Jak sadzić drzewa w mieście?
Miasto, które inwestuje w zieleń, zyskuje wiele, jednak może
zyskać jeszcze więcej, gdy zrobi to w przemyślany, zaplanowany
sposób. Nie wystarczy tylko sadzić roślin – zobaczcie, na czym
polega sukces w aranżowaniu naturalnych elementów:
Eksperci z The Trees and Design Action Group, brytyjskiego forum dialogu i
projektowania przestrzeni miejskich dostrzegli niemałą rolę roślin ozdobnych i
drzew w przestrzeniach miejskich i chcą promować płynące za ich obecnością
korzyści. W tym właśnie celu opracowali przewodnik pod tytułem Trees in the
Townscape. A Guide for Decision Makers (Drzewa w przestrzeni miejskiej.
Przewodnik dla osób decyzyjnych), w którym prezentują wszystkim
odpowiedzialnym za zieleń miejska podstawowe aspekty nią rządzące. Dostępny w
sieci pod tym (klik) adresem poradnik powstał w oparciu o konsultacje z
ekspertami (ekologami, naukowcami, społecznikami, deweloperami, architektami
krajobrazu, inżynierami, specjalistami do spraw zrównoważonego rozwoju) i
składa się z 12 jasnych zaleceń.

Przewodnik oparto o cztery podstawowe etapy: planowanie, projektowanie,
sadzenie, zarządzanie. W każdym z nich przed osobami zarządzającymi zielenią
miejską stoją konkretne zadania:

Planowanie:
1. Określ i poznaj zasób drzew – stwórz katalog miejskiego drzewostanu
opisujący stan i rodzaj roślin.
2. Stwórz kompleksową strategię dla zadrzewiania – opracuj, przyjmij i
wdróż strategię na rzecz ochrony, rozwoju i zarządzania miejskim
drzewostanem. Obierz model działania, który jest spójny z lokalnymi
potrzebami i dążeniami.
3. Włącz drzewa do długofalowych planów – w planach miejscowych wskaż
na konkretne zasady ochrony, pielęgnacji i sadzenia drzew.
Projektowanie:
1. Buduj przestrzeń przyjazną drzewom – twórz miejsca, w których różne
gatunki mogą się swobodnie rozrastać.
2. Dobieraj właściwe drzewa – wybieraj drzewa odpowiednie do przestrzeni i
jej charakteru.
3. Poszukuj wielu korzyści – dopasuj drzewa do zielonej infrastruktury, a w
ten sposób dostarczą one mieszkańcom korzyści.
Sadzenie/ochrona:

1. Sadź zdrowe drzewa – wybieraj pełne życia drzewa, które zostały
przystosowane zaadoptowane do miejsca, w którym mają żyć.
2. Dbaj o środowisko naturalne – upewnij się, czy drzewa mają dostęp do
składników odżywczych, powietrza i wody.
3. Stwórz koalicję – dla podniesienia wartości z inwestycji w drzewa
współpracuj z politykami, ekspertami oraz przedstawicielami lokalnych
społeczności.
Zarządzanie/monitorowanie:
1. Zarządzaj drzewami – planuj nasadzenie, inwestuj i zarządzaj drzewami
tak, aby jasno można było określić zarówno koszty, ale i korzyści płynące z
ich obecności.
2. Zarządzaj ryzykiem – w sposób racjonalny podchodź do zarządzania
ryzykiem związanym z zadrzewianiem miasta.
3. Dostosuj styl zarządzania do realnych potrzeb – prowadź politykę
zarządzania zielenią, adekwatną do wskazań lokalnych społeczności.

Oryginał poradnika w języku angielskim pobierzesz bezpłatnie tutaj: klik
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