ZIELONE MIASTO TWORZONE Z MIESZKAŃCAMI

DRZEWA, ZADRZEWIENIA , SAMOSIEJKI

Natężenie ruchu samochodowego, modernizacje ulic oraz intensyfikacja
zabudowy powoduje, że w centrum Poznania zaczyna brakować przestrzeni na
drzewa. Wycinane są one pod nowe budynki lub obumierają w wyniku zjawisk
mających negatywny wpływ na ich stan zdrowotny (zasolenie, zagęszczenie
gruntu związane np. z parkowaniem samochodów pod drzewami, brak dostępu
tlenu do systemu korzeniowego, brak wody itp.).
Jednostki miejskie mają możliwość wpływania na ilość i jakość drzewostanu.

„ to była piękna ulica pełna kasztanowców…”

Inwestycja przy Zwierzynieckiej

DUŻE DRZEWA A ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEGO MIASTA

Aleja z kasztanowców wzdłuż ulicy Hetmańskiej

Rola drzew w mieście:
•
produkują niezbędny do życia tlen
•
pochłaniają dwutlenek węgla i szkodliwe
gazy
•
sprzyjają retencji wody
•
zwiększają wilgotność powietrza
•
wydzielają substancje o działaniu
bakteriobójczym
•
zatrzymują szkodliwe pyły
•
dają cień
•
chronią przed wiatrami
•
łagodzą mikroklimat (obniżają
temperaturę latem, podnoszą zima)
•
przyczyniają się do ograniczenia wyspy
ciepła
•
pozytywnie wpływają na psychikę (kojąco
wpływają na stan emocjonalny, wyciszają,
hamują agresję)
•
tłumią hałas
•
tworzą estetyczną oprawę miasta
ROLA DRZEW

Drzewa pełnią również ważną rolę przyrodniczą, stanowiąc enklawy dla małych
zwierząt, ptaków czy owadów, zwiększają bioróżnorodność. Szczególnie cenne są
te gatunki, które kwitną - stanowią pożytek dla różnych zapylaczy, czy owocują –
dając pokarm m.in. wielu gatunkom ptaków. Swoją rolę spełniają zarówno
jabłonie jak też np. mirabelki czy czeremchy, często stanowiące „samosiejki”.
Martwe drzewa pozostawione w parkach są również cenne. Wiele zwierząt
korzystających z martwego drewna wpisanych do Czerwonej listy zagrożonych
gatunków.

KRZEWIORÓŻKA ŻÓŁTOCZARNA
CTENOPHORA ORNATA,
Czerwona Księga kat. VU. Czerwona Lista kat. VU
Stare jabłonie na Strzeszynie

Owad sfotografowany w rejonie ul. Wilczak przez X. Starzyńska

OAZY BIORÓŻNORODNOŚCI

Szeroki program ochrony drzew w
mieście - realizowany na wielu
poziomach i wdrażany we współpracy
z szeregiem instytucji (jednostki
miejskie, uczelnie wyższe, NGO’s,
przedstawiciele Rad Osiedli itd.)
obejmujący m.in. opracowanie
standardów ochrony drzew , kart
ochrony drzew na placach budowy itp.

Udostępnienie mapy drzew w postaci
łatwo dostępnych dla mieszkańców
materiałów oraz zachęcanie do
zgłaszania informacji na temat stanu
drzew.
Przykład: Karty informacyjne do standardów ochrony drzew
w inwestycjach Wrocławia

REKOMENDACJA 1 – CAŁOŚCIOWY PROGRAM OCHRONY DRZEW

Ochrona starych drzew w Poznaniu
poprzez wdrożenie działań ochronnych,
monitujących i pielęgnacyjnych dla
wszystkich egzemplarzy drzew w wieku
od 50 lat.

Stworzenie zespołu monitorującego
nowe nasadzenia z drzew, sadzonych
jako rekompensata dla środowiska za
wycięte drzewa w trakcie inwestycji weryfikowanie jakości i żywotności
drzew, wypracowywanie i wdrażanie
rozwiązań mających na celu
zapewnienie długotrwałości.

Pomiary drzew w trakcie spaceru badawczego
realizowanego przez CK Zamek

REKOMENDACJA 2 – OCHRONA DRZEW STARSZYCH I NOWOSADZONYCH

Wdrażanie programu ochrony drzew w
postaci szkoleń, warsztatów, grantów
finansowych obejmujących utrzymanie
i pielęgnację drzewostanu a
dedykowanych dyrekcjom placówek
miejskich (np. oświatowych).
Współpraca ze spółdzielniami
mieszkaniowymi w celu wdrażania
właściwych metod pielęgnacji drzew.

Przygotowywanie projektów
edukacyjnych we współpracy z NGO’s ,
specjalistami dotyczących roli i ochrony
drzew w mieście dedykowanych do
różnych grup, w tym również dzieci.
Przykład: gra rodzinna terenowa przygotowana w ramach
działań CIL Strzeszyn oraz materiały edukacyjne dla dzieci
na temat drzew w mieście.

REKOMENDACJA 3 – WSPARCIE, EDUKACJA, KAMPANIE INFORMACYJNE

SĄSIEDZKIE TERENY ZIELENI – OGRODY SPOŁECZNE, OTWARTE, ZIELONE PODWÓRKA

Wpisują się również w popularny
coraz bardziej nurt ”zielonego
fitnessu”, zapewniając mieszkańcom
aktywność na świeżym powietrzu,
rekreację
To jedyny fitness, którego skutkiem
ubocznym mogą być pomidory ☺
Ogród społeczny na Osiedlu Czecha

Stanowią naturalne place zabaw,
miejsca doświadczania przyrody dla
najmłodszych ale też wspierające
rodziców poprzez udział w spotkaniach,
warsztatach edukacyjnych itp..

Ogród społeczny Kolektyw Kąpielisko

ROLA SĄSIEDZKICH TERENÓW ZIELENI

Integrują lokalnych mieszkańców,
zachęcając do aktywnego uczestnictwa
w działaniach na rzecz lokalnych
wspólnot, budowania dobrosąsiedzkich
relacji.

Grunwaldzki Ogród Społeczny

To miejsca oferujące możliwość
zdobycia nowych umiejętności
związanych m.in. z prowadzeniem prac
ogrodniczych, stolarskich, naprawą
urządzeń itp. ale także edukujące o
suwerenności żywnościowej czy
kooperatywach
Ogród Permakulturowy Poznańskiej Kooperatywy Spożywczej

ROLA SĄSIEDZKICH TERENÓW ZIELENI

Dają możliwość uczestnictwa w
wydarzeniach kulturalnych, animacjach,
warsztatach. Mogą pełnić funkcje
sezonowych, lokalnych domów kultury.

Ogród Szeląg

Pełnią ważna rolę w edukowaniu na
temat m.in. drzew, bioróżnorodności,
retencji wody, znaczenia dzikiej
przyrody.
Mogą stanowić ostoje dla wielu
gatunków chronionych.
Krogulec w ogrodzie społecznym Kolektyw Kąpielisko
(foto P. Kowalczyk)

ROLA SĄSIEDZKICH TERENÓW ZIELENI

Stworzenie programu wspierającego istniejące oraz nowotworzone „zielone
inicjatywy sąsiedzkie” tj. ogrody społeczne, otwarte czy zielone podwórka
realizowane na gruntach miejskich czy spółdzielczych, które integrują,
wspierają, edukują lokalne społeczności ale również stanowią „zielone”
przestrzenie uzupełniające system przyrodniczy miasta, wspomagające w
przeciwdziałaniu tzw. wyspom ciepła oraz stanowiące siedlisko dla wielu
gatunków.

Ogród społeczny Kolektyw Kąpielisko

REKOMENDACJA 4 – WSPARCIE DLA LOKALNYCH „ZIELONYCH INICJATYW”

Dziękujemy za uwagę

