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ABSTRACT: The paper presents further stages of realization of the Forest Botanical
Garden in Marszewo (Gdynia), founded in 2010. The present stages included construction of fences, traffic routes and educational-didactic place for outdoor
classes, as well as establishing of nine thematic collections
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Leœny Ogród Botaniczny (leœnictwo Cisowa, oddzia³ 195 i 210) znajduje siê
na terenie nadleœnictwa Gdañsk, w odleg³oœci oko³o 4 km na po³udniowy zachód od Gdyni-Chylonii (okolice Pustek Cisowskich, Demptowa) przy szosie
Gdynia-Koleczkowo. W czêœci centralnej, która zajmuje ponad 5 ha, znajduje siê
izba przyrodniczo-leœna wraz z infrastruktur¹ oraz za³o¿ona w 2008 roku kolekcja – sad starych odmian drzew owocowych (Bloch-Or³owska i in. 2011).
W sierpniu 2010 Nadleœnictwo Gdañsk otrzyma³o zgodê Generalnego Dyrektora
Ochrony Œrodowiska na utworzenie i prowadzenie Leœnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie. W decyzji tej, oprócz czêœci centralnej Ogrodu, uwzglêdniono przyleg³e tereny leœne o powierzchni 49,69 ha. Jednoczeœnie Nadleœnictwo
Gdañsk zosta³o zobowi¹zane do zagospodarowania terenu zgodnie z przedmiotem dzia³alnoœci, w ci¹gu 5 lat od daty uzyskania decyzji o utworzeniu Ogrodu.
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Wspomniana dzia³alnoœæ obejmuje utworzenie kolekcji roœlin, uczestniczenie
w badaniach, których priorytetem jest ochrona gatunków roœlin zagro¿onych
wyginiêciem w stanie wolnym oraz edukowanie w zakresie ochrony gatunkowej roœlin oraz ich ekosystemów. W celu realizacji zadañ dotycz¹cych badañ naukowych na terenie Leœnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie Nadleœnictwo
Gdañsk podpisa³o umowê o wspó³pracy z Uniwersytetem Gdañskim.
Jesieni¹ 2010 roku zapocz¹tkowano tworzenie kolekcji roœlin chronionych
i zagro¿onych – z terenu powstaj¹cego Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo
metaplantowano (przeniesiono) oko³o 400 egzemplarzy okazów kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine (L.) Crantz (zgodnie z decyzj¹ Regionalnego
Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Gdañsku z dnia 04.10.2010 r.; pismo nr
RDOŒ-22-PN.II-6631-1-29/10/ds.). W tym roku zlecono równie¿ biuru projektowemu „Maxprojekt” stworzenie projektu wykonawczego ci¹gów komunikacyjnych na terenie ogrodu (Bloch-Or³owska i in. 2011).
Przyspieszenie realizacji projektu mo¿liwe by³o dziêki dotacji Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przyznanej nadleœnictwu
na pocz¹tku 2012 roku. Podzielono j¹ na etapy. W pierwszym z nich wykonano
ogrodzenie terenu, infrastrukturê komunikacyjn¹ (drogi, œcie¿ki, dwa parkingi,
zatokê postojow¹ dla pojazdów, podjazdy dla osób niepe³nosprawnych), a tak¿e plac zabaw i oczko wodne. Stworzono równie¿ witrynê internetow¹ (strona
internetowa, profil na portalu Facebook, reklama – www.marszewo.edu.pl,
https://www.facebook.com/Marszewo), która stanowi promocjê Leœnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo” w Internecie. Dzia³ania zwi¹zane z pierwszym
etapem ukoñczono zgodnie z harmonogramem w grudniu 2012 roku.
W styczniu 2013 roku, dziêki staraniom Nadleœnictwa Gdañsk, Zak³ad Komunikacji Miejskiej w Gdyni skorygowa³ godziny kursowania autobusu 288, na
bardziej korzystne dla uczniów gdyñskich szkó³ i zmieni³ nazwê dotychczasowego przystanku z „Marszewska II” na „Ogród Botaniczny «Marszewo»”.
Drugi etap wykonania projektu, przewidziany na 2013 rok, obejmowa³ przebudowê i urz¹dzenie placu dydaktyczno-edukacyjnego oraz za³o¿enie wybranych kolekcji roœlin. Centraln¹ czêœæ ekspozycji na placu dydaktyczno-edukacyjnym stanowi¹ dwa œciête drzewa (iglaste i liœciaste), wokó³ których ustawiono tablice obrazuj¹ce ¿ycie drzewa, powi¹zania drzew z innymi organizmami oraz
miejsce drzew w ekosystemie leœnym, a tak¿e znaczenie drzew dla cz³owieka
(fot. 1). Tablice zatytu³owano m.in.: „System korzeniowy”, „Wzrost i pokrój
drzewa”, „Drewno i jego budowa”, „Koniec pierwszego ¿ycia drzewa”, „Drzewa
a inne organizmy – huby”, „Drzewa a inne organizmy – owady ¿eruj¹ce na
drzewie/drewnie i œlady ich dzia³alnoœci”, „Drzewo/drewno a inne organizmy –
ptaki i nietoperze”, „Drzewo/drewno a inne organizmy – pn¹cza”, „Trzecie ¿ycie drzewa”. Na placu znajduj¹ siê tak¿e sto³y i ³awy, czyli „klasa pod chmurk¹”.
Spoœród 27 kolekcji tematycznych, zaplanowanych w opracowaniu dotycz¹cym
Leœnego Ogrodu Botanicznego w Marszewie (¯ó³koœ i in. 2008) wybrano dziewiêæ kolekcji roœlin, które za³o¿ono w terenie jesieni¹ 2013 roku (tab. 1).
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Tabela 1. Wykaz kolekcji tematycznych za³o¿onych w Leœnym Ogrodzie Botanicznym
„Marszewo” w 2013 r.
Table 1. List of thematic collections established in the Forest Botanical Garden ‘Marszewo’
in 2013.
Numer kolekcji
[Collection no.]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tytu³ kolekcji
[Title of collection]
Drzewa i krzewy obcego pochodzenia
Krzewy obrze¿y lasów
£¹ka
Gatunki drzew i krzewów chronione i zagro¿one w regionie gdañskim
Drzewa i krzewy o znaczeniu biocenotycznym
Dziko rosn¹ce roœliny lecznicze rosn¹ce w lasach i na ³¹kach
Dziko rosn¹ce roœliny jadalne wykorzystywane dawniej i obecnie
Pn¹cza
Rodzime drzewa liœciaste w gradiencie wilgotnoœciowym

Rozmieszczenie kolekcji przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Rozmieszczenie kolekcji w Leœnym Ogrodzie Botanicznym w Marszewie (numery
zgodne z wykazem z tab. 1)
Fig. 1. Location of collections in Forest Botanical Garden in Marszewo (numbers same as in
table 1).
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Ryc. 2. Jedna z tablic zainstalowanych na placu dydaktycznym
Fig. 2. One of the bords installed on the educational-didactic place
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