Det grønne er ikke kun til pynt.
Jeg synes, det er et meget fint udkast til Strategi for Bynatur i Kbh. med store
og gode visioner. Det kan være svært at vælge blandt alle de gode ord, men lad
mig citere: "Med denne strategi ønsker vi: at skabe mere bynatur i København;
at forbedre kvaliteten af bynaturen i København"
s.2: "Intet træ og intet grønt område i byen er for lille til at udgøre en
ressource ..."
Jeg er fuldstændig enig i:
"Nærheden til grønne områder har afgørende betydning for borgernes
livskvalitet, sundhed og almene velbefindende. Byens grønne områder og
grønne elementer spiller desuden en vigtig rolle i forhold til at opretholde et
behageligt klima, forbedre luftkvaliteten og skabe læ og skygge i den tætte by.
Derfor har byens grønne områder og grønne elementer afgørende betydning for
københavnernes livskvalitet og er med til at gøre København til en rar by at bo
og leve i."
Jeg kan tilføje. at det grønne renser luften, giver læ for mennesker og fugle,
opsuger vand, skaber ilt, danner de grundlæggende elementer i klodens
fødekæde, og vi er mange som synes det er dejligt at se på.
Især vil jeg fremhæve iltproduktionen: I den nuværende situation er vi
fuldstændig afhængige af ilt fra fotosyntesen i det grønne, og det fremgår af en
ny rapport, at der er målbart stigende iltsvind i atmosfæren igennem 25 år:
http://www.i-sis.org.uk/O2_Diving_Towards_Danger_Point.php
Igennem årtier er der fældet umådelige arealer regnskov (klodens lunger).
Mennesketallet er samtidig vokset voldsomt. Nu meldes der også om voldsom
vækst i antallet af husdyr (især kødkvæg).
Der er usikre prognoser for skadelig iltmangel, men situationen forværres, og vi
ved ikke, om styringen af iltbalancen kan bryde sammen.
Afgørende for de mange gode virkninger er mængden af det grønne - ikke
antallet af træer. En stor krone kan have hundreder gange flere blade end et
nyplantet træ, der kan bruge generationer på at blive voksen. (Rumfanget af en
krone afhænger med tredje potens af diameteren: 10-dobling af diameter giver
1000-dobling af rumfang).

Mine egne ønsker:
Et herligt fungerende økosystem med masser af grønt, en sø med træer hele
vejen rundt, dunhammer, svaner, ænder, guldsmede, masser af fugle (med reder
i de høje træer og i krat), tudser og vinbjergsnegle. En trampesti rundt om søen
til gode oplevelser.

"TÆNK HVIS DU KUNNE HØRE RISLENDE VAND OG FUGLESANG"
citat fra: http://www.klimakvarter.dk/
Ja! Ja! meget gerne, og jeg havde det anførte område for 15 år siden på den
gamle grund fra Østre Gasværk. En sø (på Eniro-kort 2010-11 lidt mindre end
Kildevældssøen, måske 10000 m2). Naturen havde oprettet og opretholdt det
fuldstændig gratis med meget stor spændende variation i modsætning til
ensformede træer, hække og græsplæner mange andre steder.
- men så begyndte man at udfylde søen og dræne, og siden kom en masse
byggerod.
Nu 2015 har jeg på gasværksgrunden:
Skole og institutioner med næsten permanent aflåst højt stålgitter omkring deres
områder, en stor larmende hvid skøjtehal med kæmpemæssigt energiforbrug og
med et bredt bælte bar jord og mindst 15 store grimme containere.
Områdets økosystem er næsten totalt destrueret af byggeri, ophobning af
materialer, kørsel med maskiner, og påfyldning af opgravet jord. Fuglekvidder
kun i små spredte områder.
I gaderne rundt om masser af parkerede biler og cykler langs murene. (Der
synes ikke at mangle penge!)
På Strandboulevarden (ud for min bolig) er alle lave grene (op til vist over 4
meter) skåret væk, og det giver da objektivt mindre grønt:
Når lavthængende grene, krat og ofte også toppen af træerne skæres væk, har
fuglene da hverken redeplads eller god mulighed for at skaffe føde i form af
bær og smådyr under krattet. Samtidig giver det en voldsom reduktion af det
grønnes gode virkninger.
Lignende beskæringer kan ses mange steder, fx også BaneDanmarks
beskæringer i år. Det er grimt, giver mindre ly for blæst og er hensynsløst over
for fugleliv. Jeg mener aldrig før at have oplevet en så voldsom beskæring langs
banerne som i år, og det kan ses mange steder, foruden lokalt ved Nordhavn,
Svanemøllen, Østerport også ved Sorgenfri, Holte og Høvelte St.
Fældning og omfattende beskæring af træer kan ses mange steder. Her blot
nogle få eksempler fra mit nærområde:

Beskæring på Strandboulevarden set fra hjørnet v/Randersgade

Pladsen foran det gamle Øresundshospital

Pragtfuldt træ fældet og andre træer beskåret i privat børnehave, Assensgade

Jeg læser en masse gode ord og intentioner i udkast til bynatur, men
min oplevelse af praksis er direkte modstridende.
Hvad kan vi gøre for at få praksis til at passe med de gode ord???
Med venlig hilsen
Torkil Olesen, aug. 2015

