Poznań, 2021-03-27
Rekomendacje Klubu Przyrodników Koło Poznańskie (KPKP) do Poznańskiego Panelu
Obywatelskiego (kursywą jest zamieszczone doprecyzowanie /wyjaśnienie)
1. Min. 30% powierzchni lasów poznańskich należy pozostawić bez użytkowania
gospodarczego. W pierwszej kolejności powinny to być drzewostany najstarsze lub związane
z obszarami podmokłymi /przywodnymi.
W obszarach tych nie należy wycinać w ogóle drzew i krzewów, nie sadzić drzew. Drzewa
„zagrażające bezpieczeństwu” przy szlakach komunikacyjnych można wyciąć i pozostawić w
pobliżu miejsca wycięcia.
2. W Poznaniu w każdym obszarze zieleni miejskiej urządzonej (parku miejskim, zieleńcu,
skwerze itp.) należy wprowadzić 3 strefy użytkowania:
A. Strefy przyrody.
B. Strefy ekstensywnego użytkowania.
C. Strefy intensywnego użytkowania.
A. Strefa przyrody - obszar nieużytkowany zupełnie, z nieprzycinanymi drzewami, krzewami,
roślinami zielnymi, z martwymi drzewami, w których prace ograniczone są do usuwania
odpadów (śmieci) i eliminacji gatunków obcych i inwazyjnych.
Min. 10-30% każdego obszaru zieleni miejskiej.
B. Obszary użytkowane ekstensywnie tj. rzadko: trawniki koszone raz do dwóch razy w roku,
krzewy i drzewa nie przycinane lub bardzo rzadko. Min. 30-60% powierzchni.
C. Obszary użytkowane intensywnie - jak dotychczas: trawniki koszone często, krzewy i
drzewa mogą być przycinane. Max. 40% powierzchni.
3. Drzewa przed wycięciem ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych muszą być
oceniane pod kątem statyki drzew i stwarzanego zagrożenia przez certyfikowanego
specjalistę ds. pielęgnacji drzew.
4. Należy zinwentaryzować i zbudować opartą o systemy geoinformacyjne (GIS) bazę danych
o drzewach. W bazie byłyby dostępne informacje o każdym drzewie: z historią jego stanu
zdrowia i pielęgnacji. Baza powinna być dostępna publicznie. Drzewa należy oznakować
dyskretnymi znaczkami z numerami, dzięki czemu każdy mieszkaniec łatwo będzie mógł
odnaleźć dane drzewo w bazie danych.
5. Program pielęgnacji drzew: należy badać drzewa w ustalonych odstępach czasu pod kątem
zdrowotności, stabilności oraz ustalać zalecania dotyczące ich ewentualnej pielęgnacji.
6. Zamiar usunięcia drzew starszych niż 50 lat (lub o średnicy większej niż 25 cm w pierśnicy
tj. na wysokości 130 cm od ziemi) powinien być zgłaszany na osobnej stronie w
internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta, celem lepszej społecznej
kontroli.

7. W przypadku wycinki planowanej na obszarze cennym przyrodniczo /strefy przyrody oraz
w jego sąsiedztwie należy zawsze pozostawić martwe drzewo na jego terenie do naturalnego
rozkładu.
8. Nie przycinać krzewów lub tylko jeśli wchodzą w kolizję ze strefami ruchu pieszego lub
pojazdów. Nigdy nie ciąć drastycznie tj. na wysokości tuż nad powierzchnią terenu.
9. Przez cały rok nie usuwać liści spod krzewów i drzew rosnących w grupach, zostawić je do
naturalnego rozkładu.
10. W każdym obszarze zieleni urządzonej (oraz w lasach poznańskich) pozostawiać przez
cały rok na wyznaczonych do tego miejscach liście i gałęzie w formie luźnych pryzm dla
retencji węgla oraz tworzenia wartościowych siedlisk dla płazów, małych ssaków.
11. Obszary trawników w mieście kosić rzadko. Wyznaczyć jak najwięcej obszarów koszonych
raz do dwóch razy w roku.
W ten sposób powstaną łąki miejskie, z kolorowymi kwiatami, dostarczającymi pokarmu
owadom i cieszącymi swoim wyglądem ludzi. Brak koszenia ograniczy emisję CO2 i spalin do
atmosfery, zaoszczędzi pieniądze na paliwo, sprzęt i ludzi oraz na wywożenie i składowanie
koszonej biomasy.
12. Należy przygotować i uchwalić jeden „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta” dla wszystkich terenów zieleni nieobjętych
dotąd przez miejscowe plany, który wyłączałby je spod zabudowy.
Objęcie przez mpzp powinno być poprzedzone zleceniem szybkiego zinwentaryzowania takich
obszarów na terenie miasta przez zespół składający się z przyrodników oraz pracowników
MPU.
13. Obszar byłego stadionu im. Edmunda Szyca zachować jako Strefę przyrody, z jednoczesną
możliwością odkrywania jej przez mieszkańców miasta. Na koronie stadionu zachować zieleń
nieurządzoną, a na płycie stadionu rzadko koszoną łąkę miejską.
14. Forty miejskie należy traktować jako dostępne dla ludzi Strefy przyrody, magazyny węgla,
i nie należy wydawać zgody na masowe wycinanie tam drzew i krzewów.

