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Twój comiesięczny przegląd 
sprawdzonych informacji
o przyrodzie w Poznaniu

Wydrukowane na papierze
pochodzącym z recyklingu

Czy masz zielone pojęcie, że...

Płuca
Poznania
to ogromny park Cytadela oraz
168 miejskich parków i zieleńców,
o łącznej powierzchni 420 ha
– tyle, co 588 boisk piłkarskich!

Deszczówka z dachu liceum będzie 
zasilać dwa stawy na terenie użytku 
ekologicznego Traszki Ratajskie

Już jesienią dwa stawy leżące na terenie użyt-
ku ekologicznego Traszki Ratajskie będą zasilane 
deszczówką zebraną z powierzchni dachu Liceum 
Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. 
Trwają prace związane z zagospodarowaniem 
wód opadowych w tym miejscu.

– Powstaje kanalizacja deszczowa, którą woda 
deszczowa z istniejących rynien budynku szkoły 
trafiać będzie za pośrednictwem rurociągu grawi-
tacyjnego do jednego ze stawów na terenie użyt-
ku – mówi Barbara Plenzler-Horváth, dyrektor 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji w spółce 
Poznańskie Inwestycje Miejskie. To jedna z in-
westycji, które mają pomóc w adaptacji do zmian 
klimatu w mieście.

Dla ochrony płazów
Staw, do którego trafiać będzie deszczówka 

z dachu Liceum, zostanie połączony rurociągiem 
przepływowym z drugim zbiornikiem. Prace 
wokół stawów, obejmujące również ich oczysz-
czenie i odmulenie, mogą być prowadzone do-

piero w październiku z uwagi na ochronę traszek, 
które wtedy opuszczają zbiorniki wodne i podej-
mują migrację do miejsc zimowania. Równole-
gle Zarząd Zieleni Miejskiej prowadzi działania 
związane z gospodarowaniem zielenią. Istotne 
jest koszenie traw w obszarze użytku, które rów-
nież konsultowane są ze specjalistą.

Przyrodnicy popierają inwestycję
Celem rozpoczętej inwestycji jest uratowanie 

stawów przed zupełnym wyschnięciem, wynika-

jącym z obniżania się poziomu wód gruntowych 
i zmian klimatu. – Dzięki niej będziemy mieli 
szanse na utrzymanie wszystkich gatunków tam 
występujących wraz bioróżnorodnością zwią-
zaną z tym obszarem. Poprawi się mikroklimat 
parku i okolicy. W oparciu o wiedzę ekspercką, 
inwentaryzację gatunku i siedlisk, a tym samym 
skład gatunkowy, taki model gospodarki woda-
mi opadowymi powinien być powielany w in-
nych miejscach, w których występują płazy 
– zaznacza dr inż. Mikołaj Kaczmarski, herpeto-
log z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

poznan.pl/zielonepojecie

Więcej przyrodniczych ciekawostek na www.poznan.pl/zielonepojecie



Poznań walczy 
z jemiołą

Problem z jemiołą jest coraz poważniejszy.
Roślina pojawia się na gatunkach, których do 
tej pory w Polsce nie atakowała. W ciągu roku 
arboryści w Poznaniu podejmują około 3-4 ty-
sięcy pielęgnacji w koronach drzew.

Jemioła to półpasożyt rosnących obecnie na 
wszystkich gatunkach drzew.

– Jeszcze kilka lat temu była spotykana głów-
nie na gatunkach o miękkim drewnie, tj. topole 
i klony. Obecnie można ją spotkać na wszyst-
kich gatunkach, chociaż w Poznaniu najbardziej 
cierpią właśnie topole – wyjaśnia dr inż. Marcin 
Kolasiński z Katedry Roślin Ozdobnych, Den-
drologii i Sadownictwa na Wydziale Rolnictwa, 
Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Poznaniu. Porośnięte nią drzewa 
narażone są na pogorszenie stanu biologicznego, 
co może prowadzić do ich obumarcia.

Arboryści w koronach drzew 
Usuwanie mechaniczne jemioły jest obec-

nie jedynym znanym, efektywnym walki 
z półpasożytem.

– Aby całkowicie wyeliminować zagrożenie 
należy wyciąć fragment konaru o znacznej dłu-
gości, z marginesem tkanki zdrowej. Jemioła ma 
silnie rozbudowany system ssawek wewnątrz 
gałęzi i konarów pomiędzy łykiem i drewnem – 
zaznacza Łukasz Polakowski, kierownik Działu 
Planowania, Kontroli i Informacji Przestrzennej 
z Zakładu Lasów Poznańskich.

Co ważne, każde drzewo wymaga indywidu-
alnego podejścia. Usuwanie jemioły ma sens, 
kiedy na drzewie występują dwie, trzy „kule” 
jemioły. Wówczas możliwe jest usunięcie całko-
wite rośliny. Problem pojawia się wtedy, kiedy 
drzewo jest bardzo zainfekowane i wycięcie cał-
kowite półpasożyta jest niemożliwe.

– Prace w obrębie korony drzewa nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30 procent korony. Tak mówi 
ustawa o ochronie przyrody. Usunięcie wpły-
wa nie tylko na osłabienie fizjologiczne drzewa, 
ale i jego statykę – dodaje Polakowski. Specja-
liści zalecają prowadzenie cięć pielęgnacyjnych 
i stały monitoring drzew. W Poznaniu działania 
te prowadzone są przez cały rok. 

Smarują
drzewa
dżemem

A wszystko po to, by zwabić popielice. W wiel-
kopolskich lasach prowadzony jest program reintro-
dukcji popielicy, czyli przywracania gatunku tego 
gryzonia do miejsc, w których kiedyś występował. 

W wielkopolskich lasach trwa wabienie po-
pielicy, czyli gryzonia należącego do rodziny 
pilchowatych. Niestety gatunek występuje dość 
rzadko w lasach i wymaga ochrony czynnej. Pre-
feruje zwarte buczyny i większość czasu przeby-
wa w koronach drzew. Popielice schodzą z drzew 
w okresie od września do października i chowają 
się w norkach o głębokości 30-50 cm. Tam prze-
sypiają nawet do dziewięciu miesięcy. 

Przyrodnicy z Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopolskiego, leśnicy 
oraz przedstawiciele gremium naukowego z Wy-
działu Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu wypuścili na wolność 32 młode 
osobniki w Parku Krajobrazowym Promno. Ob-
serwują tego gryzonia także w innych lasach 
wielkopolski, ażeby zachęcić popielicę do scho-
dzenia z drzew, smarują gałęzie dżemem morelo-
wym i kremem orzechowym. Tylko stały moni-
toring popielicy i policzenie osobników pozwoli 
określić powodzenie projektu.

Poznański
Sad Miejski

Morele, jabłonie i śliwy tworzą pierwszy 
miejski sad w Poznaniu. Owocowy ogród 
znajduje się w parku Cytadela.

W 2019 roku Zarząd Zieleni Miejskiej po-
sadził dwadzieścia owocowych drzew. Rosną 
w pobliżu miejskiej pasieki, w sąsiedztwie 
krzewów malin, które są bardzo dobrym po-

żytkiem dla pszczół. Takie było również jego 
główne założenie. Kwitnące jabłonie i śliwy 
mają zachęcać pszczoły i inne owady zapyla-
jące do odwiedzin.

Miejsce to pełni także funkcję edukacyjną. 
W sadzie pojawią się także m.in. tabliczki in-
formacyjne z opisem poszczególnych drzew 
i instrukcją uprawy.

Ogród znajduje się na terenie dawnej bazy 
technicznej ZZM.

Jak co roku jesienią, akcja ma na celu pomoc 
właścicielom, administratorom i dozorcom 
w uprzątaniu liści z miejskich chodników przy 
ich posesjach.Wszelkie koszty poniesie Zarząd 
Dróg Miejskich, w tym opłatę za zakup i do-
starczenie worków do gromadzenia liści oraz 
opłatę za ich późniejszy odbiór.

Co należy zrobić, żeby wziąć 
udział w akcji?

Zainteresowani mogą składać zamówie-
nia na dostarczenie pustych worków, podając 
nazwę ulicy oraz numer posesji, gdzie ma na-
stąpić dostawa. 

Zgłoszenia telefoniczne:

61 64 77 274
poniedziałek – piątek, godz. 7:00 – 9:00

Zgłoszenia mailowe:

liscie@zdm.poznan.pl

Worki, w liczbie adekwatnej do liczby przy-
drożnego drzewostanu, będą dostarczane bez-
pośrednio pod wskazane adresy (umieszczane 
w furtce bądź przerzucane przez płot posesji). 
W przypadku wykorzystania wszystkich do-
starczonych worków prosimy o złożenie kolej-
nego zamówienia.

Odbiór worków będzie odbywał się cy-
klicznie, według harmonogramu uwzględ-
niającego podział terytorialny miasta. 
Harmonogram jest dostępny na stro-
nie internetowej ZDM oraz na 
poznan.pl/zielonepojecie

Akcja zbierania liści


