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„Wy, ludzie, tak wspaniale potraficie ignorować rzeczywistość.
Jesteście prawie ślepi i prawie głusi. Patrzycie na drzewo i
widzicie… tylko drzewo, roślinę. Nie dostrzegacie jego
historii, nie czujecie, jak płyną w nim soki, nie słyszycie
wszystkich owadów, które żyją w pniu, nie znacie chemii jego
liści, nie widzicie tysięcy odcieni zieleni, delikatnych ruchów
zwracania się ku słońcu, prawie niedostrzegalnego
rośnięcia…“
Terry Pratchett ( angielski pisarz 1948- 2004)

Rola drzew w mieście
Zieleń jest bardzo ważna w naszym życiu. Zieleń
uspokaja i wpływa korzystnie na nasze samopoczucie i
zdrowie. Sadzenie drzew w mieście nie tylko poprawia
wizualność miasta ale także poprawia komfort życia
mieszkańców.
Drzewa pełnią rolę społeczną – pomagają się
odprężyć i odpocząć. Zieleń przyciąga ludzi do
wypoczynku i rekreacji dlatego wokół zieleni powstaje
wiele ścieżek rowerowych, chodników oraz siłowni na
świeżym powietrzu i placów zabaw.
Zieleń pełni też rolę komunalną – chodzi o to, że
poprawia ona jakość życia. A drzewa i krzewy są
traktowane jako element architektoniczny i projektowy.

 Bardzo ważną rolą jest także rola
środowiskowa. Drzewa poprawiają
klimat w mieście. Dzięki nim
jakość powietrza staje się lepsza
ponieważ drzewa produkują tlen i
oczyszczają powietrze ze spalin i
toksyn.
 Skupiska drzew oraz krzewów
wpływają także na retencję wody
to znaczy, że gromadzą one wodę.
Dzięki temu zgromadzona woda
stanowi ochłodzenia dla gorącego
powietrza.
 Korony drzew osłaniają glebę
przez nagłymi i mocnymi opadami
oraz jej wymywaniem
 Na ulicach miast w lecie
temperatura podnosi się o kilka
stopni więcej niż na terenach
niezabudowanych. Są to tzw.
wyspy ciepła. Drzewa stanowią
idealną izolację od promieni
słonecznych.

Rola drzew w
mieście
Drzewa w mieście odgrywają zasadniczą rolę w
zakresie poprawy jakości powietrza wykorzystując
właściwości filtrujące. Drzewa uczestniczą w redukcji
gazów cieplarnianych, w procesie fotosyntezy
wykorzystują dwutlenek węgla, w zamian uwalniając
tlen. Dodatkowo korony drzew znajdujące się na
wysokości od 5 do 15 m. zatrzymują i usuwają z
otoczenia m.in. pyły zawieszone, metale ciężkie,
ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, czy amoniak. Przy
tym, duże stare drzewa usuwają 60-70 razy więcej
zanieczyszczeń niż młode drzewa, a drzewa liściaste
radzą sobie z nimi lepiej niż iglaste.

Produkcja tlenu
Drzewa produkują tlen, bez którego nie moglibyśmy istnieć, jednocześnie
pochłaniają dwutlenek węgla.

Jedno duże drzewo o wysokości ok. 25m pochlania tyle CO2 ile dostarczają
dwa gospodarstwa domów jednorodzinnych
Zdrowe 10m wysokie drzewo produkuje średnio ok. 118 kg tlenu rocznie,
człowiek zużywa go 176 kg – dwa drzewa średniej wielkości zaspokajają
potrzeby jednej osoby!
Według badań ekspertów jeden duży buk produkuje tyle tlenu, co mniej
więcej tysiąc siedemset 10-letnich, małych buków. Dlatego to duże drzewa
tak naprawdę są potrzebne są w miastach, a nie ich małe sadzonki.

Do drzew dostarczających
największe ilości tlenu należą:
buk pospolity, klon, robinia
akacjowa, dąb, lipa i jesion
oraz drzewa iglaste, takie jak
sosna.
Jedna 60 letnia sosna wydziela tyle tlenu ile
zużywają 3 osoby, a hektar lasu zaspokaja
potrzeby 45 osób!

Poprawa jakości powietrza,
oczyszczanie
Drzewa działają jak flirt powietrza. Dzięki nim powietrze
zostaje pozbawione szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń.
Pyły i inne zanieczyszczenia osadzają się na liściach, igłach,
korze. Następnie są spłukiwane do gleby lub dostają się tam
wraz z opadającymi liśćmi. Drzewa doskonale pochłaniają i
neutralizują substancje toksyczne, takie jak: dwutlenek węgla,
dwutlenek siarki oraz metale ciężkie, jak: ołów, kadm, miedź,
cynk. Zapobiegają powstawaniu smogu i łagodzą jego skutki.

Wpływ drzew na
temperaturę latem
W wielu miastach sadzenie drzew ma na celu, oprócz względów
estetycznych, ograniczenie wzrostu temperatury.
Miasta stają się wyspami ciepła - sprzyjają temu wszechobecny
beton, asfalt i zmniejszająca się ilość zieleni. Nagrzane ulice,
chodniki i wieżowce oddają ciepło dużo wolniej niż rośliny.
W upalne dni bez drzew byłoby dużo goręcej.

Źródło zdjęcia:
ttps://www.xdpedia.com/43226/drzewa_a_temperatura.html

Drzewa mają właściwości regulacyjne – obniżają temperaturę
powietrza od 3 do ponad 8 st. C poprzez proces transpiracji,
czyli odparowywania wody.
W ciągu doby drzewa potrafią oddać od 200 do 400 litrów wody.
To dlatego temperature powietrza w parkach jest zawsze
odczuwalnie niższa. Zupełnie inaczej oddziaływają powierzchnie
asfaltowe i betonowe. Nagrzewają się one szybko i potrafią
podnieść temperaturę powietrza w miastach o 2 do 4 st. C.
Głównym procesem powodującym takie ochłodzenie jest
parowanie wody z powierzchni liści. Nosi on nazwę
ewapotranspiracji. Dorosły klon srebrzyty w letnie gorące dni jest
w stanie wyparować ponad 260 litrów wody w przeciągu godziny.
Skala ta pokazuje nam jak duży jest to efekt.

WPŁYW DRZEW NA OBNIŻENIE
TEMPERATURY W MIEŚCIE

Drzewa wzdłuż ulic i chodników
Drzewa wzdłuż ulic, oraz w wzdłuż chodników w
parkach regulują temperaturę powietrza od 3
do ponad 8 st. C poprzez odparowywanie
wody. W ciągu doby drzewa mogą oddać od
200 do 400 litrów wody. Dlatego w parkach
odczuwa się niższą temperaturę.
Cień wytwarzany przez drzewa przedłuża
również trwałość dróg i chodników. Dzięki
cieniowi trwałość chodników zwiększa się z 710 lat do 20-25 lat.

Regulacja
gospodarki wodnej
miasta
Miasta są obszarem, gdzie występuje częsty deficyt
wody lub jej nadmiar (np. po ulewnych
deszczach). Dzięki korzeniom drzew deszcz powoli
wsiąka do gruntu. W okresie letnim liście pozwalają na
zatrzymanie dodatkowych ok. 30 % opadów. Natomiast
jesienią liście spadające z drzew tworzą ściółkę, z której
w procesie rozkładu powstaje próchnica (organiczna
warstwa gleby), mająca znaczne właściwości sorpcyjne
– może pochłaniać i magazynować wodę.
Drzewa w sposób istotny wpływają na
gospodarkę wodną oraz dostępności składników
odżywczych w glebie, ich ochrona oraz nowe nasadzenia
pozwalają na zwiększenie zdolności gruntów do
infiltracji wody i jej magazynowania zmniejszając ryzyko
suszy i powodzi.

Oczyszczanie wody i gleby
• Ilość uwolnionej wody z jednego
drzewa w ciągu jednej doby waha
się od 200 do 400 litrów.
• Wielo narządowe pasy roślin
zmniejszają stężenie azotanów o
nawet 98% i około 25%
fosforanów w wodzie
• Drzewa zmniejszają aktywność
metali ciężkich ze skutecznością
od 40% do 70%

Wpływ drzew na
nastrój i emocje
ludzi
Drzewa wpływają również na psychikę i zdrowie
człowieka
– obniżają agresję, stres, napięcie i ciśnienie krwi.
Obecność drzew w bezpośrednim otoczeniu, podczas
spaceru czy jazdy samochodem wywiera pozytywny
wpływ na nastrój i emocje, niwelując stres i napięcie.
Przeprowadzone analizy na grupie blisko 10 000
mieszkańców wykazały, że im więcej drzew liściastych
znajdowało się w promieniu 100 metrów od domu, tym
występowało mniejsze prawdopodobieństwo
konieczności stosowania antydepresantów. Wzmacnia
układ odpornościowy, pomaga w utrzymaniu
koncentracji.

DENDROTERAPIA –
LECZNICZA MOC DRZEW
Dendroterapia to naturalna metoda leczenia wykorzystująca
energię drzew. Polega na czerpaniu dobroczynnego
promieniowania z drzew poprzez ich dotykanie lub
przytulanie. Drzewa mogą wpływać na pobudzenie lub
uspokojenie organizmu, łagodzić zmęczenie, działać
antydepresyjnie. Wśród zwolenników medycyny naturalnej
dendroterapia jest z powodzeniem uprawiana od lat, niemal
na całym świecie. Warto pamiętać, że tylko zdrowe drzewa
mają silne właściwości energetyczne. Nie należy się więc
przytulać do drzew chorych, poskręcanych, z uschniętymi
gałęziami, czy jemiołą.

SOSNA
żyjąc na nieurodzajnej ziemi, pokazuje, jak
właściwie gospodarować energią, aby
osiągnąć zabezpieczenie materialne.
Przyciąga pieniądze i uczy właściwego
inwestowania. Wzmacnia inteligencję.
Działa uspokajająco, lekko nasennie,
poprawia odporność organizmu, ułatwia
oddychanie, usuwa objawy przemęczenia i
osłabienia, łagodzi stres. Ma korzystny
wpływ na układ oddechowy człowieka.
Olejki eteryczne z sosny wykorzystuje się
powszechnie z aromaterapii, olejek
terpentynowy wspomaga leczenie
przewlekłych schorzeń oskrzeli.

LIPA
Obdarzona dobrą energią, pozytywnie
wpływa na psychiczne i fizyczne zdrowie
człowieka, jej obecność przy domach
sprzyja rodzinnej harmonii. Działa
uspokajająco, odtruwa organizm,
wspomaga pracę mózgu i odświeża go.
Dostarcza nowej energii, przywraca stan
wewnętrznej równowagi, leczy cierpienia
duszy. Stymuluje pracę układu
oddechowego i krążenia. Herbata z
kwiatów lipy łagodzi kaszel, katar i
zapalenie oskrzeli.

KASZTANOWIEC
Rozluźnia mięśnie, leczy bezsenność i choroby
krążenia, łagodzi stany lękowe, chandrę, rozjaśnia
umysł i poprawia samopoczucie. Wpływa korzystnie
na sferę intymną, obszar mowy, barwy i estetyki
oraz na przyrost sił witalnych. Działa
przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Zewnętrznie
przetwory z kasztanowca podaje się w postaci
okładów w leczeniu oparzeń, odmrożeń, ubytków
naskórka, zapaleń naczyń włosowatych skóry. W
kosmetyce jest składnikiem kremów i szamponów.
Koi dolegliwości duszy w chwilach załamania,
poprawia nastrój w depresji. Pomaga odnaleźć w
sobie siłę do przezwyciężenia przeszkód.

WIERZBA
Łagodzi stany depresyjne, ogrzewa
zarówno w odczuciu fizycznym, jak i
duchowym. Wycisza, sprzyja
medytacji, ma duży wpływ na
duchowy rozwój dzieci (niech bawią
się pod nią), działa przeciwbólowo i
rozkurczowo. Herbata z kory
wierzbowej obniża gorączkę i
pomaga przy artretyzmie i
nerwobólach.

BRZOZA
Działa uspokajająco, wycisza,
łagodzi napięcie mięśniowe,
przyspiesza gojenie ran i pobudza
krążenie. Jej energia wypełnia
umysł i ciało harmonią. Pomaga w
leczeniu dolegliwości kobiecych,
takich jak bóle miesiączkowe,
pobudza też intuicję, leczy
depresję i bezsenność. Obdarza
dobrym samopoczuciem,
uspokaja i pociesza w kłopotach.
Medytując w jej cieniu, poczujesz
przypływ dobrych pomysłów i
wyraźne rozbudzenie intuicji.

DĄB
• Nazywany królem wszystkich
drzew. Posiada silne właściwości
wzmacniające psychikę. Poprawia
pamięć i koncentrację, wspiera
pozytywne myślenie i pomaga
radzić sobie ze stresem. Korzystnie
wpływa na układ krążenia i pracę
serca.

MODRZEW
Dobroczynnie wpływa na układ
nerwowy. Polecany przy stanach
melancholii, depresji. Odbudowuje
pozytywną energię organizmu.
Polecany jest również osobom
cierpiącym na choroby układu
oddechowego.

Wpływ drzew na ceny
nieruchomości
Cena nieruchomości położonych w pobliżu
rozległych terenów zieleni może być
nawet o 20% wyższa od tych
usytuowanych pośród betonu i szarych ulic.
Zieleń zwiększa nie tylko wartość mieszkań,
ale również budynków gospodarczych i
biurowych. Jej pozytywną rolę doceniają
międzynarodowe korporacje, otwierające
nowe oddziały w wielkich miastach. Zieleń,
korzystnie wpływająca na samopoczucie
pracowników, może podnieść efektywność
ich pracy.

Z badań „Global Garden Report 2012” wynika,
że aż 74% ankietowanych jest gotowych
zapłacić więcej za nieruchomość położoną w
zielonej okolicy. Za najważniejsze korzyści
wynikające z korzystania z terenów zieleni
ankietowani uznali: spacery (53%), relaks (46%),
spokój i ciszę (43%). Aż 51% respondentów
chciałoby, żeby w ich miastach było więcej
terenów zieleni. 40% pytanych uznało obecność
zieleni za ważny czynnik przy wyborze miejsca
zamieszkania.
Również w Kielcach przy nowych osiedlach
coraz częściej pojawiają się nasadzenia drzew i
krzewów.

Drzewa mogą stanowić ważną
część aranżacji ogrodu, np.
posadzenie drzew owocowych
może w okresie wiosny zapewnić
piękny widok, latem dać cień, a
jesienią zapewnić smaczne
owoce. Podobnie jest z jarzębiną
i kasztanowcem które wiosną
ładnie kwitną, a latem
zapewniają cień.

Wpływ drzewna bezpieczeństwo
na drogach
Najważniejszą funkcją drzew rosnących przy drogach jest

redukcja stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Zimą tworzą ścianę przeciwśnieżną, uniemożliwiając
przemieszczanie się zasp.
Latem zacieniają jezdnię, obniżając temperaturę, co nie tylko
pomaga utrzymać w dobrym stanie asfalt, ale wpływa też na
oszczędność energii w klimatyzowanych samochodach.
Ale nie brakuje kierowców, którzy nazwą drzewa przy drodze
"słupami śmierci". Zderzenie z drzewem to najbardziej
śmiertelny rodzaj wypadku w Polsce. Najczęstszymi
przyczynami wypadków były jednak: niedostosowanie
prędkości do warunków, nieprzestrzeganie pierwszeństwa
przejazdu lub nieprawidłowe wyprzedzanie.

Izolacja przed
hałasem

Wysoka roślinność doskonale izoluje od hałasu
miejskiego, gdyż wpływa na rozchodzenie się fal
akustycznych poprzez ugięcie ich przez pnie drzew
oraz absorpcję przez koronę drzew.

Pasma drzew o szerokość około 5 m i wysokość
minimum 7m, posadzone tak, aby stykały się
koronami tworząc gęsty masyw, podsadzone
krzewami wypełniającymi szczelnie przestrzenie
wokół pni, mogą pełnić w miastach funkcje
zielonych ekranów akustycznych.

Rozmieszczenie
drzew
Drzewa i krzewy sadzone w zwartych grupach, a
także naturalne i formowane żywopłoty
tworzą zielone ściany. Dzięki swej fakturze mają one
zdolność pochłaniania i rozpraszania fal
dźwiękowych, przez co doskonale nadają się na
bariery dźwiękochłonne.
Najskuteczniej działają wtedy, gdy składają się z
rozmaitych gatunków i są zagęszczone już od
podłoża.
Od wysokości i szerokości takiej bariery zależy jej
skuteczność w walce z hałasem. Im jest wyższa, tym
dalej sięga strefa ciszy, ale im jest szersza, tym mniej
dźwięków się przez nią przedostaje.

Miejsce wypoczynku
(PLACE ZABAW)

Drzewa i krzewy przy placach zabaw umilają dzieciom i
opiekunom czas spędzany na zabawie i odpoczynku.
Tworzą one miłe otoczenie także dla osób opiekujących się
dziećmi: rodziców, dziadków, opiekunek przedszkolnych.

Zielone place zabaw spełniają istotną rolę w
edukacji dzieci. Uczą kontaktu z przyrodą.
Pokazują, że rośliny, zmieniają się z
następowaniem po sobie pór roku, a także
na przestrzeni lat.
Dziecko z radością będzie obserwować, jak
rośnie drzewko oraz np. porównywać swój
wzrost z wysokością drzew.

Miejsce wypoczynku
(miejskie parki)

Ludzie wymyślili parki aby móc odpocząć
wśród pięknej przyrody, nawet gdy wokół
tętni życie dużego miasta.
Park to oaza spokoju, ciszy i świeżego
powietrza.
Drzewa stają się schronieniem dla
zwierząt takich jak wiewiórki, ptaki, owady
itp.
W miejskich parkach można spotkać nawet
jeże.

Na ławeczki stojące pod drzewami
pada w upalne dni cień, który
chroni nas przed gorącem
i promieniami słońca.

Najpopularniejsze
Parki w Kielcach

1.

Park Miejski im. Stanisława Staszica

2.

Park im. Adolfa Dygasińskiego

3.

Park Kielczan

4.

Dolina Silnicy

5.

Park Baranowski

6.

Park Kultury I Wypoczynku Kielce

Najpopularniejsze
Skwery w Kielcach
1. Skwer Harcerski im. Szarych
Szeregów
2. Skwer im. Ireny Sendlerowej
3. Skwer Wolontariuszy
4. Skwer im. Stefana Żeromskiego

Najpopularniejsze
Rezerwaty Przyrody w Kielcach

Rezerwat Przyrody Wietrznia
im. Zbigniewa Rubinowskiego

Rezerwat Przyrody Kadzielnia

Rezerwat Przyrody Biesak Białogon

Rezerwat Karczówka

Rezerwat Przyrody Sufraganiec

Rezerwaty przyrody są dobrym miejscem do pieszych oraz
rowerowych wycieczek. Nawet jeśli są to rezerwaty geologiczne
to spotkamy tam wiele gatunków drzew.

Jak dbać o drzewa w mieście?

Co utrudnia rozwój drzew
w mieście
Niestety ze względu na wiele czynników wzrost
roślin i drzew w miastach jest utrudniony. Takimi
czynnikami są:
• zalewanie gruntu betonem,
• ograniczone miejsce do wzrostu,
• udeptana, zbita gleba, ograniczająca wzrost bryły
korzeniowej, przesiąkanie wody i dopływ
powietrza,
• suche i szybko nagrzewające się powietrze,
• ograniczona retencja wody – niewielki bufor
wodny,
• podwyższone zasolenie gleby,
• lokalnie ograniczony dostęp do światła,
• podwyższona koncentracja szkodliwych pyłów w
powietrzu,
• brak bioróżnorodności i naturalnych wrogów
szkodników roślin,
• kwaśne deszcze,
• wysokie ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Jak dbać o drzewa w
mieście?
Ze względu na wiele czynników, które spowalnia lub utrudnia rozwój drzew powinniśmy
pomagać naturze. Wiele osób zastania się jak? Możemy np.:
 Wyznaczyć organu w mieście, który zajmie się ochroną roślin – np. Zarząd Zieleni
Miejskiej
 odpowiednio przycinać drzewa w celu przerzedzenia ich gałęzi czy właściwego ich
ukształtowania.
 Powinno się wycinać obumarłe drzewa lub ich fragmenty, żeby zminimalizować ryzyko
niekontrolowanego ułamania i przewrócenia.
 Drzewa powinny mieć dostęp do wody dlatego nie warto zabudowywać drzewa kostką
lub asfaltem ponieważ korzenie nie będą miały skąd czerpać wodę.
 Tereny, na których rosną drzewa powinny mieć dostęp do światła, aby prawidłowo się
rozwijać.
 Nie sadzić drzew obok budynków – ponieważ drzewo nie będzie mogło prawidłowo się
rozwijać
 Drzewa muszą być zabezpieczone, gleba wokół nich nie powinna być ubijana przez
przechodniów, żeby dostęp powietrza i wody nie był ograniczony.
 Młode sadzonki należy nawadniać za pomocą odpowiednich worków kroplujących,
które powoli dozują wodę do gleby. Przez małe otwory, woda spływa i utrzymuje
wilgoć w glebie
 W miejscach, gdzie nie ma ciężkiego ruchu, wystarczą odpowiednie kraty, które będą
odciążały glebę.

Jak prawidłowo
obcinać korony drzew ?
 Prace w obrębie koron drzew należy
przeprowadzać w sposób najmniej szkodzący
drzewom (oznacza to, iż planowane prace
pielęgnacyjne powinny być wykonywane
zgodnie ze sztuką ogrodniczą tj. z
zastosowaniem odpowiedniej techniki cięć,
zakresu tych cięć, czy odpowiedniej pory
roku co zależne jest od gatunku drzewa).
 Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o
ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku
(Dz. U. 2022 poz. 916) nie można usuwać
gałęzi drzewa w wymiarze przekraczającym
30% korony, która rozwinęła się w całym
okresie rozwoju drzewa, oznacza to, że jeżeli
w ubiegłym roku usunięte zostało 10% masy
korony to w tym roku można zredukować ją
już tylko o 20% .

Rodzaje cięć drzew:
Ważne jest aby prawidłowo utrzymać stan zdrowia
drzewa. W tym celu podcina się go pielęgnacyjnie. Ze
względu na rodzaj cięcia możemy te zabiegi podzielić na:
• cięcia sanitarne - polegające na usuwaniu pędów,
gałęzi i konarów chorych, martwych oraz
uszkodzonych
• cięcia prześwietlające (rozluźniające koronę) mające na celu zmniejszenie oporu dla wiatru.
Pośrednio cięcie takie dopuszcza do wnętrza korony
światło oraz umożliwia przewietrzanie korony.
• cięcia korygujące - zmierzające do zniwelowania wad
budowy korony, w celu poprawienia kondycji drzewa.
Są to wady wynikające zazwyczaj z nieprawidłowego
uformowania
korony
w
szkółkach
i
nie
wyeliminowania ich po przesadzeniu na miejsce stałe.
• cięcia formujące - zmierzające do uzyskania
określonej formy pokrojowej w trakcie produkcji
materiału szkółkarskiego oraz w pierwszym okresie
pielęgnowania drzewa po posadzeniu w miejscu
docelowym.

Przepisy regulujące wycinanie drzew
• W Polsce nie wolno wycinać drzew poza gospodarką leśną. Dotyczy to także drzew
alejach i parkach. Oraz drzew niezależnych od ich stanu zdrowotnego.
• Ważnym przepisem jest ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
• Aby wyciąć drzewo należy mieć zezwolenie na wycięcie (usunięcie) drzewa – takie
zezwolenie może wydać gmina wyłącznie na wniosek właściciela nieruchomości.
• Zezwolenie na wycięcie drzewa z terenu, który jest pod ochroną wydaje wojewódzki
konserwator zabytków.
• Za usuniecie drzewa pobiera się opłaty, ale nie stosuje się ich w przypadku usuwania
drzew przez osobę fizyczną.
• Pozwolenie zintegrowane dotyczy wycinki drzew w ramach realizacji inwestycji
drogowej.

Drzewa odporne na
warunki miejskie

Sosna czarna

Świerk serbski i świerk
kłujący to gatunki także odporne
na warunki miejskie.
Na małe przestrzenie, wąskie
ulice można stosować miłorząb.
Mała odmiana kasztanowca
czerwonego także pięknie będzie
wyglądać wzdłuż chodników,
dodatkowo na wiosnę kwitnie na
różowo.
Świerk
Kasztanowiec czewrwony

Grab
pospolity
i
jego
kolumnowe odmiany podkreślą
symetrię
budynków,
wprowadzą harmonię i ciekawą
strukturę.
Część
jego
uschniętych liści utrzymuje się
podczas zimy na drzewie.
Jarząby wszystkie gatunki i
odmiany oraz lipy oprócz
tolerancji
na
warunki
miejskie, dodatkowo oczyszczają
powietrze ze szkodliwych pyłów.
Jarząb szwedzki

Jarząb pospolity

Bioróżnorodność
w Kielcach

W naszym mieście możemy
znaleźć wiele gatunków
drzew ,które są siedliska
różnych ptaków, owadów czy
też ssaków.
Kwitnące drzewa już wczesną
wiosną są pokarmem dla
pszczół, trzmieli i innych
owadów zapylających.
Jesienią i zimą, owoce i
nasiona, stanowią ważny
element diety wielu ptaków,
ale również drobnych ssaków.

Wiele drzew jest siedliskiem ptaków:
naturalnym- budują samodzielnie
swoje gniazda, ale także zasiedlają
wieszane przez ludzi domki lęgowe.

Ptaki

W naszym mieście nie brakuje
też ptaków, bo ich gatunków
znajduje się mnóstwo m.in.
• Dymówka

• Kawka

• Dzierzba

• Kopciuszek

• Dzwoniec

• Kos

• Gawron

• Krzyżówka

• Gąsiorek

• Sroka

• Gil

• Wróble

• Grzywacz
• Jemiołuszka

• Płomykówkę
• Pójdźkę
• Puszczyka
• Uszatkę

• Bogatka

• Gołąb miejski

Wśród sów spotykamy:

Gatunki drzew
Rozpoznaliśmy między
innymi: Klon jawor

• Buk zwyczajny

Dąb czerwony

Klon zwyczyczajny

Topola

Wiśnia ptasia

Drzewa płucami miasta
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