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Zieleń  miejska  w  innej  odsłonie  -  nasadzenie  drzewa  i  krzewów  owocowych  w  przestrzeni
miejskiej  w celu  podniesienia  estetyki  miasta  i  zwiększenia  jego bioróżnorodności.  Dzięki  tym
roślinom na wiosnę podczas kwitnienia otaczałaby nas mnogość kolorów i zapachów a jesienią
moglibyśmy zbierać  ich  kolorowe owoce.  Oprócz  walorów dekoracyjnych  samych  roślin  takie
nasadzenia zapewnią jesienią zwiększoną obecność na terenie miasta wielu atrakcyjnych gatunków
ptaków. 

Drzewa i krzewy owocowe powinny być nasadzane w przestrzeni miejskiej po to by pełnić w niej
głównie funkcję dekoracyjną, ale również dlatego aby zwiększyć otaczającą nas bioróżnorodność.
Te  rośliny  na  wiosnę  zachwycają  mnogością  swoich  kolorów  i  zapachem  kwiatów  a  jesienią
kolorowymi owocami.

Oprócz walorów dekoracyjnych takie nasadzenia spełnią również rolę użytkową stanowiąc bardzo
różnorodne źródło pokarmu dla ptaków (ale również dla chętnych ludzi ).
Nasadzenie powinno obejmować głównie rośliny intensywnie kwitnące, oraz te posiadające raczej
niewielkie ale chętnie spożywane przez ptaki owoce takie jak;
derenie, głogi, czarny bez, wiśnie i jabłonie ozdobne, grusze drobno owocowe , białe morwy ale i
porzeczki czy agrest itd….

Warto również nasadzić stare odmiany jabłoni których owoców nie znajdziemy już w sprzedaży.
Drzewa owocowe dadzą schronienie ptakom i wiewiórkom a ich owoce będą źródłem bogatego
pokarmu dla wielu gatunków zwabionych nimi, a rzadko spotykanych w mieście ptaków.
Wzbogacenie przestrzeni miejskiej elementami przyrody dekoracyjno-użytkowej w sposób znaczny
podniesie atrakcyjność miejskich terenów zielonych poprzez wkomponowanie w nasze otoczenie
atrakcyjnych odmian drzew i krzewów owocowych.

Pozwoli to na stworzenie miejsc przyjaznych dla ludzi które pozwolą im na chętniejsze spędzanie
czasu wolnego w otoczeniu pięknie kwitnących i owocujących drzew i krzewów.
Nasadzenia drzew i  krzewów owocowych w mieście  będzie miało również walory edukacyjne.
Obecnie  w  przestrzeni  miejskiej  niezmiernie  rzadko  spotykamy  gatunki  owocujące  a  jest  to
niezwykle atrakcyjna roślinność która w sposób znaczy może poprawić estetykę miasta.
Odpoczynek w ich cieniu może dodatkowo złagodzić wszechobecny stres a jednocześnie zwiększy
występującą różnorodności gatunkową występującej obecnie flory i fauny.

Dobrze by było takie rośliny dodatkowo opisać na umieszczonych obok nich tabliczkach,
a o ile jest wystarczająca wokół przestrzeń stawiane powinny być w bliskim sąsiedztwie również
ławki pozwalające na odpoczynek w ich otoczeniu.


