Miejska zieleń zamiast reklam
Utworzono: wtorek, 23, październik 2018 11:20 Ilona Hałucha

Mieszkańcy
Warszawy
niestandardowo żegnają się z latem. Na warszawskich ulicach stanęły przezroczyste
słupy reklamowe, w których pojawiły się trawy, bluszcze, paprocie i ozdobne mchy.
Można je zobaczyć przy ul. Marszałkowskiej i pl. Trzech Krzyży.

– Zieleń przenika przez miejską architekturę. Gdy rozwijamy i projektujemy ulice
Warszawy, pamiętamy o tym, by zdobiły je liczne drzewa i krzewy. Tym razem nasi
miejscy ogrodnicy chcąc przypomnieć, jak dużą rolę w środowisku odgrywa natura,
postanowili zasadzić rośliny w niecodzienny sposób. Zamiast reklam mieszkańcy
zobaczą atrakcyjne ogrody – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st.
Warszawy.

Wielkie słoje z roślinami można już
oglądać w centrum miasta, w kilkumetrowych słupach reklamowych Warexpo. Dzika
kompozycja pnączy przy metrze Świętokrzyska składa się z paproci, bluszczy, a
także liści mniej znanego pióropusznika strusiego i turzycy oszimskiej. W środku
widnieje napis „Z tęsknoty za latem…”. U zbiegu ul. Marszałkowskiej i ul. Zoli
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zdominowały barwy jesieni. To fantazja kolorów i form, które przywodzą na myśl
popołudniową herbatę w ostatnich ciepłych promieniach słońca. Użyte zostały
rośliny najbardziej atrakcyjne jesienią. Mają przekonać warszawiaków, że ta pora
roku może być równie piękna. Ognik szkarłatny ma kolorowe owoce oraz pół
zimozielone liście, opadające dopiero po silnych mrozach. Turzyca włosowa to
trawa, o ciekawym pokroju, rudej barwie, która pięknie wpasowuje się z czerwonymi
i żółtymi owocami ognika. Plac Trzech Krzyży zdobi przygaszona zieleń traw oraz
pudrowy róż rozchodnika karpackiego. Minimalistyczne kompozycje roślinne
uzupełniają proste, drewniane donice. Projekt dla m.st. Warszawy przygotowała
firma Warexpo sp. z o.o. Ogrody będą zdobiły stołeczne ulice do połowy grudnia.

Więcej drzew w całej Warszawie
Tej jesieni stolica wzbogaci się o nowe 6 tys. drzew. Parki, skwery i arterie zazielenią
się we wszystkich dzielnicach stolicy. Nasadzenia rozpoczęły się w połowie
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października i potrwają do końca listopada. W zazielenianie stolicy włączą się
również mieszkańcy, którzy wspólnie z warszawskimi ogrodnikami zasadzą około
600 drzew. Starannie wyselekcjonowane drzewa są przystosowane do trudnych
warunków miejskich. Przy pniach zamontowane zostaną nawadniające worki.
W lipcu tego roku przybyło ponad 200 nowych, przyulicznych sadzonek, a od 2007 r.
do pierwszej połowy 2018 roku przy ulicach warszawskich ulicach, w miejskich
lasach, parkach, skwerach i nad Wisłą posadzono ponad 300 000 drzew.
- Mieszkańcy wskazują nam, gdzie chcą, abyśmy zasadzili kolejne drzewo. Służy im
do tego aplikacja „Milion drzew” i „Warszawa 19115”. Od wiosny zeszłego roku
dostaliśmy już ponad 10 500 zgłoszeń, które przeglądamy i wpisujemy do projektów
nowych nasadzeń. Wiemy, jak ważne dla mieszkańców są tereny zieleni. To dzięki
drzewom i krzewom mamy czystsze powietrze i ochronę przed wiatrem. Bujna
przyroda sprawia, że nasza stolica jest piękna i przyjazna środowisku – mówi Marek
Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
Dobór gatunków roślin sadzonych w stolicy jest prowadzony według Standardów
kształtowania zieleni w Warszawie, które stanowią załącznik do przyjętego
„Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z
perspektywą do 2023 roku”. Dzięki spójnej koncepcji zazieleniania miasta,
warszawscy ogrodnicy mogą w łatwy sposób pielęgnować rośliny i projektować
kolejne tereny zieleni.
Źródło: UM Warszawa
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