Parkowe olbrzymy
Wyobraź sobie, że jesteś drzewem. Gdzie chciałbyś zapuścić korzenie? W parku czy na betonowym placu? Parki to tereny, na których większość zielonych
olbrzymów czuje się bardzo dobrze. Dlaczego? To proste. W parkach jest
dużo mniej zanieczyszczeń: nie jeżdżą tu samochody produkujące spaliny, nie
używa się soli do zimowego odśnieżania, a woda deszczowa może wsiąknąć
w ziemię. Poza tym w parkach, zwłaszcza pod drzewami, zostawia się na zimę
opadłe liście, które nie dość, że są kryjówką dla jeży, to po rozłożeniu przez
grzyby i bakterie staną się naturalnym nawozem.

rozłożysta korona

rozbudowany
system korzeniowy

W naturalnych warunkach
drzew nie trzeba przycinać. W parkach usuwa
się tylko słabe i chore
gałęzie, które podczas
silnego wiatru mogłyby
spaść na spacerowiczów.
Takich gałęzi nie trzeba
nigdzie wywozić. Można ułożyć z nich warkocz
opasujący inne drzewa,
który stanowić będzie
wspaniałe miejsce do życia dla wielu zwierząt.

Drzewa iglaste (większość gatunków
sosen i świerków) są wrażliwe na zanieczyszczenia, dlatego znacznie lepiej poradzą sobie w parku niż przy
ulicy.

wielopniowość

Drzewa w parkach mogą dożywać naprawdę
sędziwego wieku. Wybierz się do parku
i wypatrz drzewo o najgrubszym pniu. Ile osób
potrzeba, żeby je objąć?
Jak myślisz, ile może mieć lat?

W grupie siła! Drzewa rosnące w grupie
wspierają się wzajemnie, mogą na przykład wysyłać sobie chemiczne informacje. Jakie? Mogą ostrzec sąsiadów, że
w okolicy pojawiły się owady zjadające
liście. Dzięki temu niektóre z nich zdążą
przygotować się do obrony.

Rola martwego drewna
Jak myślisz: czy złamane drzewo staje się bezużyteczne? Czy przewrócony po wichurze pień, trzeba wywieźć z parku? Zdecydowanie nie! Drzewo, chociaż martwe, ma drugie życie – jest domem,
miejscem schronienia i życia dla wielu organizmów np. chrząszczy.
Jest też stołówką dla tysięcy gatunków grzybów. Wiele wytwarza
na zewnątrz pni owocniki, niektóre z nich, te duże i twarde nazywamy hubami. Badacze sugerują, że z martwym drewnem może być
związane więcej gatunków organizmów niż z żywymi drzewami.

Po przeprowadzeniu obserwacji w terenie,
narysuj organizmy żyjące na martwym
drewnie.

Nasiona
Niektóre gatunki drzew mogą produkować nawet do kilkuset tysięcy nasion
rocznie! Czy z każdego z nich wyrośnie zielony olbrzym? Nie, taka sztuka uda
się tylko pojedynczym siewkom. Dlaczego? Po pierwsze, nasiono musi trafić
w odpowiednie miejsce z dostępem do niewysuszonej i nieubitej ziemi. Nie
wykiełkuje na glebie twardej jak beton i rozjeżdżonej przez samochody. Po
drugie ważne jest światło. Bez promieni słonecznych młode drzewo nie będzie mogło się rozwijać.
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Wybierz się do parku i narysuj nasiona, które udało
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Zastanów się, dlaczego znalezione przez Ciebie
nasiona tak bardzo się różnią.

H2O Woda

Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wszystkie drzewa wytwarzają zielone
liście i dlaczego jest ich tak dużo? To właśnie w nich zachodzi niezwykle
ważny dla życia rośliny proces nazywany fotosyntezą. Proces polega na
wyłapywaniu energii z promieni słonecznych i wytwarzaniu przy jej pomocy
cukru z wody i dwutlenku węgla. Co ciekawe, dwutlenek węgla dostaje się
do liści z powietrza, przez umieszczone na ich spodzie aparaty szparkowe.
Dzięki fotosyntezie rośliny same wytwarzają pokarm, dzięki któremu rosną
(rozbudowują koronę, pień, system korzeniowy).
Produktem ubocznym procesu fotosyntezy jest wytwarzanie przez rośliny
tlenu, bez którego nie moglibyśmy żyć. Duże, stare drzewa, ze względu na
ogromną liczbę liści, mogą wytwarzać go bardzo dużo. Stuletni buk w ciągu jednego roku potrafi wyprodukować nawet 3500 kg tlenu.

Zrozumieć drzewo
W Warszawie rosną miliony drzew. Zastanów
się, co odróżnia je od pozostałych roślin.
Oczywiście, są większe, ale czy to wszystko?
Zwróć również uwagę na to, że drzewo możemy podzielić na trzy wyraźne części: koronę,
pełną zielonych liści, jeden gruby pień albo
kilka węższych, oraz schowane pod ziemią
korzenie. Ponadto, co szczególnie ważne
w naszym codziennym życiu, drzewa mają
zdolność do wytwarzania twardej, stale
rozrastającej się tkanki, którą nazywamy po
prostu drewnem.
Pamiętaj, że drzewo to nierozłączna
całość. Uszkodzenie korony wpływa negatywnie na korzenie, a przycięcie korzeni
może doprowadzić do zamierania korony.

Korzenie jak kotwica stabilizują drzewo w ziemi, a także pobierają wodę
i sole mineralne. Zatrudniają do
tego zadania niezwykłych pomocników! Drzewa bardzo często wchodzą
we współpracę z grzybami. Grzyby ułatwiają im dotarcie do wody
rozbudowanym systemem strzępek,
w zamian otrzymując cukry.

W liściach korony zachodzi proces
fotosyntezy. Im bardziej rozłożysta
korona, tym więcej może być liści, do
których dochodzi słońce i przez to
produkcja cukrów przez drzewo jest
wydajniejsza.

Tuż pod korą znajduje się tkanka
zwana łykiem, która transportuje
cukier z liści do korzeni. Woda z korzeni transportowana jest w kierunku
liści przez położone głębiej drewno.

Najstarsze
drzewo w Warszawie
to Dąb Mieszko i rośnie
na Ursynowie.
Wybierz się z rodzicami na
spacer i odwiedźcie ten ponad
600 letni okaz!

Szkoła przetrwania

Jak się żyje drzewom w centrum miasta? Intuicja pewnie podpowiada ci,
że nie jest im tutaj dobrze. I słusznie! Najpoważniejszym zagrożeniem dla życia
drzew jest sól, która rozpuszcza zimą śnieg i lód na ulicach. Kiedy w dużych
ilościach dostaje się do gleby, uniemożliwia korzeniom pobieranie wody.
Ale to nie jedyny problem. Sól, w formie mgiełki wywiewanej z jezdni przez
przejeżdżające samochody, może niszczyć młode pędy i pąki drzew. To nie
koniec kłopotów. Miejskie drzewa mają mało miejsca. Ciasno otoczone ulicami i budynkami, nie mogą się rozwinąć tak, jakby chciały. Dla zielonych
olbrzymów trudne są również pojawiające się coraz częściej okresy suszy.
W centrum miasta mało jest niezabetonowanej ziemi, która mogłaby gromadzić wodę, a krople deszczu szybko spływają systemem rur kanalizacyjnych.

Najgorsze warunki do życia mają drzewa przyuliczne. Poza wszechobecną
solą, bardzo groźne są dla nich zanieczyszczenia wydobywające się z rur
wydechowych naszych samochodów. Samochody parkujące na korzeniach,
poprzez ubicie gleby i ograniczenie dostępu tlenu mogą zniszczyć całe
drzewo.
Drzewa przy ulicach, na których ruch samochodowy jest mniejszy, żyją dłużej,
ponieważ nie muszą radzić sobie z tak dużą ilością zanieczyszczeń.
Gleby miejskie są ubogie w niezbędne dla drzew składniki mineralne. Dlatego
tam, gdzie to możliwe, dobrze jest pozostawić opadłe, jesienne liście.
Z czasem zamienią się w naturalny nawóz!

Miejscy twardziele

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM DRZEW

W centrum miasta, gdzie warunki do życia dla drzew są trudne, poradzą sobie tylko miejscy twardziele. To drzewa bardziej odporne na zanieczyszczenia,
wysokie temperatury i okresowe susze. Wielu z nich nie spotkamy w polskich
lasach, bo często pochodzą z rejonów o suchszym i cieplejszym klimacie. Liście
kilku takich gatunków przedstawiliśmy poniżej. Czy odnajdziesz je w swojej
okolicy?

Drzewom najtrudniej przetrwać pierwsze kilka lat życia. Potrzebują
trochę czasu, zanim wytworzą twardą korowinę, grube korzenie, czy
dorodną koronę, które zwiększą ich odporność na uszkodzenia i zanieczyszczenia. W związku z tym, że wzrost młodych drzew w mieście jest
szczególnie trudny, postaraj się im to zadanie trochę ułatwić!

• grusza drobnoowocowa
Nawet najmniejsze uszkodzenie w korze pnia mo że
doprowadzić do choroby drzewa, dlatego pamiętaj,
żeby nie przypinać do niego żadnych ogłoszeń.

• platan
klonolistny

Młode drzewa są szczególnie delikatnie. Jeśli
wychodzisz na spacer z psem, postaraj się, żeby nie
załatwiał się właśnie pod nimi.

Zwróć uwagę rodzicom, by nie parkowali zbyt blisko
drzew. Korzenie zamierają przygniecione ciężarem
samochodów.

• dąb
czerwony
• miłorząb chiński

Opadłe liście są dla drzew naturalnym nawozem.
Jeśli nie stanowią zagrożenia dla pieszych
i rowerzystów, zostaw je pod drzewem.

• robinia akacjowa

Przyjrzyj się jak misternie zbudowane są liście, jak wygląda sieć żyłek doprowadzających do liścia wodę,
a odbierających wyprodukowane w liściu cukry.
Bazując na obserwacjach w terenie, spróbuj odwzorować użyłkowanie poszczególnych gatunków.

Sypana zimą na chodniki sól bardzo szkodzi drzewom. Można ją z powodzeniem zastąpić piaskiem
albo dokładniejszym odśnieżaniem.

Duży ruch samochodowy jest dla przyulicznych
drzew szkodliwy. Zamiast samochodu wybierz
tramwaj, metro albo autobus.

Zieloni bohaterowie
Rozłożyste korony drzew
zatrzymują część wody
deszczowej i przeciwdziałają suszy w mieście.

Liście drzew są w stanie
wyłapywać z powietrza
pyły produkowane przez
przejeżdżające auta.
Najczystsze
powietrze
w mieście osiągniemy sadząc różne gatunki roślin,
o różnej wysokości.
Drzewo rzuca cień i wyparowuje wodę, ochładzając
powietrze w gorące, letnie
dni. Różnica temperatury
między miejscem w cieniu
a nasłonecznioną ulicą
może wynosić średnio
kilkanaście stopni!

Drzewa rosnące przy ulicy
odczuwalnie zmniejszają
hałas.
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Drzewa są po prostu
piękne!
Ich
obecność
w naszym otoczeniu wpływa pozytywnie na zdrowie.
Mieszkańcy zadrzewionych
dzielnic rzadziej chorują i odczuwają mniejszy
stres.

