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WPROWADZENIE 

Dopóty na tej Ziemi będzie istnieć ciemnota, 

bieda i zło, należy o tym opowiadać. 

Wiktor Hugo 

Państwo, które nie służy na co dzień 

pojedynczemu obywatelowi, które nie jest jego 

przyjacielem, jest państwem byle jakim. 

Prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki 

 

Znany publicysta Jacek Żakowski na łamach tygodnika „Polityka” 
stwierdził, że jedną z najbardziej ponurych polskich specjalności jest 
niezdolność do sensownego gospodarowania przestrzenią, czyli Polską. 
Według niego plan bieżący zabudowy to bezlik jakichkolwiek budowli 
stawianych gdziekolwiek – bez ładu i składu. Wskazując na panujący 
planistyczny chaos, autor dalej pisze: „Można dobrodusznie sądzić, że 

gminni urzędnicy z życzliwości idą inwestorom na rękę, naginają albo 

łamią prawo, pozwalają zaśmiecać krajobraz i niszczyć środowisko. Ale 

wszyscy wiedzą, że ta życzliwość często ma też źródło czy wsparcie 

w głębokich kieszeniach i prostych interesach. To się zwyczajnie 

załatwia” (Polityka nr 23/2010). 
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Artykuł redaktora Jacka Żakowskiego dotyczył także i Gdańska, 
w którym – wg niego – odrolniono tereny dla 3 milionów ludzi (razem 
z infrastrukturą usługową). Zaś polityka przestrzenna w zakresie budow-
nictwa mieszkalnego itp. została praktycznie przekazana w ręce prywat-
nych inwestorów – deweloperów; to oni de facto decydują co, gdzie i jak 
budować. Konkludując: „Wolność dla jednych będzie nieszczęściem dru-

gich”. I to się sprawdziło w praktyce po latach. 
Artykuł, którego fragment zacytowałem, wyjaśnił mi dlaczego 

w 2015 r. zlikwidowano Centrum Ogrodnicze „Okaz”, zlokalizowane 
przy ul. Wita Stwosza. Od pewnego czasu krążyły pogłoski o jego zam-
knięciu. Jego były właściciel, mój sąsiad Mirosław Fejnas, kiedyś tak 
„przez kwiatki” mówił o kłopotach z prowadzeniem biznesu, stwarza-
nymi przez urzędników. I w końcu zawiesił działalność gospodarczą. 

W 2015 r. zburzono całą dotychczasową infrastrukturę hurtowni 
„Okaz”. Mieszkańcy Strzyży postulowali o utworzenie parku na tym 
wolnym obszarze. Motywowali to brakiem zielonej przestrzeni, obecno-
ścią ruchliwej ulicy Wita Stwosza, uciążliwej zajezdni tramwajowej, 
generującej różnego rodzaju zanieczyszczenia (hałas, zakłócenia radio-
elektroniczne itp.), oraz fatalną retencją, czego dowodem są okoliczne 
permanentne podtopienia po każdej burzy. Niestety, władze podjęły inną 
decyzję – teren po byłej hurtowni, czyli Centrum Ogrodniczym „Okaz”, 
zostanie przeznaczony na zabudowę usługowo-mieszkaniową. 

Nowoczesne kierunki w planowaniu przestrzennym miast zalecają 
tworzenie terenów zielonych w miejscach o przewidywanej gęstej zabu-
dowie. Ma to m.in. zapobiec pogarszaniu się lokalnego mikroklimatu 
i warunków aerosanitarnych, wpływających pośrednio na zdrowie społe-
czeństwa. Ważny głos w dziedzinie planowania przestrzennego powinien 
należeć także do mieszkańców. Przykładem była sprawa z 2010 r. 
dotycząca zabudowy Brzeźna. Społeczeństwo skrytykowało plany pow-
stałe w Biurze Rozwoju Gdańska i przedstawiło swoje, oparte na najno-
wszych zdobyczach w dziedzinie owego planowania przestrzennego. 
Według niezależnego eksperta, dr. hab. Macieja Przewoźniaka, społeczne 
opracowanie stanowiło „przejaw wizji miasta z myślą o następnych 

pokoleniach, wizji miasta proekologicznego społeczeństwa przyszłości, 

wizji miasta zindywidualizowanego, a nie jednego z tysiąca miast 

przyplażowych wieżowców i betonowych bulwarów. Wizja ta jest tym 

bardziej wartościowa, że stworzyli ją z własnej inicjatywy mieszkańcy 

Gdańska, przeciwstawiając się urzędniczej rutynie, planistycznemu 
konformizmowi i schematyzmowi myślenia”1. 

                                                 
1 Praca zbiorowa. Opinie o społecznym projekcie. W: http://gdanskpasnadmorski.vgh.pl/-

viewpage.phppage_id=15. 
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*** 
W niniejszym albumie fotograficznym starałem się pokazać zna-

czenie byłej hurtowni dla okolicznych mieszkańców oraz zamieściłem 
krótki rys historyczny tego obiektu. Ukazałem również proces trywia-
lizacji lokalnej przyrody wskutek realizacji inwestycji o nazwie „Okazała 
Strzyża”. Dawna hurtownia ogrodnicza była miejscem nie tylko sprze-
daży kwiatów, krzewów itp. okazów flory, różnych preparatów ogrod-
niczych itd., ale stanowiła zakątek pozwalający na godny odpoczynek, 
relaks. Dzięki jej działalności wzrosła estetyka w okolicznych przydo-
mowych ogródkach, zaś balkony i parapety okien wyróżniały się cie-
szącymi oczy barwnymi kwietnymi akcentami. Obcowanie wśród „morza 
zieleni” pozwalało na wyciszenie się, poznanie interesujących gatunków 
roślin, podziwianie tutejszej kolekcji rodzimych i egzotycznych ptaków 
oraz rybek akwariowych. Frajdą dla dzieci było niewielkie stadko kóz 
i możliwość bliskiego kontaktu z nimi. Jednym słowem był to obiekt 
handlowy niezwykle ważny i potrzebny lokalnemu społeczeństwu. 

Żadna z wymienionych zalet wspomnianej hurtowni nie została 
wzięta pod uwagę przez lokalnych decydentów i „Okaz” przestał istnieć. 
Zgodnie z „urzędniczą rutyną, planistycznym konformizmem i schema-

tyzmem myślenia”, powstanie tu zamiast oczekiwanego parku, o czym 
wcześniej wspomniałem, kolejna zabudowa usługowo-mieszkaniowa.  

 
Marcin Stanisław Wilga – „Borsuk” 

Gdańsk, w czerwcu 2021 r. 
 

 
Egzotyczna muchołówka z kolekcji florystycznej hurtowni „Okaz”. 
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Mapa Strzyży (Hochstrieβ) z okresu międzywojennego. Strzałką zaznaczyłem 

dawne ogrodnictwo (Gärtnerei), działające także po II wojnie światowej. 
Następnie przekształcono je w Centrum Ogrodnicze „Okaz”. Sprzedawano tu 

rośliny ozdobne do domów i ogrodów, krzewy, małe drzewka, narzędzia 
ogrodnicze oraz środki ochrony roślin i nawozy sztuczne itp. 

 

Na dole fotografii widoczny fragment dawnego ogrodnictwa na Strzyży (1929 r.). 

Linią przerywaną zaznaczyłem dawny trakt komunikacyjny Lipnik-Młyniec 
(Leipzig-Mühlenhof) 

NIECO 
HISTORII 
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W tle widać szklarnie dawnego ogrodnictwa.  

Ulica Wita Stwosza była ongiś dwukierunkowa, wyłożona kostką brukową. 
(Archiwum – fotografia z lat 70. XX w.). 

 

W latach 50. XX wieku część terenu ogrodnictwa przekazano na torowisko 
tramwajowe. Powstała pętla dla wybranych numerów tramwajów (fot. z 2013 r.). 

W tle zadrzewiony nasyp dawnej kolei z 1914 r. Obecnie w tym miejscu 
znajduje się stacja Strzyża Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 
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Widok hurtowni „Okaz”. Na pierwszym planie krzewy ozdobne – iglaki. 
W szklarniach sprzedawano kwiaty cięte, doniczkowe oraz narzędzia do ogródków. 

Unikatem była bogata kolekcja egzotycznych storczyków. 
 

 

Atrakcją dla dzieci było niewielkie stadko kóz i możliwość ich karmienia. 
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Mini oczko wodne z egzotycznymi rybami i rzeźbą rusałki. 

 

 

 

Mini oczko wodne z kaskadą było licznie odwiedzane przez gołębie i wróble. 
Ptaki te mogły tu ugasić pragnienie i wykąpać się. 
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Bogata kolekcja roślin ozdobnych wewnątrz szklarni – namiastka tropiku. 

 

 

 

Fragment szklarni z kolekcją storczyków, dzbanecznikiem i muchołówką. 

 



 15 

 

W kolekcji było kilkadziesiąt gatunków egzotycznych storczyków pochodzących 
z tropików Ameryki i Azji, hodowanych dla ich niezwykłej urody. 

 

 

W naturze rośliny te są epifitami – rosną na pniach, konarach drzew itp. podłożach. 
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Prezentowane egzoty zachwycają kolorami, kształtem, fakturą płatków… 

 

 

 

Ten przypomina egzotycznego motyla… 
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„Piegowaty” storczyk. 

 

 

 

W naturze rośliny te są zapylane przez wyspecjalizowane gatunki owadów. 
Do ich ciała przyczepiają się pyłkowiny, którymi zapylają inne okazy; 

jest to zjawisko heterogamii, czyli zapylenia krzyżowego. 
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Na świecie odnotowano ponad 25 tysięcy gatunków storczyków (Orchidea). 

W Polsce stwierdzono ponad 50 gatunków tych roślin. W odróżnieniu od 
storczyków egzotycznych – epifitów, rodzime gatunki rosną w ziemi. 

 

 

Wyróżniający się wielkością płatek nosi nazwę warżka – lądowisko dla owadów. 
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Bordo, białe… czy jest jakiś kolor, którego nie mają płatki storczyków? 

 

 

 

 

Dobrze widoczne żółtawe pyłkowiny. 
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Kolejne egzoty w kolekcji „Okazu”. 

 

 

 

 

W kolekcji było też kilkanaście gatunków różaneczników (Rhododendron spp.). 
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Rododendron o śnieżnobiałych płatkach. 

 

 

 

Rododendron o ciemnoróżowych płatkach. 

 



 22 

 

Męczennica błękitna (Passiflora caerulea) z Ameryki Południowej. 
Tworzy tam pnącza do 7 m długości. 

 

 

Inny florystyczny egzot o żywym kolorze płatków. 
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Ptak witał mnie „papuzim” okrzykiem. 

 

 

 

Egzotyczne papugi z ptasiej kolekcji – „nierozłączki”. 

 

PTAKI 
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Ozdobna rasa kury domowej. 

 

 

 

Ozdobna rasa kury domowej. Hodowano tu także egzotyczne bażanty. 
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Ozdobna rasa kury domowej. 

 

 

 

 

Kolejne okazy z ptasiej kolekcji. 
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Przedstawicielka innej ozdobnej rasy o drobnej budowie ciała. 

 

 

 

 

Niektóre dzieci po raz pierwszy zobaczyły tu na żywo stadko kur. 
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W hurtowni funkcjonował dział akwarystyczny, zawierający bogatą kolekcję 
rybek egzotycznych pochodzących z Afryki, Azji i Ameryki Południowej. 

 

 

 

Karaś złocisty – „złota rybka” (Carasius auratus auratus). 

 

RYBKI AKWARIOWE 
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Można było godzinami obserwować te przeurocze zwierzęta. 
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Gatunek egzystujący przy dnie akwarium. 

 

 

 

Płaszczki słodkowodne (Potamotrygonidae). 
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Tropheus bemba mieszkaniec wód Jeziora Tanganika. 
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Skalar – żaglowiec (Pterophyllum sp.). 

 

 

 

Paletka (Symphysodon sp.). 
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Ciemne plamy ułatwiają maskowanie się. 

 

 

 

Sumik – jego ozdobą są długie „wąsy” przydatne w poszukiwaniu pokarmu 
znajdującego się w dnie akwarium. 
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BIORÓŻNORODNOŚĆ DAWNEGO NASYPU KOLEJOWEGO 
 

 

 Od strony Oliwy z „Okazem” graniczył ongiś nasyp kolejowy 
Linii Kaszubskiej; oddano ją do użytku 1 maja 1914 r., a w 1945 r. 
w wyniku działań wojennych została zniszczona. W jej miejscu powstała 
Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM), wybudowana w latach 2013-
2015. Wieloletni brak eksploatacji kolejowego nasypu spowodował 
ekspansję przyrody. Wyrosły tu grochodrzewy (Robinia pseudacacia), 
brzozy brodawkowate (Betula pendula), pojedyncze okazy trześni, czyli 
wiśni ptasiej (Prunus avium) i modrzewia (Larix sp.) i inne. Wystę-
powały liczne krzewy, m.in. lilak pospolity (Syringa vulgaris), amery-
kańska śnieguliczka biała (Symphoricarpos albus), karagana syberyjska 
(Caragana arborescens), a w runie pojawiła się przytulia czepna (Galium 

aparine). Miejsce to zamieszkiwały jaszczurki zwinki (Lacerta agilis), 
jeże europejskie (Erinaceus europaeus) oraz licznie kosy (Turdus merula). 

 Napotkano tu kilkanaście gatunków grzybów makroskopijnych 
(Macromycetes), m.in. pasożyta robinii żółciaka siarkowego (Laetiporus 

sulphureus), gołąbków: białozielonawego (Russula aeruginea) i brzozo-
wego (R. betularum), pieczarek: bulwiastą (Agaricus silvicola) oraz 
polową (A. arvensis). Niewielką populację utworzył podgrzybek złoto-
pory (Xerocomus pascuus). Na porzuconej płycie pilśniowej pojawiły się 
owocniki kubecznika pospolitego (Crucibulum laeve). Natomiast na ob-
szarze hurtowni wyrosły zbliżone kształtem do kuli owocniki purchawicy 
olbrzymiej (Calvatia gigantea); miały one średnicę około 50 cm. Bogaty 
przyrodniczo nasyp był miejscem rekreacji mieszkańców, a przez pewien 
czas u podnóża nasypu trenowała grupa łuczników sportowych.  
 W związku z budową PKM drzewa i krzewy wycięto, lecz dotąd 
nie zrekompensowano tego ubytku poprzez nasadzenia dendroflory na 
obszarze miasta, o czym zapewniano w gdańskich publikatorach. Opisane 
w dużym skrócie bogactwo przyrodnicze nasypu jest już historią. 

Żółciak siarkowy 
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Smutny koniec hurtowni „Okaz”. Zburzono całą istniejącą infrastrukturę tej 
instytucji: budynki, kotłownię i szklarnie (2015 r.). 

 

Trzeba mieć duże poczucie humoru, aby monokulturę trawy i „kamieni kupę” 
nazwać terenem rekreacyjnym. De facto powstał tu wybieg dla psów. 

Wymieniony teren miał być rekompensatą za przeznaczenie pozostałej partii 
terenu  dawnego „Okazu”, umownie zwanej „dziką”, deweloperom. 
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Ogólny widok „Okazałej Strzyży” – „przyrodniczej pustyni”. 

 

 

Tak wygląda teren rekreacyjny dla ludzi ? – kilkanaście drzewek, nieco 
krzaczków, monokultura trawy i „kamieni kupa” łącznie za 850 tys. zł. 

„I nikt się nie przyczepi, bo to jest Miś społeczny”… („Miś” stworzony przed laty 
przez genialnego Stanisława Bareję jest nadal żywy). 

„OKAZAŁA STRZYŻA” 
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Po każdej burzy ulica zamienia się w rzekę, co świadczy o małej retencji oto-
czenia („za dużo betonu, za mało zieleni”) i mało wydajnej kanalizacji burzowej. 

 

 

 

Już po burzy; woda nadal wybija ze studzienki. 
Al. Wojska Polskiego – bezpośrednie sąsiedztwo dawnej hurtowni „Okaz”. 

ZALEWANA STRZYŻA 
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Zalane torowiska unieruchomiły tramwaje. 

Na obszarach zabudowanych miasta retencja jest ok. 6000 razy mniejsza niż 
w naturalnym lesie. Jedno 80–100-letnie drzewo liściaste potrafi pochłonąć 

do 1 tony wody opadowej, czyli 1 m3 (zob. Dodatek). 
 

 

Gdańszczanka w opałach. 
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POROSTY – ZWIASTUNY CZYSTEGO POWIETRZA 

„Zanim zaczną umierać pojedyncze drzewa, 

a za nimi całe lasy – na skażenia jako pierwsze 

zareagują porosty” 

Borsuk 

 Porosty, czyli grzyby zlichenizowane (Lichenes), składają się 
z dwóch lub więcej komponentów: właściwego grzyba, decydującego o 
gatunku, oraz składnika glonowego (zielenice). Pewna grupa porostów 
zamiast glonu zawiera sinice Cyanophyta, czyli cyjanobakterie, należące 
do rodzaju Nostoc. Porosty występują na różnych podłożach – ziemi, 
drewnie, korze drzew, na skałach, murach, betonie itp. Interesującą grupą 
porostów są epifity, czyli gatunki nadrzewne. Nie są pasożytami drzew, 
lecz wykorzystują ich korę jako podłoże do rozwoju. Pobierają wodę 
i związki pokarmowe z powietrza, zaś dzięki fotosyntezie składnika glo-
nowego są samożywne (autotroficzne – glon karmi produktem asymilacji 
grzyba). Związek glonu z grzybem jest różnie interpretowany: od teorii 
symbiozy mutualistycznej do teorii symbiozy antagonistycznej. 
 Ze względu na kształt plechy wyróżniamy osobniki skorupiaste, 
łuseczkowate, listkowate i krzaczkowate. Porosty silnie reagują na za-
nieczyszczenia w powietrzu, m.in. dwutlenek siarki i tlenki azotu, stąd 
nadają się do wstępnej oceny warunków aerosanitarnych; jest to tzw. 
lichenoindykacja. Najbardziej odporne na toksyny są porosty skorupiaste, 
a najmniej krzaczkowate. Na podstawie gatunków oraz wielkości i ja-
kości ich plech utworzono siedem stref czystości powietrza – od pustyni 
bezporostowej do tej zawierającej niemal czyste powietrze (tab. str. 40). 
 Opierając się na danych zawartych w tabeli opisującej strefy 
skażeń, dokonałem obserwacji porostów-epifitów na drzewach rosnących 
w szpalerze przy dawnym „Okazie” oraz po przeciwnej stronie ulicy 
Wita Stwosza. Pozwoliło mi to na ocenę warunków aerosanitarnych, 
panujących w obrębie dawnego „Okazu” oraz na terenie przyległym. 
Napotkane plechy porostów miały zredukowane rozmiary, niektóre były 
martwe bądź należały do gatunków dość odpornych na zanieczyszczenia 
przenoszone drogą powietrzną. Toksyny, m.in. pyły PM10 i 2,5, mogły 
pochodzić z innych rejonów, ale ich źródłem były niewątpliwie samo-
chody, poruszające się ulicą Wita Stwosza, oraz pobliska zajezdnia tram-
wajowa. Lichenoindykacja nie pozwala na identyfikację rodzaju zanie-
czyszczeń (toksyn), ale ujawnia ich długotrwałe oddziaływanie na rozwój 
plech porostowych i również na organizmy mieszkańców Strzyży. 
 Na podstawie napotkanych porostów można wysnuć wniosek, że 
obszar dawnego „Okazu” położony jest na pograniczu dwóch stref: III 
i IV, czyli wewnętrznej strefy osłabionej wegetacji – o silnie zanieczy-
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szczonym powietrzu i środkowej strefie osłabionej wegetacji – o średnio 
zanieczyszczonym powietrzu. Na drzewach egzystuje bowiem glon pier-
wotek (Desmococcus viridis) i liszajec (Lepraria sp.) oraz obrost wznie-
siony (Physcia adscendens), orzast kolisty (Phaeophyscia orbicularis). 
Zauważono zaledwie kilka bardzo słabo wykształconych i obumie-
rających plech pustułki pęcherzykowatej (Hypogymnia psysodes), tar-
czownicy bruzdkowanej (Parmelia sulcata) i nieliczne karłowate plechy 
złotorostu ściennego (Xanthoria parietina), brak gatunków krzacz-
kowatych (!). Wskazuje to właśnie na położenie badanego obszaru 
na granicy stref o silnie i średnio zanieczyszczonym powietrzu. 

Konkluzja jest oczywista – nie należy zabudowywać wolnej przestrzeni po 
dawnym Centrum Ogrodniczym „Okaz”, lecz w miejscu tym warto utworzyć 
strefę zieleni, np. postulowany park, m.in. dla poprawy jakości powietrza.  

Tab.: Strefy zanieczyszczeń na podstawie składu gatunkowego porostów epifitów 

 
Lp. 

 
Nazwa strefy 

 

 
Charakterystyczne gatunki lub rodzaje porostów 

I 

Bezwzględna pustynia bez-
porostowa – o szczególnie 
silnym zanieczyszczeniu 
powietrza. 

Brak porostów nadrzewnych, nawet skorupiastych; 
co najwyżej występują jednokomórkowe glony 
tworzące zielone naloty na korze drzew. 

II 

Względna pustynia bez-
porostowa – o bardzo silnie 
zanieczyszczonym powie-
trzu. 

Misecznica proszkowata Lecanora conizaeoides 
oraz liszajec Lepraria sp.; gatunki należą do 
najbardziej odpornych na zanieczyszczenia. 

III 
Wewnętrzna strefa osłabio-
nej wegetacji – o silnie za-
nieczyszczonym powietrzu 

Paznokietnik ostrygowy Hypocenomyce scalaris, 
obrost wzniesiony Physcia adscendens, złotorost 
postrzępiony Xanthoria candelaria. 

IV 
Środkowa strefa osłabionej 
wegetacji – o średnio zanie-
czyszczonym powietrzu. 

Pustułka pęcherzykowata Hypogymnia psysodes, 
tarczownica bruzdkowana Parmelia sulcata. 

V 

Zewnętrzna strefa osłabio-
nej wegetacji – o względnie 
mało zanieczyszczonym 
powietrzu. 

Mąkla tarniowa Evernia prunastri, mąklik otrębiasty 
Pseudevernia furfuracea, odnożyce Ramalina spp.; 
ich plechy są zdeformowane i słabo wykształcone. 

VI 

Wewnętrzna strefa normal-
nej wegetacji – o nieznacz-
nym zanieczyszczeniu po-
wietrza. 

Włostka brązowa Bryoria fuscescens, brodaczka 
kępkowa Usnea hirta, płucnik modry Platismatia 

glauca; taksony rosnące w strefie V o normalnie 
rozwiniętych plechach 

VII 

Typowa strefa normalnej 
wegetacji – powietrze czy-
ste lub co najwyżej mini-
malnie skażone. 

Taksony bardzo wrażliwe z rodzajów: włostka 
Bryoria, brodaczka Usnea, pawężniczka Nephroma, 
granicznik Lobaria; czynnikiem ograniczającym 
rozwój porostów są naturalne warunki siedliskowe. 

Na podstawie: Fałtynowicz W. 1995. Wykorzystanie porostów do oceny zanieczyszczenia 
powietrza. Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi, Krosno. 
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Liszajec (Lepraria sp.) – porost skorupiasty, stosunkowo odporny 

 na zanieczyszczenia powietrza (strefa II). 
 
 

 
Liszajec (Lepraria sp.) i czerwonawa zielenica z rodzaju Trentepohlia. 

 

POROSTY OBSZARU PRZYLEGŁEGO 
 DO DAWNEGO „OKAZU” 
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Plecha naskalnego i nadrzewnego porostu skorupiastego liszajecznika żółtego 
(Candelariella vitellina) na klonie zwyczajnym. 

 
 

 

Karłowata plecha tarczownicy bruzdkowanej (Parmelia sulcata). 
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Obrost wzniesiony (Physcia adscendens) – porost listkowaty, 

stosunkowo odporny na zanieczyszczenia powietrza. 

 

 

Złotorost ścienny (Xanthoria parietina) – widać miseczkowate owocniki (apotecja). 
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WSPÓŁCZESNY STAN PRZYRODY DAWNEGO „OKAZU” 

 Obszar dawnej hurtowni podzielono umownie na dwie części: teren 
przewidywany pod inwestycje budowlane (obecna „część dzika”) oraz tzw. 
„Okazała Strzyża” – miejsce przeznaczone wg projektantów do rekreacji 
mieszkańców (?). Wstępne studia nad lokalnym światem flory wykazał obecność 
ponad 30 gatunków w „dzikiej części” oraz niewiele ich w „Okazałej Strzyży”. 
Przeprowadziłem też badania owadów. Bogaty świat owadów, m.in. antofilnych 
(kwiatolubnych), „dzikiej części” wskazuje pośrednio na równie bogaty świat 
roślin. Natomiast „Okazała Strzyża” stanowi wręcz „przyrodniczą pustynię”. 

 

 

Wygradzanie „części dzikiej” obszaru dawnej hurtowni (1.06.2021). 

„DZIKA CZĘŚĆ” – DO ZABUDOWY 
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Tu też jest „kamieni kupa”… i monokultura trawy – „przyrodnicza pustynia”. 

 

 

 

Zamiast faktycznie miejsca odpoczynku dla ludzi – wybieg dla psów. 
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Farbownik lekarski (Anchusa officinalis) – ogórecznikowate (Boraginaceae). 

 

 

 

Fiołek polny (Viola arvensis) – fiołkowate (Violaceae). 

FLORA „DZIKIEJ CZĘŚCI” 
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Iglica pospolita (Erodium cicutarium) – bodziszkowate (Geraniaceae). 

 

 

 

Przytulia czepna (Galium aparine) – marzanowate (Rubiaceae). 
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Wtyk straszyk (Coreus marginatus) – pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera), 
wtykowate (Coreidae). 

 

 

Odorek zieleniak (Palomena prasina) – pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera), 
tarczówkowate (Pentatomidae). 

OWADY „DZIKIEJ CZĘŚCI” 



 49 

 

Glinik lulkarz (Corizus hyoscyami) – sobowtór kowala bezskrzydłego, 
pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera), wysysowate (Rhopalidae). 

 

 

Młody szarańczak (Caelifera – prostoskrzydłe krótkoczułkowe). 
Na czułku widać skoczogonka (Collembola) – organizm siostrzany do owadów. 
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Biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata), 
tęgopokrywe (chrząszcze, Coleoptera), biedronkowate (Coccinellidae). 

 

 

Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) na czosnaczku pospolitym, 
tęgopokrywe (chrząszcze, Coleoptera), biedronkowate (Coccinellidae). 
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Trzmiel ziemny (Bombus terrestris) – błonkoskrzydłe (Hymenoptera), 
pszczołowate (Apidae). 

 

 

Pszczoła miodna (Apis mellifera) – błonkoskrzydłe (Hymenoptera), 
pszczołowate (Apidae). 
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Pszczolinka na mniszku lekarskim, 
błonkoskrzydłe (Hymenoptera), pszczolinkowate (Andrenidae). 

 

 

Muchówka z rodziny bzygowatych (Syrphidae) na glistniku, 
muchówki (syn. dwuskrzydłe Diptera). 
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Padlinówka cesarska (Lucilia caesarea) w roli zapylacza kwiatów, 
muchówki (dwuskrzydłe Diptera), plujkowate (Calliphoridae). 

 

 

Bzyg pospolity (Syrphus ribesii) – bzygowate (Syrphidae), 
muchówki (dwuskrzydłe Diptera). 
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Teren „Okazałej Strzyży”.  
Kowal dwuplamek, k. bezskrzydły (Pyrrhocoris apterus) na głazie narzutowym, 

pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera), kowalowate (Pyrrhocoridae). 

 

Teren „Okazałej Strzyży” – brak kwitnących roślin. 
Odpoczywająca pszczoła miodna (Apis mellifera), błonkoskrzydłe 

(Hymenoptera), pszczołowate (Apidae). 

OWADY „OKAZAŁEJ STRZYŻY” 
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EPILOG 
  

 W publikatorach ukazała się notatka Biura Rozwoju Gdańska 
dotycząca byłego „Okazu”: „Teren objęty planem nie jest obecnie użyt-
kowany. Znajdują się na nim pozostałości po Centrum Ogrodniczym 
„Okaz”. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z jego likwi-
dacją, a także realizacją przystanku PKM Strzyża. Podstawowym celem 
planu była weryfikacja parametrów urbanistycznych oraz obowiązującego 
przeznaczenia terenu – przede wszystkim dopuszczenie funkcji miesz-
kaniowej. Zgodnie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz, należy dążyć 
do intensywnego i wielofunkcyjnego wykorzystania terenów dobrze 
obsłużonych komunikacją publiczną, co uzasadnia dopuszczenie funkcji 
mieszkaniowej wielorodzinnej na tym obszarze. Nowy plan ustala jego 
podział na cztery części. Strefa południowo-zachodnia – przy ul. Wita 
Stwosza – zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową 
(o maksymalnej wysokości wynoszącej 21 m). W części południowo-
wschodniej przewidziano miejsce pod osiedlowy zieleniec. Zaplanowano 
również teren, w części północno-wschodniej, na którym powstanie strefa 
rozgrzewkowa dla stadionu GOKF. W części północno-zachodniej zare-
zerwowano także pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla 
mieszkaniowego”. 

 1 czerwca 2021 r. ruszyły prace na terenie dawnej hurtowni. 
Postawiono płot wygradzający teren zaplanowanej inwestycji budo-
wlanej. Parku, czyli zieleni miejskiej nie będzie, a w wyniku zabudowy 
pogorszą się retencja i warunki aerosanitarne. Wpłynie to także nieko-
rzystnie na lokalny mikroklimat, któremu towarzyszą różne negatywne 
zjawiska pogodowe. Prof. Maciej Sadowski, znany i ceniony polski 
klimatolog dekadę temu napisał: „Ograniczenie intensywności zjawisk 

można zilustrować np. przez ograniczenie szybkości wiatru dzięki za-

lesianiu, zielonym pasom ochronnym wśród pól, a w miastach ogra-

niczeniem skutków stresu termicznego i siły wiatru przez zwiększenie 

pasów zieleni miejskiej z jednoczesnym zapewnieniem dobrej wentylacji 
miast, tworzenie polderów wzdłuż rzek w celu spłaszczenia fali powo-

dziowej i in.”. („Polski klimatolog prof. dr Maciej Sadowski przestrzega 
polskie społeczeństwo”. Ze strony Polskiej Niezapominajki – EKO Radio).  

 Jak widać, mądre rady fachowca nie są brane pod uwagę w trak-
cie planowania przestrzennego w Gdańsku. Nadal panuje pogląd, że nale-
ży zabudować każde wolne miejsce, tworząc swoisty przestrzenny chaos. 
 W 2013 r. Gdańsk „pozbył się” 20 tysięcy drzew, czyli ok. 100 ha 
zadrzewień, podczas budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej; tego 
ubytku dotąd nie zrekompensowano poprzez masowe nasadzenia drzew.  
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 Żywiołowy rozwój motoryzacji spowodował, że wiele trawników 
zajęto lub przekształcono w parkingi. Głównym trucicielem środowiska 
miejskiego są samochody, emitujące do otoczenia głównie tlenki azotu 
(NOx) oraz mikroskopijny pył z bieżników opon; jest on bardzo silnym 
alergenem2. 

  Wstępna lichenoindykacja wykazała zły stan aerosanitarny śro-
dowiska i potrzebę przeciwdziałania pogarszaniu się warunków zdro-
wotnych i życiowych mieszkańców Strzyży. Ale to – jak widać, teoria 
i pobożne życzenia. 
 Sprawdziła się dawna przepowiednia redaktora Jacka Żakow-
skiego: „Wolność dla jednych będzie nieszczęściem drugich”. 

 Nawiązując do hasła: „Jestem z Gdańska”, zastanawiam się czy 
powodem do dumy jest bycie gdańszczaninem i… mam spore wątpliwości.  
 
 

DODATEK 

 

Fot. Tomasz Pluciński 

Zmianom klimatycznym towarzyszą trąby powietrzne. Czy takie 
zjawisko może nawiedzić Gdańsk ? 

                                                 
2 Badania wykazały, że na 1 km Alei Zwycięstwa w Gdańsku samochody osobowe emi-

tują rocznie nawet do 2 ton mikroskopijnego gumowego pyłu, pochodzącego z bieżni-
ków opon (dane Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych Politechniki Gdańskiej). 
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Innym zjawiskiem, powstałym w wyniku zmian klimatycznych, są opady 
nawalne, które już kilkakrotnie zalały miasto. Było to następstwo nie 

tylko wielkości opadów, ale także złej retencji środowiska. 

 

Na obszarze zabudowanym retencja jest mniejsza ok. 6000 razy niż 
w naturalnym lesie ze starodrzewem i licznym posuszem zalegającym na 

glebie oraz bogatą lichenobiotą epifityczną (porosty nadrzewne). 

 
W Gdańsku w 2013 r. „zlikwidowano” 20 000 drzew. 
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O Autorze
 

 

Mgr inż. Marcin Stanisław Wilga – „Borsuk” jest 
autorem oraz współautorem ponad 450 artykułów o tematyce 
przyrodniczej, głównie dotyczących ekologii i ochrony grzy-
bów makroskopijnych Pomorza Gdańskiego, z czego ponad 80 
zostało opublikowanych w kilku naukowych periodykach: Acta 
Botanica Cassubica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Przeglądzie 
Przyrodniczym i in. Przez 19 lat publikował przyrodnicze 
felietony na łamach miesięcznika „Pismo PG”, wydawanego na 
Politechnice Gdańskiej, której jest absolwentem i od niedawna 
jej emerytowanym pracownikiem.  

Jako autor oraz współautor opracował kilka książek 
poświęconych przyrodzie okolic Gdańska, m.in.: „Trójmiejski 
Park Krajobrazowy w czterech porach roku”, „Ścieżki przy-
rodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym” – 
tom 1 i 2, „Szlak Królewski w Lasach Oliwskich”, „Sopot – zielone 
miasto”, „Wędrówki przyrodnicze” – tom 1 i 2, „Wędrówki 
przyrodnicze po okolicach Gdańska”, „Cuda oliwskiej przyrody. 
Grzyby”, „Bliżej Natury” – tom 1, „Dawne szlaki spacerowe 
w Lasach Oliwskich”, „Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiej-
skiego Parku Krajobrazowego”, „Las sopocki, czyli inne oblicze 
Sopotu” oraz „Podręczny słowniczek mykologiczny”, który 
ukazał się jedynie w wersji elektronicznej w 2004 r. Jest autorem 
ponad 300 filmików o tematyce przyrodniczej i społecznej. 

W kwietniu 2017 r. został uhonorowany przez Marszałka 
Województwa Pomorskiego p. Mieczysława Struka medalem 
DE NIHILO NIHIL FIT, za wieloletnią i aktywną działalność 
ekologiczną oraz niestrudzone propagowanie i popularyzację 
wiedzy przyrodniczej. Klub Przyrodników przyznał mu w tym 
samym roku wyróżnienie w postaci ORLEGO PIÓRA za 
działalność dla ochrony przyrody i całokształt dotychczasowej 
działalności w odkrywaniu i popularyzowaniu piękna przyro-
dy, w szczególności okolic Gdańska. 
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