Aleja czereśniowa w Stoszowicach
Aleja czereśniowa w Stoszowicach została posadzona w 2017 roku
dzięki wspólnym wysiłkom mieszkańców. Sadzenie drzew było formą
integracji, kształtującą poczucie odpowiedzialności za przestrzeń
publiczną, walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz przyrodę jako
dom dla roślin i zwierząt.
Sadzenie alei drzew na miedzach ma w Polsce długą tradycję.
Znanym twórcą takich zadrzewień był generał Dezydery Chłapowski,
który na początku XIX wieku obsadził drzewami i krzewami
swoje ziemie. Sadząc pasy zadrzewień Chłapowski docenił funkcje
jakie one pełnią — chronią przed erozją wietrzną, hamują spływy
powierzchniowe, poprawiają lokalny mikroklimat i ograniczają
straty wody z gleby. Dziś wiemy, że zadrzewienia śródpolne pełnią
także bardzo ważną rolę „barier biogeochemicznych”. Korzenie
drzew i krzewów działają jak filtry, które wychwytują spływające
z pól nawozy i środki ochrony roślin. W ten sposób przyczyniają się
do ochrony rzek, stawów i jezior.
Zadrzewienia śródpolne są domem dla wielu pożytecznych
organizmów np. pszczół i trzmieli. Żyją tam również gatunki rzadkie
i chronione.

„Oddolne inicjatywy dla zachowania bioróżnorodności poprzez małą retencję i zadrzewienia”. Celem projektu jest: Poprawa środowiska naturalnego
w skali lokalnej, wzmocnienie aktywności i mobilizację społeczności lokalnych do udziału w inicjatywach rozwiązujących lokalne problemy
środowiskowe, a także integrację społeczności i samorządów wokół zrównoważonego wykorzystania walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym.
„Niniejszy materiał został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”.
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Kwitnące wiosną czereśnie są źródłem
nektaru dla pszczół i trzmieli.

Owoce czereśni to tzw. pestkowce.
U odmian uprawnych owoce mogą
mieć różną wielkość, kolor i smak.

Wśród ptasich amatorów czereśni prym wiodą szpaki. Pomimo dużej
liczebności podlegają one ochronie prawnej. Poza owocami ptaki te odżywiają
się owadami, w tym gatunkami uznanymi za szkodniki.

Stare, dziuplaste czereśnie i inne
drzewa są domem dla wielu ptaków,
w tym chronionego dudka.

Owoce czereśni wchodzą w skład
diety wielu ptaków np.: kosów,
kwiczołów i drozdów.

Stare, dziuplaste drzewa są miejscem
występowania wielu owadów np.
objętej częściową ochroną gatunkową
kwietnicy okazałej.

W próchnie starych drzew spotkać
można larwy chronionej pachnicy
dębowej.
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