
GATUNKI ROŚLIN STOSOWANE 
NA PLACACH ZABAW



Jaką rolę 
pełnią rośliny 

na placach 
zabaw?



Roślinność na placach zabaw nie tylko 
pełni funkcję estetyczną ale również 
tworzy sprzyjający mikroklimat. Place 
zabaw najczęściej są usytuowane w 
bliskiej odległości od tras ruchu, zatem 
dobrze skomponowana roślinność chroni 
przed zanieczyszczeniami w postaci kurzu 
i spalin. Zieleń jest schronieniem i 
kryjówką podczas zabaw dzieci. Ponadto 
może również pełnić funkcję edukacyjną. 
Warto aby dzieci od najmłodszych lat 
poznawały rośliny – ich zapach, wygląd, 
zmieniającą się kolorystykę.



Jakie warunki 
powinny 
spełniać 
rośliny?



Place zabaw muszą być bezpieczne, 
oczywiście bez popadania w zbytnią 
przesadę. Należy unikać roślin trujących 
lub o trujących niektórych częściach, 
zwłaszcza, gdy wytwarzają kolorowe 
owoce, które mogą skusić dziecko do 
zjedzenia ich. Niewskazane jest też 
sadzenie drzew i krzewów uzbrojonych w 
kolce lub ciernie oraz o szczególnie 
kłujących igłach.Planując obsadzenie, 
nie można zapominać o roślinach 
zimozielonych. Mogą one chronić przed 
zimnym wiatrem, zanim pojawią się liście 
na innych roślinach. 



Jako uzupełnienie kompozycji z drzew i 
krzewów, można wprowadzić kwitnące 
byliny lub rośliny jednoroczne w 
różnych, żywych kolorach.
Plac zabaw powinien być częściowo 
ocieniony, najlepiej przez drzewa o 
sezonowych liściach, które nie będą 
zasłaniały słońca zimą.Poprawie zdrowia 
dzieci mogą służyć rośliny obfitujące w 
olejki eteryczne, korzystnie 
wpływającymi na drogi oddechowe, np. 
różne gatunki i odmiany sosen 
(Pinus sp.) i macierzanek (Thymus sp.).



Rośliny 
zalecane na 

placach zabaw



DRZEWA



Aesculus x carnea Sorbus aucuparia

Kasztanowiec czerwony Jarząb pospolity



Klon pospolity

Acer platanoides

Klon polny

Acer campestre



Dąb czerwony

Quercus robur

Klon jawor

Acer pseudoplatanus



KRZEWY
 



Dereń biały

Cornus alba

Forsycja pośrednia

Forsythia x intermedia



Pęcherznica kalinolistna

Physocarpus opulifolius

Tawuła japońska

Spiraea japonica



Żylistek szorstki

Deutzia scabra

Pięciornik krzewiasty

Dasiphora fruticosa



BYLINY



Czyściec wełnisty

Stachys byzantina

Heliotrop peruwiański

Heliotropium arborescens



Floks szydlasty

Phlox subulata

Ubiorek wieczniezielony

Iberis sempervirens



Szałwia omszona

Salvia nemorosa

Melisa lekarska

Melissa officinalis



Należy unikać 
roślin u 
których 
występują 

ciernie, kolce 
oraz trujące 

kwiaty i owoce.
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