowych.
Krzewy obrze¿y lasów (5)
Kolekcja ta zawiera przyk³adowe gatunki wystêpuj¹ce na skrajach lasu
gr¹dowego, bukowo-dêbowego i bukowego oraz nas³onecznionych i ciep³ych
obrze¿y lasów. Pos³u¿yæ ona mo¿e do omówienia roli krzewów w kszta³towaniu strefy brze¿nej lasu oraz – dziêki po³o¿eniu w bezpoœrednim s¹siedztwie
³¹ki – miedz, a tym samym znaczenia tych uk³adów w zachowaniu ró¿norodnoœci biologicznej w krajobrazie przekszta³conym przez cz³owieka.
Fitocenoza lasu bukowego (buczyny) (6)
Do terenów obejmuj¹cych Leœny Ogród Botaniczny zosta³ w³¹czony fragment lasu bukowego. Fitocenozy kwaœnej buczyny ni¿owej Luzulo pilosae-Fagetum wystêpuj¹ w strefie kontaktu doliny z wyniesieniami morenowymi oraz na
ich stromych zboczach. Charakteryzuj¹ siê one drzewostanem bukowym z domieszk¹ gatunków iglastych, g³ównie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) i œwierka pospolitego (Picea abies). Warstwa krzewów o niewielkim zwarciu, tworzona
jest przede wszystkim przez podrost buka, natomiast s³abo wykszta³cone runo
buduj¹ takie gatunki jak: Maianthemum bifolium, Vaccinium myrtillus, Luzula pilosa
i Oxalis acetosella.
Roœliny runa leœnego chronione oraz zagro¿one w regionie gdañskim (7)
Kolekcja ta zosta³a zaplanowana we fragmencie fitocenozy zniekszta³conego
gr¹du. Ekspozycja ta, razem z kolekcjami nr 16 („Wilgotna ³¹ka wraz z gatunkami chronionymi oraz zagro¿onymi w regionie gdañskim”) i 26 („Gatunki drzew
i krzewów, chronione oraz zagro¿one w regionie gdañskim”) ma na celu
u³atwienie nauki rozpoznawania gatunków szczególnej troski, a tym samym
upowszechnienie wiedzy o ich ochronie. Zebranie gatunków zagro¿onych
w skali Polski i Pomorza Gdañskiego ma zwróciæ uwagê zwiedzaj¹cych na kwestiê zró¿nicowanego zagro¿enia poszczególnych taksonów w skali regionalnej
i krajowej. Wszystkie wymienione kolekcje umo¿liwiaj¹ omówienie ró¿nych
aspektów zagro¿enia i ochrony gatunków, m.in. w odniesieniu do ich form biologicznych oraz siedlisk. Do omówienia tego ostatniego zagadnienia mo¿na wykorzystaæ tak¿e roœliny wystêpuj¹ce w oczku wodnym (17), w szuwarach (18)
oraz kolekcjê roœlin murawowych (21).
Przebudowa drzewostanu na siedlisku gr¹du (8)
Jest to powierzchnia z leœnym zbiorowiskiem zastêpczym o drzewostanie
z dominacj¹ drzew iglastych na siedlisku gr¹du. Na jej przyk³adzie przedstawione zostan¹ zabiegi hodowlano-leœne prowadz¹ce do przebudowy drzewo-
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stanu zgodnie z siedliskiem. Obiekt ten mo¿na równie¿ omawiaæ porównawczo
z wystêpuj¹c¹ w pobli¿u dojrza³¹ fitocenoz¹ gr¹du (9).
Fitocenoza lasu dêbowo-grabowego (gr¹du) (9)
Fragment lasu dêbowo-grabowego zosta³ w³¹czony do terenu Leœnego Ogrodu Botanicznego. Wystêpuj¹ca tu fitocenoza gr¹du Stellario-Carpinetum typicum
jest przyk³adem zbiorowiska leœnego, które pierwotnie dominowa³o na dnie doliny. Drzewostan tworz¹: buk zwyczajny (Fagus sylvatica), grab (Carpinus betulus)
i dêby (Quercus petraea i Q. robur). Fitocenoza charakteryzuje siê umiarkowanym
zniekszta³ceniem, spowodowanym wystêpowaniem sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), rzadziej wejmutki (P. strobus) i modrzewia (Larix sp. div.). Warstwa
krzewów jest s³abo wykszta³cona i tworzy j¹ g³ównie podrost buka. Runo buduj¹ przede wszystkim gatunki typowe dla gr¹dów, m.in.: Galeobdolon luteum,
Millium effusum, Stellaria holostea, Viola reichenbachiana, z pewnym udzia³em gatunków œwiadcz¹cych o zniekszta³ceniu fitocenozy: Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus i Luzula pilosa oraz Impatiens parviflora.
Starszy etap rozwoju drzewostanu w zalesieniu porolnym (10)
Na obszarze zalesienia wystêpuje m³ody drzewostan tworzony g³ównie
przez gatunki iglaste (w przewadze przez sosnê zwyczajn¹). Osi¹gn¹³ on fazê
dr¹gowiny. Na przyk³adzie tej powierzchni oraz powierzchni nr 11, obrazuj¹cej
etap rozwoju drzewostanu w zalesieniu porolnym, mo¿na przedstawiæ proces
odtwarzania lasu w miejscu jego dawnego wystêpowania.
Pocz¹tkowy etap rozwoju drzewostanu w zalesieniu porolnym (11)
Kolejny obiekt to powierzchnia, na której zlokalizowane jest nasadzenie
drzew iglastych na gruncie porolnym, znajduj¹ce siê w fazie m³odnika. Wraz
z kolekcj¹ 10 („Starszy etap rozwoju drzewostanu w zalesieniu porolnym”)
pozwala przedstawiæ strukturê ró¿nych etapów rozwoju drzewostanu oraz niezbêdne, pielêgnacyjne zabiegi hodowlano-leœne (ciêcia i trzebie¿e).
Sukcesja roœlinnoœci (12)
Kolekcja ta stanowi fragment powierzchni w przesz³oœci odlesionej, na której
obecnie zachodzi proces sukcesji wtórnej, przejawiaj¹cy siê spontanicznym pojawianiem siê pionierskich gatunków drzew. Mo¿e ona stanowiæ równie¿ podstawê do omówienia problemów konkurencji miêdzygatunkowej.
¯arnowczysko (13) i Wrzosowisko (14)
Obie kolekcje prezentuj¹ fitocenozy nieleœne powstaj¹ce spontanicznie na
siedliskach lasowych. Fitocenoza zaroœli z dominacj¹ ¿arnowca jest zastêpczym
zbiorowiskiem, które powsta³o po wyciêciu lasów z przewag¹ dêbu bezszypu³kowego. Wrzosowisko natomiast rozwinê³o siê na zdegradowanym siedlisku
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gr¹du lub siedlisku acydofilnego lasu bukowo-dêbowego i zajmuje obecnie niewielk¹ powierzchniê.
Rodzime drzewa liœciaste w gradiencie wilgotnoœciowym (15)
Do za³o¿enia tej kolekcji niezbêdne s¹ zró¿nicowane warunki wilgotnoœciowe pod³o¿a, tote¿ zosta³a ona zlokalizowana czêœciowo przy oczku wodnym
oraz na stopniowo wznosz¹cym siê terenie w jego s¹siedztwie. Uszeregowanie
drzew w gradiencie wilgotnoœciowym umo¿liwia omówienie skali ekologicznej
poszczególnych gatunków oraz czynników decyduj¹cych o ich wystêpowaniu
na danym siedlisku. Jednoczeœnie takie rozmieszczenie drzew stwarza okazjê
do nauki ich rozpoznawania, zarówno w oparciu o budowê, jak i wymagania
ekologiczne.
Wilgotna ³¹ka wraz z gatunkami chronionymi oraz zagro¿onymi w skali
regionu gdañskiego (16)
Ta niewielka kolekcja zaplanowana jest przy oczku wodnym. W jej sk³ad
wchodz¹ podstawowe roœliny spotykane na wilgotnych ³¹kach naszego regionu
oraz grupa gatunków szczególnej troski, zarówno chronionych czêœciowo
i ca³kowicie, jak i regionalnie zagro¿onych. Celem za³o¿enia takiej kolekcji jest
m.in. przedstawienie bogactwa florystycznego wilgotnych ³¹k, zapoznanie z gatunkami szczególnej troski wystêpuj¹cymi w takich fitocenozach oraz zwrócenie uwagi na problem czynnej ochrony pó³naturalnych, nieleœnych zbiorowisk
roœlinnych.
Oczko wodne (17) i Szuwary (18)
Oczko wodne i szuwary to dwie s¹siaduj¹ce z sob¹ kolekcje, stanowi¹ce funkcjonaln¹ ca³oœæ. Kolekcja roœlin wodnych i b³otnych umo¿liwia omówienie szeregu przystosowañ do ¿ycia w œrodowisku wodnym oraz przedstawienie klasyfikacji roœlin wodnych i siedlisk podmok³ych. Czêœæ gatunków z obu kolekcji
pos³u¿yæ mo¿e tak¿e do prezentacji zagadnienia dziko rosn¹cych roœlin jadalnych czy gatunków gin¹cych i zagro¿onych w skali regionu i/lub kraju. Po zasiedleniu oczka przez zwierzêta omawiaæ bêdzie mo¿na tak¿e funkcjonowanie
ca³ego ekosystemu.
£ozowiska oraz zaroœla wierzbowe dolin rzecznych (19)
Kolekcja ta przedstawia zró¿nicowanie fitocenoz wierzbowych na ³ozowiska
i zaroœla dolin rzecznych. Jednoczeœnie mo¿e byæ prezentowana razem z obiema
poprzednimi, a tak¿e z kolekcjami nr 16 („Wilgotna ³¹ka wraz z gatunkami chronionymi oraz zagro¿onymi w skali regionu gdañskiego”) i 31 („Wilgotna ³¹ka”),
w trakcie omawiania naturalnej sukcesji oraz strefowoœci uk³adów roœlinnych
wokó³ zbiorników wodnych. Ponadto, stworzenie wielogatunkowej kolekcji
wierzb umo¿liwi równie¿ prowadzenie zajêæ z rozpoznawania tej trudnej do
oznaczania grupy taksonomicznej.
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Gatunki boru sosnowego (20)
Kolekcja ta powstaje w oparciu o m³ode okazy sosen wystêpuj¹ce obecnie na
tym terenie. Wraz z nimi prezentowane bêd¹ roœliny borowe, pospolite w lasach
iglastych regionu gdañskiego.
Gatunki muraw napiaskowych (21)
Jest to kolekcja zaplanowana w jednym z wy¿ej wyniesionych, piaszczystych
miejsc nieleœnej czêœci obiektu. Roœliny tworz¹ce napiaskowe murawy s¹ czêstymi gatunkami obrze¿y lasów i polan. Ze wzglêdu na swoje specyficzne wymagania siedliskowe mo¿na na ich przyk³adzie przeœledziæ przystosowania roœlin
do siedlisk suchych, a tak¿e ich znaczenie w stabilizacji piaszczystego pod³o¿a.
Pn¹cza (22)
Kolekcja ta przedstawia gatunki pn¹czy, które s¹ interesuj¹cym sk³adnikiem
flory krajowej. Pozwala ona omówiæ ró¿nice i podobieñstwa w budowie ró¿nych pn¹czy (zw³aszcza aparatu czepnego), a tak¿e ich rolê w ekosystemach leœnych i zaroœlowych. Mo¿e ona tak¿e stanowiæ czêœæ, znajduj¹cej siê na placu
dydaktyczno-ekspozycyjnym, prezentacji „¯ycie drzewa” (por. ekspozycja nr
25, zagadnienie – drzewo a inne organizmy).
Dziko rosn¹ce roœliny jadalne wykorzystywane dawniej i obecnie (23)
oraz Roœliny lecznicze dziko rosn¹ce w lasach i na ³¹kach (24)
Kolekcje te stanowi¹ podstawê do omówienia zagadnienia wykorzystywania
przez cz³owieka dziko rosn¹cych roœlin jadalnych i leczniczych, z uwzglêdnieniem zasad ich racjonalnego zbioru oraz ich ochrony (w obu kolekcjach znajduj¹ siê roœliny objête ochron¹ czêœciow¹).
Plac dydaktyczno-ekspozycyjny (25)
W obrêbie placu dydaktyczno-ekspozycyjnego przewiduje siê stworzenie
miejsca do prowadzenia zajêæ „pod chmurk¹”, wraz z niezbêdnym wyposa¿eniem. Centraln¹ czêœæ placu zajmowaæ bêdzie ekspozycja „¯ycie drzewa”, prezentuj¹ca ró¿ne aspekty ¿ycia drzewa (np.: budowê, wzrost, rozsiewanie nasion
oraz zakoñczenie ¿ycia i rozk³ad). Ponadto przedstawione tu zostan¹ powi¹zania drzewa z innymi organizmami, jego miejsce w ekosystemie leœnym, a tak¿e
znaczenie dla cz³owieka. Poza wspomnian¹ ekspozycj¹, na placu przewiduje siê
zainstalowanie drewnianego zegara s³onecznego oraz zegara kwiatowego. Bêd¹
one mia³y na celu zwrócenie uwagi zwiedzaj¹cych na zjawiska przyrodnicze
œciœle zwi¹zane z up³ywem czasu (jak np. kwitnienie) w skali dnia i miesiêcy.
Gatunki drzew i krzewów chronione oraz zagro¿one w regionie gdañskim (26)
Zebranie gatunków zagro¿onych w skali Polski i Pomorza Gdañskiego ma
zwróciæ uwagê zwiedzaj¹cych na kwestiê zró¿nicowania zagro¿enia fanerofi-
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tów w skali regionalnej i krajowej. Podobnie jak kolekcja 7 („Roœliny runa leœnego chronione oraz zagro¿one w regionie gdañskim”) i 16 („Wilgotna ³¹ka wraz
z gatunkami chronionymi oraz zagro¿onymi w skali regionu gdañskiego”), ma
ona na celu u³atwienie nauki rozpoznawania gatunków szczególnej troski.
Wszystkie te kolekcje ³¹cznie umo¿liwiaj¹ omówienie problemów zagro¿enia i ochrony, w tym zwi¹zanych z odmiennymi formami biologicznymi i siedliskami.
Drzewa i krzewy o znaczeniu biocenotycznym (27)
Drzewa i krzewy o znaczeniu biocenotycznym to kolekcja, której celem jest
przedstawienie gatunków drzew i krzewów domieszkowych, istotnych dla
funkcjonowania ekosystemów leœnych. Umo¿liwi ona omówienie takich aspektów, jak np. oddzia³ywanie fitomelioracyjne ró¿nych gatunków roœlin na siedlisko, a tak¿e przedstawienie wzajemnych powi¹zañ miêdzy roœlinami a zwierzêtami w sieci troficznej ekosystemu leœnego.
Wilgotna ³¹ka (31)
Wilgotna ³¹ka nie jest typow¹ kolekcj¹ roœlin, a fragmentem istniej¹cego ekosystemu. W Leœnym Ogrodzie Botanicznym zostanie wykorzystana tylko jej
czêœæ, o powierzchnia 0,23 ha.
Wilgotna ³¹ka po³o¿ona jest w bezpoœrednim s¹siedztwie bezimiennego, okresowego cieku, który jest dop³ywem Marszewskiej Strugi. Stanowi ona przyk³ad
pó³naturalnego ekosystemu i umo¿liwi poznanie typowych sk³adników flory
wilgotnych ³¹k. Wraz z kolekcj¹ nr 16 („Wilgotna ³¹ka wraz z gatunkami chronionymi oraz zagro¿onymi w skali regionu gdañskiego”) mo¿e ona pos³u¿yæ do
przedstawienia problemu ochrony (w tym czynnej) uk³adów nieleœnych.
Leœne zbiorowiska zastêpcze (32)
Jest to niewielki fragment nasadzonego drzewostanu iglastego na siedlisku
³êgowym. Umo¿liwia on prezentacjê zniekszta³ceñ powstaj¹cych w wyniku
wprowadzania drzewostanu niezgodnego z potencja³em siedliska.
Profile glebowe (33)
W Leœnym Ogrodzie Botanicznym zaplanowano równie¿ za³o¿enie 4 profili
glebowych: dwóch w buczynie (w kolekcji 6), dwóch w gr¹dzie (w kolekcji 9).
Umo¿liwi¹ one obserwacjê budowy poszczególnych typów gleb, na których wykszta³ci³y siê fitocenozy leœne, wchodz¹ce z sk³ad Leœnego Ogrodu Botanicznego.

5. Stan zaawansowania prac
Pierwszym etapem realizacji ogrodu „Marszewo” by³o za³o¿enie sadu starych
odmian drzew owocowych. Kolekcja ta powsta³a w 2008 r. przy wspó³udziale
pracowników Nadleœnictwa Gdañsk, pracowników i studentów Wydzia³u Bio-
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logii Uniwersytetu Gdañskiego oraz wolontariuszy z fundacji Art of Living. Posadzono 40 drzew, w tym 17 odmian jab³oni, 6 grusz, 6 czereœni, 5 wiœni, 4 œliw
oraz dereñ jadalny i jarz¹b jadalny. Wszystkie z posadzonych okazów przyjê³y
siê, a niektóre z nich po dwóch latach zakwit³y.
W 2009 r. Nadleœnictwo Gdañsk uzyska³o pozytywn¹ opiniê polskiej Rady
Ogrodów Botanicznych w sprawie utworzenia ogrodu „Marszewo”. Inicjatywê
powo³ania ogrodu popar³a równie¿ Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
w Gdañsku. Dnia 4 sierpnia 2010 r. Nadleœnictwo otrzyma³o decyzjê Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska zezwalaj¹c¹ na utworzenie i prowadzenie
Leœnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo” o powierzchni 49,69 ha. Zgodnie
z t¹ decyzj¹ Nadleœnictwo w terminie 5 lat powinno zagospodarowaæ teren
zgodnie z przedmiotem dzia³alnoœci, utworzyæ kolekcje roœlinne i uczestniczyæ
w badaniach naukowych, które maj¹ na celu ochronê gatunków roœlin zagro¿onych wyginiêciem w stanie wolnym oraz prowadziæ edukacjê w zakresie ochrony gatunkowej roœlin.
W marcu 2010 r. Nadleœnictwo Gdañsk i Uniwersytet Gdañski podpisa³y
umowê o wspó³pracy przy realizacji badañ naukowych w Leœnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”.
W lipcu 2010 r. biuro projektowe „Maxprojekt” sporz¹dzi³o projekt wykonawczy dotycz¹cy budowy uk³adu komunikacyjnego w obrêbie zak³adanego
ogrodu w Marszewie. Projekt ten zosta³ dostosowany do przedstawionej wy¿ej
koncepcji rozmieszczenia poszczególnych kolekcji ogrodu. Realizacja projektu
planowana jest na 2012 r.
W paŸdzierniku 2010 r. rozpoczêto tworzenie kolekcji poœwiêconej chronionym i zagro¿onym gatunkom runa leœnego. Zacz¹tek kolekcji stanowi³o ponad
200 egzemplarzy kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine, pochodz¹cych
z terenu powstaj¹cego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Okazy te zosta³y
przeniesione do Leœnego Ogrodu Botanicznego w ramach dzia³añ kompensacyjnych zwi¹zanych z t¹ inwestycj¹.
W najbli¿szym czasie planuje siê tak¿e odbudowê zbiornika wodnego, niezbêdnego do za³o¿enia kolekcji roœlin wodnych i szuwarowych. W tym celu
z³o¿one zosta³y odpowiednie dokumenty do Urzêdu Miasta Gdyni.
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