Jak zaadoptować lasy i tereny zieleni w Poznaniu do zmieniającego sie klimatu.
Abstrakt wystąpienia przygotowywanego na dzień 13.03.2021
Motto - DESPERATE TIMES CALL FOR DESPERATE MEASURES
I WSTĘP
Obecne zmiany klimatyczne, realne i dostrzegalne przez władze UE, RP oraz samorządowe
wymagają od nas zdecydowanych działań. Półśrodki i ewolucyjne dostosowania nie zapewnią
wykonania podjętych już zobowiązań „Green Deal 2050”.
Zamknięty obieg biomasy integruje wiele elementów składowych w jeden system, który nie tylko
wypełnia wymagane cele klimatyczne NET ZERO, ale pozwala w sposób ekonomiczny
REDUKOWAĆ ilość gazów cieplarnianych w atmosferze. Po powszechnym wprowadzeniu,
zamknięty obieg biomasy umożliwi biosferze powrót do równowagi, kiedy to ona sama reguluje
procesy w naturalny sposób.
Lasy i tereny zieleni w Poznaniu należy użytkować w zmodyfikowany sposób tak, aby zapewnić
zamknięty obieg biomasy w aglomeracji.
II KONKRETNE PROPOZYCJE
1. Natychmiastowa akcja zwiększania ilości drzew i krzewów dla odwrócenia „rzezi drzew”. Na
każde wycięte drzewo należy posadzić 10 nowych do gleby.
2. Mini plantacje drzew tlenowych ( fotosynteza C4 jest wielokrotnie wydajniejsza ) – zwiemy je
Gajami Tlenowymi.
3. Przekształcenie Stadionu Szyca oraz części Cytadeli w społeczny Ogród Permakultury
obsadzony drzewami tlenowymi.
4. Pasy krzewów wzdłuż wszystkich szos tak, jak to się już robi koło Ławicy.
5. Budowa miejskich Ogrodów Permakultury w lasach Poznania, Na terenie MTP wzorcowy
kompleks agro – leśny - Centrum Edukacji Warsztatowej.
6. Zagospodarowanie doliny Warty jako rekreacyjnych terenów agro – leśnych – tam gdzie nie ma
terenów zalewowych.
7. Tereny zielone organizować tak, by powstawały pasy oddzielające punkty ciepła, aby nie
tworzyły się „wyspy ciepła”.
III ORGANIZACJA WŁADZ MIEJSKICH
1. W ramach działań proklimatycznych należy 1. Zastępcy Prezydenta dać uprawnienia do kontroli
i nadzoru nad wszystkim instytucjami zajmującymi się zielenią.
2. Raz na pół roku 1. Zastępca ma złożyć sprawozdanie na piśmie, nie więcej niż 3 strony A4,
z wykonania powyższych zaleceń.
3. Na trzy miesiące przed następnymi wyborami na Prezydenta Poznania, obecny Prezydent ma
złożyć raport na piśmie, ok. 10 stron A4, z wykonania powyższych zaleceń.
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