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Działania na rzecz różnorodności biologicznej
w ramach inwestycji „ Jaśminowy Mokotów ” realizowanej przez
SKANSKA Residential Development Poland S.A.
1

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

20 lat doświadczeń
●

Projektowanie ekologiczne
–

Projekt kompensacji przyrodniczej
dla osiedla
DERBY 14 (klasa ekonomiczna)
Dom Development S.A.

–

przeniesienie istniejących
wcześniej bogatych biocenoz na
osiedle:
●

●

●

–

adaptacja
planowe wykorzystanie glebowego
banku nasion,
100 gatunków dzikich
rozmnożonych w szkółce

monitoring przyrodniczy
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20 lat doświadczeń
●

BREEAM
–

Audyty ekologiczne na potrzeby
BREEAM In-Use dla UnibailRodamco Poland:
●

Galeria Arkadia,

●

Galeria Mokotów,

●

Galeria Wileńska

–

Diagnozy zaburzeń i problemów

–

Strategie zarządzania
różnorodnością biologiczną
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Inwestycja „Jaśminowy Mokotów”

Inwestycja Jaśminowy Mokotów
●

Inwestycja realizowana przez Skanska Residential Development Poland S.A.

●

Więcej danych o inwestycji: https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/jasminowy-mokotow/

●

Okres realizacji: od 2017r.

●

Inwestycja obejmuje zabudowę o charakterze wielorodzinnym, willi miejskich i domów szeregowych

https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/jasminowy-mokotow/jasminowy-mokotow-iv/
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Historia terenu inwestycji – rok ok. 1860
Zlokalizowana na gruntach
dawnej wsi Służew
i wsi Szopy Polskie, poniżej
Skarpy Warszawskiej, na
terenie pradoliny Wisły.
W wieku XIX były to tereny
rolnicze, zajmowane przez łąki i
pola orne.

źródło: KARTA_OKRESTNOSTEJ_VARSHAVY_3_18,800K_1836-1860
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Historia terenu inwestycji – rok 1945
Jeszcze w latach 40-tych XX
wieku utrzymywał się dobrze
zachowany krajobraz rolniczy
łąk i pól ornych.

Źródło: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?
service=mapa_historyczna#
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Historia terenu inwestycji – rok 1982
W latach
siedemdziesiątych
większość pól została
rozplanowana pod ogrody
działkowe
W latach osiemdziesiątych
nasadzenia drzew i
krzewów owocowych i
ozdobnych na działkach
rozrosły się.

Źródło: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?
service=mapa_historyczna#
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Historia terenu inwestycji – rok 2013
Po roku 2000 ogródki
działkowe zostały wyłączone z
użytkowania
W drugiej dekadzie XXI wieku
na ich pozostałościach
rozrosły się zarośla klonu
jesionolistnego, ałyczy,
orzechów włoskich i jabłoni

Źródło: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?
service=mapa_historyczna#
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Historia terenu inwestycji – rok 2020
Inwestycja w toku realizacji w
roku 2021. Widoczna
zrealizowana faza 1 i 2, faza 3
na zaawansowanym etapie
realizacji.

Źródło: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?
service=mapa_historyczna#
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Rozwiązania dla różnorodności biologicznej na Inwestycji „Jaśminowy Mokotów”

Udział Ekolaby.net w realizacji Inwestycji
●

●

2017-2019
–

usługa odpowiednio
kwalifikowanego ekologa

–

bieżący monitoring przyrodniczy

–

kompleksowa strategia
zarządzania różnorodnością
biologiczną dla całej inwestycji

–

raport ekologa

2021
–

aktualizacja wytycznych i
weryfikacja ich realizacji
14

Strategia zarządzania różnornodnością
biologiczną dla Inwestycji
●

●

●

●

●

●

Z inicjatywy Inwestora przygotowana, uzgodniona i przyjęta
do realizacji na początku na realizacji Inwestycji
Oparta na wstępnych, ale wszechstronnych ocenach,
przewidziana do aktualizacji na bazie gromadzonych
doświadczeń
Zawiera kompleksowe wytyczne do działań na rzecz
różnorodności biologicznej
Tworzy własny standard Inwestora w zakresie postępowania
w zakresie różnorodności biologicznej w ramach Inwestycji
Na etapach dla których wydano decyzje środowiskowe,
respektuje ich zapisy i wzmacnia wiarygodność ich realizacji
Na innych etapach zapewnia spójną, konsekwentną i
wiarygodną politykę w stosunku do różnorodności
biologicznej na całej Inwestycji, niezależnie od różnic w
formie zabudowy, warunkach realizacji, składzie osobowym
zespołów itp.

Wersja zauktualizowana na rok 2019.
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Strategia zarządzania różnornodnością
biologiczną dla inwestycji
●

●

●

●

Kluczowym elementem Strategii są Wytyczne Ekologiczne, przekazane Inwestorowi i projektantom
na etapie projektu koncepcyjnego zieleni
Są oparte na wcześniejszych doświadczeniach i nowoczesnej wiedzy teoretycznej, wspartych
wynikami monitoringu przyrodniczego i inwentaryzacji przyrodniczej:
Obejmują 5 wytycznych ogólnych:
–

W1 – Zachowanie lub podwyższenie różnorodności gatunkowej,

–

W2 – Tworzenie siedlisk dla gatunków zwierząt o dużych zdolnościach migracji (owady latające,
ptaki),

–

W3 – Tworzenie stabilnych i odpornych siedlisk przyrodniczych,

–

W4 – Tworzenie bezpiecznego i wydajnego systemu powiązań przestrzennych płatów siedlisk,

–

W5 – Umożliwienie zróżnicowanego kontaktu mieszkańców z różnorodnością biologiczną osiedla

Dla każdej wytycznej ogólnej sformułowano wytyczne szczegółowe (W1.1, W1.2.. itp.).
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W1

Wytyczna szczegółowa

Miara 2019.08

Zachowanie lub podwyższenie różnorodności gatunkowej

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie
Pielegnacyjnym Zieleni)
Dbać o zachowanie różnorodności gatunkowej poszczególnych płatów

W1

W1.1

zachować różnorodność
gatunkową (alfa) czyli liczbę
gatunków w
poszczególnych płatach

≥ 5 gatunków roślin
naczyniowych w płacie 100m2

1.1. Każdy płat zieleni na osiedlu jest złożony z wielu gatunków. Jest to
podstawa różnorodności biologicznej. Dlatego z trawników, muraw oraz
rabat bylinowych zaleca się usuwać wyłącznie te rośliny, które wykazują
niekorzystne cechy np. silna dominacja, toksyczność, np. nawłocie późna i
kanadyjska, trzcinnik piaskowy.

W1

W1.2

zachować łączne
bogactwo gatunkowe

łącznie min. 100 gatunków
roślin naczyniowych w liczbie
nie mniejszej, niż
wystepująca wcześniej na
terenie danej fazy.

1.2. Na osiedlu zostało wprowadzonych łącznie kilkadziesiąt gatunków roślin
w postaci dużych drzew, krzewów, posadzonych bylin i wysianych nasion. Ich
obecność jest warunkiem utrzymania bogactwa innych grup organizmów i
dzięki temu stworzenia bogatej, różnorodnej, stabilnej i odpornej na
zaburzenia biocenozy.
W ramach pielęgnacji w miarę możności nie usuwać pozostałych roślin, w
tym kiełkujących z glebowego banku nasion. Rośliny te powinny być
traktowane jak integralny element nasadzeń i pielęgnowane zgodnie z
wymogami dla danego typu płatu, np. koszone razem z trawnikiem. Gatunki,
które nie będą chciały dostosować się do pielęgnacji, będą stopniowo
ustępować.
Całkowicie niedopuszczalne jest chemiczne zwalczanie roślin w trawnikach,
w tym również w ogródkach lokatorskich.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W1

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Zachowanie lub podwyższenie różnorodności gatunkowej

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie
Pielegnacyjnym Zieleni)
Dbać o zachowanie różnorodności gatunkowej poszczególnych płatów

W1

W1.3

zachować
różnorodność
płatów

Stworzyć co najmniej 4-5 typów siedlisk:
1. cieniste zadrzewienia z roślinnością
cienioznośną,
2. świeże murawy z gatunkami łąkowymi,
3. suche ciepłe murawy lub rabaty;
4. żywopłoty z roślinnością cienioznośną
5. Wilgotne zagłębienia

1.3. Zieleń osiedlowa składa się z różnorodnych płatów. Poza funkcją
estetyczną zapewnia to uzyskanie łącznie wyższej różnorodności
biologicznej.
Pielęgnacja powinna mieć charakter adaptywny – w jej toku należy
zaakceptować naturalne zmiany granic między płatami, wynikające np. z
rozrastania się koron drzew i krzewów, i związanych z tym zmian
nasłonecznienia lub z okresowych zmian klimatycznych.

W1

W1.4

gatunki
zaprojektowan
e w płatach
powinny
tworzyć w
możliwie wielu
miejscach
układy
mieszane
wielogatunkow
e, zgodne z
siedliskiem

kształtowane przynajmniej w 50%
powierzchni na podobieństwo
regionalnych zbiorowisk roślinnych o
zbliżonym charakterze, wymienionych w
załączniku do Dyrektywy Siedliskowej UE
(łąki wilgotne, łąki świeże rajgrasowe,
suche murawy, murawy kserotermiczne,
grądy, itp.)

1.4. Część płatów zieleni na osiedlu została zaprojektowana na
podobieństwo roślinności siedlisk chronionych w ramach sieci NATURA
2000, wymienionych w załączniku do Dyrektywy Siedliskowej UE: np. świeże
łąki rajgrasowe, wilgotne łąki selernicowe, suche murawy piaskowe, murawy
kserotermiczne, lasy grądowe, itp. Dzięki temu będą one dodatkowym
siedliskiem dla wielu związanych z tymi siedliskami organizmów. Ich
pojawianie się zapewni biocenozie osiedla stabilność i równowagę
biologiczną.
W toku przygotowania projektów wykonawczych zieleni zostaną
sformułowane wytyczne do pielęgnacji tych płatów, określające
indywidualną formę i intensywność zabiegów pielęgnacyjnych. Płaty tego
typu powinny być wskazane na Schemacie Ekologicznym, przekazywanym po
zakończeniu realizacji danej fazy osiedla zaleca. Po zakończeniu kolejnych
faz schemat powinien być aktualizowany.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

W1
W1

WS

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Zachowanie lub podwyższenie różnorodności gatunkowej
W1.5

zachować
różnorodność
układu płatów
(gamma) -

zadbać, by powierzchnia terenów
cienistych zadrzewień nie była dla
poszczególnych etapów mniejsza niż
przed rozpoczęciem inwestycji (na
podstawie powierzchni rzutu koron
przed oraz po realizacji, przyjmując
stan rozrostu w ok. 10-15 lat po
posadzeniu); ponadto dążyć do
uzyskania podobnego, mieszanego
układu przestrzennego płatów o
różnym charakterze.

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie Pielegnacyjnym
Zieleni)
Dbać o zachowanie różnorodności gatunkowej poszczególnych płatów
1.5. Projekt przewiduje powierzchnie o różnym stopniu ekspozycji na słońce: części
zadrzewione i odsłonięte, przypominające teren osiedla przed jego wybudowaniem.
Dzięki temu wiele gatunków mieszkających wcześniej, będzie mogło na niego
powrócić.
Nadmierne dogęszczanie nasadzeń lub ograniczanie wzrostu drzew lub ich
usuwanie będzie zaburzało przewidziane w projekie proporcje niezbedne dla
stworzenia i utrzymania różnorodnej i stabilnej biocenozy osiedla.
W szczególności należy umożliwić drzewom nasadzonym zgodnie z projektem
uzyskanie naturalnego, typowego dla gatunku pokroju. Cięcia pielęgnacyjne
ograniczyć do niezbędnego minimum.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

W1
W1

WS

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Zachowanie lub podwyższenie różnorodności gatunkowej
W1.6

w związku ze
zmniejszeniem
powierzchni
biologicznie
czynnej o 35 do
45% należy
dążyć do
zwiększenia
walorów
różnorodności
genetycznej

wprowadzić możliwie wiele gatunków
rodzimych rozmnażanych z lokalnych
lub regionalnych źródeł o znanej
wartości, co przynajmniej dla części
gatunków (gatunki roślin grądowych,
gatunki murawowe, łąkowe) będzie
można zakwalifikować jako działanie
na rzecz gatunków
cennych/rzadkich/zasługujących na
ochronę w skali lokalnej lub
regionalnej

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie Pielegnacyjnym
Zieleni)
Dbać o zachowanie różnorodności gatunkowej poszczególnych płatów
1.6. Wiele gatunków roślin wprowadzonych na osiedle zostało specjalnie w tym celu
pobranych w formie nasion z odrobiną gleby z cennych płatów lokalnej lub
regionalnej roślinności. Oprócz typowego dla gatunku wyglądu posiadają więc
unikalne geny, typowe dla mokotowskich, warszawskich lub mazowieckich
populacji. Mają też znacząco większe ogólne bogactwo genetyczne, ponieważ nie
były rozmnażane wegetatywnie z pojedynczych roślin matecznych. Dzięki temu,
wiele gatunków roślin, zwłaszcza na trawnikach, murawach będzie mogła lepiej
bronić się przed owadami, lepiej reagować na zmiany warunków klimatycznych. W
ramach pielęgnacji w miarę możności nie usuwać roślin kiełkujących z glebowego
banku nasion. Rośliny te powinny być traktowane jak integralny element nasadzeń i
pielęgnowane zgodnie z wymogami dla danego typu płatu, np. koszone razem z
trawnikiem. [...]
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

W2

WS

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Tworzenie siedlisk dla gatunków zwierząt o dużych zdolnościach
migracji (owady latające, ptaki)

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie
Pielegnacyjnym Zieleni)
Mając na uwadze zachowanie i wzmacnianie naturalnych mechanizmów
powiązań pokarmowych przez tworzenie kompletnej bazy pokarmowej dla
ptaków, nietoperzy i innych gatunków małych drapieżników zaleca się
utrzymywanie siedlisk dla gatunków zwierząt, które mogą przybyć na osiedle:

W2

W2.1

dobór gatunków
stanowiących
niespecyficzne
pożywienie dla
form dorosłych
o różnym typie
budowy aparatu
gębowego

(kwiaty z nektarem, np. buddleja, owoce
stanowiące pożywienie, nasiona itp.)

2.1. Zaleca się dopuszczanie występowania żerujących bezkręgowców jako
naturalnego pokarmu wabiącego ptaki, do momentu przekroczenia zagrożenia
trwałą destabilizacją danego płatu. W przypadku płatów wrażliwych: krzewów
ozdobnych rozmnażanych wegetatywnie, odmian ozdobnych drzew, można
prewencyjnie lub interwencyjnie stosować ekologiczne preparaty dopuszczone
do stosowania na terenach zieleni, w tym metody odstraszające, fizycznych lub
uwzględniających środki roślinne naturalnego pochodzenia (garbniki, olejki
eteryczne itp.).
Aby zmniejszyć gradacje szkodników ssąco-gryzących zaleca się ograniczenie
stosowania nawozów mineralnych z dużą ilością azotu na rzecz nawozów np.
typu jesiennego, o zwiększonej ilości potasu, także w ogródkach lokatorskich.

W2

W2.
2

dobór roślin
żywicielskich
specyficzny
pokarm dla
konkretnych
gatunków

np. owadów (np. rusałka pokrzywnik –
pokrzywa, wg literatury), co najmniej 3-5
gatunków zwierząt na 1 typ
projektowanego płatu;

2.2. Niektóre gatunki roślin zostały wprowadzone specjalnie po to, by oferować
pokarm dla związanych z nimi ściśle gatunków zwierząt, np. motyli. W
przypadku takich roślin należy w miarę możności zrezygnować z zabiegów
ochrony przed szkodnikami.
Gatunki tego typu powinny być oznakowane w terenie i wskazane na Schemacie
Ekologicznym, przekazywanym po zakończeniu realizacji danej fazy osiedla
zaleca. Po zakończeniu kolejnych faz schemat powinien być aktualizowany.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

W2

WS

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Tworzenie siedlisk dla gatunków zwierząt o dużych zdolnościach
migracji (owady latające, ptaki)

W2

W2.3

montaż budek
lęgowych dla
ptaków, nietoperzy;
dla gatunków,
których bytowanie
na terenie osiedla
po realizacji jest
prawdopodobne;

co najmniej 10 gatunków;
preferencje dla ptaków
występujących w Warszawie o
dużych walorach ozdobnych
wyglądu, śpiewu lub/i dużej
konsumpcji owadów w okresie
lęgowym, których liczebność lub
zagęszczenie w skali regionalnej
(Warszawa), krajowej,
środkowoeuropejskiej lub
europejskiej spada lub nie rośnie.

W2

W2.4

montaż urządzeń
typu domki dla
owadów,

o możliwie dużej różnorodności
elementów mieszkalnych i
deficytowych substratów;

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie
Pielegnacyjnym Zieleni)
Mając na uwadze zachowanie i wzmacnianie naturalnych mechanizmów
powiązań pokarmowych przez tworzenie kompletnej bazy pokarmowej dla
ptaków, nietoperzy i innych gatunków małych drapieżników zaleca się
utrzymywanie siedlisk dla gatunków zwierząt, które mogą przybyć na osiedle:
2.3. Okresową konserwację i monitoring zasiedlania budek lęgowych z ew.
zmianą lokalizacji w przypadku stwierdzenia braku zasiedlenia przez okres min.
3 lat z rzędu. W razie pełnego zasiedlenia można rozważyć zawieszenie
dodatkowych budek, w tym elewacyjnych budek dla jerzyków. W celu ich
szybkiego zasiedlenia należy zastosować wabienie:
http://www.bocian.org.pl/wabienie-.

2.4. Okresową konserwację i monitoring zasiedlania domków dla owadów i
domków dla trzmieli z ew. zmianą lokalizacji w przypadku stwierdzenia braku
zasiedlenia na poziomie mniejszym, niż 20% przez okres min. 3 lat z rzędu.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

W2

WS

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Tworzenie siedlisk dla gatunków zwierząt o dużych zdolnościach migracji
(owady latające, ptaki)

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie
Pielegnacyjnym Zieleni)
Mając na uwadze zachowanie i wzmacnianie naturalnych
mechanizmów powiązań pokarmowych przez tworzenie kompletnej
bazy pokarmowej dla ptaków, nietoperzy i innych gatunków małych
drapieżników zaleca się utrzymywanie siedlisk dla gatunków zwierząt,
które mogą przybyć na osiedle:

W2

W2.3

montaż budek
lęgowych dla
ptaków, nietoperzy;
dla gatunków,
których bytowanie
na terenie osiedla
po realizacji jest
prawdopodobne;

co najmniej 10 gatunków; preferencje dla
ptaków występujących w Warszawie o
dużych walorach ozdobnych wyglądu, śpiewu
lub/i dużej konsumpcji owadów w okresie
lęgowym, których liczebność lub
zagęszczenie w skali regionalnej (Warszawa),
krajowej, środkowoeuropejskiej lub
europejskiej spada lub nie rośnie.

2.3. Okresową konserwację i monitoring zasiedlania budek lęgowych z
ew. zmianą lokalizacji w przypadku stwierdzenia braku zasiedlenia
przez okres min. 3 lat z rzędu. W razie pełnego zasiedlenia można
rozważyć zawieszenie dodatkowych budek, w tym elewacyjnych budek
dla jerzyków. W celu ich szybkiego zasiedlenia należy zastosować
wabienie: http://www.bocian.org.pl/wabienie-.

W2

W2.4

montaż urządzeń
typu domki dla
owadów,

o możliwie dużej różnorodności elementów
mieszkalnych i deficytowych substratów;

2.4. Okresową konserwację i monitoring zasiedlania domków dla
owadów i domków dla trzmieli z ew. zmianą lokalizacji w przypadku
stwierdzenia braku zasiedlenia na poziomie mniejszym, niż 20% przez
okres min. 3 lat z rzędu.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

W2

W2

WS

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Tworzenie siedlisk dla gatunków zwierząt o dużych zdolnościach migracji
(owady latające, ptaki)

W2.5

uwzględnienie
dostępności
substratów do
budowania gniazd i
realizacji funkcji
życiowych

(poidełka, powierzchnie żwirowe,
piaszczyste, mulczowane, jasne i ciemne,
bez impregnacji środkami
drewnochronnymi)

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie
Pielegnacyjnym Zieleni)
Mając na uwadze zachowanie i wzmacnianie naturalnych
mechanizmów powiązań pokarmowych przez tworzenie kompletnej
bazy pokarmowej dla ptaków, nietoperzy i innych gatunków małych
drapieżników zaleca się utrzymywanie siedlisk dla gatunków zwierząt,
które mogą przybyć na osiedle:
2.5. Okresową konserwację i monitoring zasilania wodą poideł, z
upewnieniem się, czy zasilanie wystarcza do stałego napełnienia
poidła, oraz czy nie stało się niedostęþne dla ptaków z powodu
zarośnięcia przez rośliny.
W odniesieniu do kłód drewna należy dopilnować, by nie były
impregnowane środkami drewnochronnymi, oraz by leżały stale w tym
samej pozycji. W razie całkowitego rozpadu lub rozkładu kłody zaleca
się umieszczenie kolejnej w celu zachowania stabilności i
różnorodności biocenozy osiedla. Liczbę kłód można zwiększać.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W3

W3

W3.1

Wytyczna szczegółowa

Miara 2019.08

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią:
(do umieszczenia w instrukcji Użytkowania Osiedla i Operacie Pielegnacyjnym
Zieleni)

Tworzenie stabilnych siedlisk (resilient sites)

3. Mając na uwadze utrzymanie i dalsze wzmocnienie stabilności i odporności
układów roślinnych na niekorzystne czynniki losowe, w tym zmiany klimatyczne
zaleca się działanie na rzecz tworzenia stabilnych siedlisk przyrodniczych:

tworzenie układów
wielogatunkowych z
możliwościami zmian
względnej obfitości oraz
przemieszczania się
gatunków w skali poziomej i
pionowej w razie zmian
klimatycznych w różnych
skalach czasowych;

3.1. Podtrzymanie możliwości przemieszczania się organów wegetatywnych
roślin, np. kłączy, ukorzeniających się pędów, oraz generatywnych, np. nasiona, w
granicach płatu roślinności. Zmiana lokalizacji rośliny w kolejnych latach jest
zjawiskiem przewidzianym w projekcie i zapewniającym lepszą reakcję
roślinności płatu na warunki w przyszłości.

Nasadzenia gatunków
zdolnych do
przemieszczania
(nasiona, rozłogi,
kłącza), niestosowanie
tkanin ściółkujących,
w obrębie płatu tereny
o różnych
własnościach
siedliskowych
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W3

Wytyczna
szczegóło
wa

Miara 2019.08

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią

Tworzenie stabilnych siedlisk (resilient sites)

3. Mając na uwadze utrzymanie i dalsze wzmocnienie stabilności i odporności
układów roślinnych na niekorzystne czynniki losowe, w tym zmiany klimatyczne
zaleca się działanie na rzecz tworzenia stabilnych siedlisk przyrodniczych:

W3

W3.2

dobieranie
gatunków
do cech
spodziewa
nego
siedliska

(wilgotność, nasłonecznienie, żyzność
substratu); uwzględnić dopływ wód
opadowych z systemu rozsączającego i
jej dyspersję w glebie w skali poziomej i
pionowej;

3.2. System nawadniający zamontowany jest w celu ochrony roślin przed
nadmiernym przesuszeniem. Powinien być wyregulowany tak, aby każdorazowo
doprowadzić do pełnego nawilżenia gleby wodą na głębokość 30cm, optymalnie co
2-3 dni w okresach bezopadowych latem i co 4-5 dni w okresach bezopadowych
wiosną i jesienią. Zbyt częste podlewanie małymi dawkami może doprowadzić do
lokalnego zageszczenia systemu korzeniowego posadzonych roślin, a w
konsekwencji ścisłego uzależnienia rośliny od sztucznego nawadniania, co
zmniejsza ich żywotność i naraża na niebezpieczeństwo w razie awarii lub
niedrożności emiterów. Ponadto, dla zapewnienia stabilnego wzrostu zieleni w
każdym z płatów umieszczono również takie gatunki, które powinny poradzić sobie z
warunkami glebowymi na osiedlu bez dodatkowego nawadniania.

W3

W3.3

umożliwien
ie stałego
dopływu do
gleby
martwej
materii
organiczne
j

dopuszczenie lokalnego rozkładu
przynajmniej 30% liści z danego płatu
itp.. Na terenach w podwyższonych
wymogach estetycznych, szczątki liści
mulczować; resztę liści składować w
stertach przynajmniej przez okres od
jesieni do wiosny z uwagi na wymogi
siedlisk dla zimujących zwierząt;

3.3. Opadające na ziemię suche części roślin – liście, gałęzie, kwiaty, owoce stanowią pokarm dla organizmów glebowych żerujących na powierzchni i tuż pod
powierzchnią gleby, które zapewniają stabilną żyzność gleby i dobry wzrost roślin.
Opadające części roślin należy traktować jako nawożenie węglem organicznym
gleby. Na każdym obszarze trawników, łąk, rabat i krzewów co najmniej 30-50%
części organicznych powinno móc rozłożyć się w miejscu wytworzenia.
Niedopełnienie tego warunku może skutkować brakiem żywotności biologicznej
gleby i obniżaniem się kondycji roślin zielnych i drzewiastych.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W3

Wytyczna szczegółowa

Miara 2019.08

Tworzenie stabilnych siedlisk (resilient sites)

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
3. Mając na uwadze utrzymanie i dalsze wzmocnienie stabilności i odporności
układów roślinnych na niekorzystne czynniki losowe, w tym zmiany klimatyczne
zaleca się działanie na rzecz tworzenia stabilnych siedlisk przyrodniczych:

W3

W3.4

dobieranie gatunków
roślin niedrzewiastych
tak, by mogły tworzyć
kwiatostany i nasiona,
pozostające jako
elementy ozdobne oraz
źródło pokarmu dla
małych zwierząt
żywiących się
nasionami;

nasiona powinny
pozostawać możliwie
długo. Powinno dotyczyć
obszarów rdzenia lub
50% powierzchni.
Gatunki takie nie mogą
mieć transformowanych
kwiatów ani owoców.

3.4. Kwitnące i owocujące części roślin powinny być pozostawiane bez przycinania
przez cały okres lata, jesieni i zimy. Ich uprzątnięcie powinno nastąpić w połowie
kwietnia. Nasiona i owoce stanowić będą dodatkową bazę pokarmową dla wielu
owadożernych ptaków, które dzięki temu w okresie zimowym będą oczyszczać korę
drzew i krzewów z zimujących larw, poczwarek i form dorosłych owadów.
W okresie silnych mrozów wskazane jest również dodatkowe wywieszanie
wysokoenergetycznych źródeł pokarmu, np. słoniny. Spowoduje to silniejsze
przywiązanie zimujących ptaków do terenu osiedla i wyższą efektywność redukcji
populacji zimujących owadów.

W3

W3.5

tworzenie układów
wspierających tworzenie
licznych powiązań w
sieci troficznej

Wabienie oraz tworzenie
siedlisk dla możliwie
wielu gatunków małych
drapieżników (ptaki
owadożerne, krety,
ryjówki, łasicowate),
zjadających roślinożerne
bezkręgowce)

3.5 Część liści i gałęzi należy składować w postaci jednej lub kilku pryzm o
wymiarach 1m szerokości x 0,5 m wysokości, umiejscowionych w kępach krzewów, w
celu zapewnienia schronienia małym zwierzętom owadożernym, które będą
zmniejszały zagrożenie ze strony roślinożernych owadów i ślimaków. Zimą pryzmy
takie powinny pozostać nietknięte, ich uprzątnięcie powinno nastąpić z początkiem
maja.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W3

W3

Wytyczna szczegółowa

Miara 2019.08

Tworzenie stabilnych siedlisk (resilient sites)

W3.6

obligatoryjny zakaz
stosowania pestycydów
w celu utrzymania
ochronnego działania
gatunków
regulatorowych z
wyższych poziomów
sieci troficznych;

dopuszczalne stosowanie
metod fizycznych np..
pułapek, lepów, ) pod
warunkiem
specyficznego działania
na konkretny gatunek
patogena.

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
3. Mając na uwadze utrzymanie i dalsze wzmocnienie stabilności i odporności
układów roślinnych na niekorzystne czynniki losowe, w tym zmiany klimatyczne
zaleca się działanie na rzecz tworzenia stabilnych siedlisk przyrodniczych:
3.6. Na terenie osiedla nie powinno się stosować chemicznych środków ochrony
roślin. W przypadku odmian ozdobnych, należy stosować prewencyjne preparaty
izolujące korę lub środki odstraszające lub środki roślinne naturalnego pochodzenia,
takie jak garbniki, olejki eteryczne itp. mające charakter repelentów.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO
W4

WS

Wytyczna szczegółowa

Miara 2019.08

Tworzenie bezpiecznego i system wydajnego u powiązań
przestrzennych płatów i siedlisk z:

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
4. W celu zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego i wydajnego systemu
powiązań między płatami siedlisk należy w miarę możności umożliwić
przemieszczanie się w obrębie osiedla.

W4

W4.1

co najmniej
umiarkowanym stopniem
łączności (connectivity)

łączenie podobnych
płatów za pomocą
korytarzy ciągłych lub
typu stepping stones,
bądź w postaci matriksu
siedlisk, jeżeli celem są
gatunki łatwo
przemieszczające się;

4.1. Zwierzęta bytujące na terenie osiedla muszą przemieszczać się pomiędzy
różnymi płatami. Z tego względu wiele płatów roślinności zaprojektowano tak, aby
zwierzęta mogły łatwo między nimi przebiegać ta, aby ograniczyć kolizję z
mieszkańcami. Zwierzętom, które zostaną napotkane poza przeznaczonymi dla nich
bezkolizyjnymi ciągami należy umożliwić swobodną ucieczkę w kierunku
najbliższego schronienia.

W4

W4.2

różnorodnością
efektywnej powierzchni
płatów

projektowanie płatów
typu rdzeń (core) o dużej
miąższości tj. z dużym
udziałem powierzchni
odległych od brzegu płata
oraz typu satelickiego
(satellite) o różnym
stopniu rozczłonkowania;

4.2. Większe płaty trudno dostępnej roślinności będą staowić schronienie dla wielu
gatunków zwierząt. Inne będą miejscem tymczasowego bytowania. Płaty typu rdzeń
powinny być chronione przed niekonieczną ingerencją i penetracją.
Lokalizacja płatów powinna być wskazana na Schemacie Ekologicznym,
przekazywanym po zakończeniu realizacji danej fazy osiedla zaleca. Po zakończeniu
kolejnych faz schemat powinien być aktualizowany.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO
W4

W4

WS

Wytyczna szczegółowa

Miara 2019.08

Tworzenie bezpiecznego i system wydajnego u powiązań
przestrzennych płatów i siedlisk z:

W4.3.
1

unikaniem dających się
przewidzieć kolizji
mieszkańców i
użytkowników osiedla
(piesi, dzieci,
samochody, zwierzęta
domowe, zwłaszcza psy i
koty) oraz zasiedlających
gatunków dzikich –
poprzez

budowę schronień, w tym
tymczasowych refugiów
(elementy kamienne ze
szczelinami, rzeźby z pni
itp., podcienia rusztów
drewnianych w
ogródkach lokatorskich).

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
4. W celu zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego i wydajnego systemu
powiązań między płatami siedlisk należy w miarę możności umożliwić
przemieszczanie się w obrębie osiedla.
4.3.1. W projekcie osiedla celowo przewidziano naturalne elementy wyposażenia
takie, jak grupy małych kamieni polnych, lub większe nasłonecznione kamienie
polne. Pod nimi znajdą schronienia i miejsca bytowania małe zwierzęta. Na ich
górnej stronie będą mogły zadomowić się lub rozrosnąć porosty i mchy. Podobną
funkcję pełnią elementy wyposażenia wykonane z fragmentów skał o różnym
chemizmie z głębokimi szczelinami.
Nie należy ich czyścić z porostów i mchów, jak również impregnować środkami
penetrującymi i zabezpieczającymi. Nie należy ich odwracać i przewracać. Stanowią
ważny rezerwuar schronień dla wielu gatunków małych drapieżników, które będą
mogły skuteczniej redukować roślinożerne bezkręgowce.
Przy konserwacji tarasów w ogródkach lokatorskich zalecane jest stosowanie
ekologicznych impregnatów np. na bazie wosków i olejów.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W4

Tworzenie bezpiecznego i system wydajnego u powiązań
przestrzennych płatów i siedlisk z:

W4

W4.3.2

Wytyczna
szczegółowa

unikaniem dających
się przewidzieć kolizji
mieszkańców i
użytkowników osiedla
(piesi, dzieci,
samochody, zwierzęta
domowe, zwłaszcza
psy i koty) oraz
zasiedlających
gatunków dzikich –
poprzez

Miara 2019.08

projektowanie
przynajmniej części
zieleni jako gęstych
płatów krzewów
(żywopłoty), oraz krzewów
kolczastych lub
ciernistych, dających
schronienie przed
drapieżnikami

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
4. W celu zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego i wydajnego systemu
powiązań między płatami siedlisk należy w miarę możności umożliwić
przemieszczanie się w obrębie osiedla.
4.3.2. Znaczna część krzewów posadzonych na osiedlu ma gęste korony lub
wytwarza kolce.
Mają one stanowić schronienia dla większych zwierząt, głównie ptaków i
zabezpieczyć je przed psami i kotami. W celu ochrony schronień i siedlisk lęgowych
zaleca się przeprowadzanie zasadniczych cięć formujących żywopłoty wczesną
wiosną np. do połowy marca. W toku wegetacji dopuszcza się jedno lub więcej
płytkich cięć uzupełniąjcych bieżących przyrostów.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W4

Tworzenie bezpiecznego i system wydajnego u powiązań
przestrzennych płatów i siedlisk z:

W4

W4.3.3

Wytyczna
szczegółowa

unikaniem dających
się przewidzieć kolizji
mieszkańców i
użytkowników osiedla
(piesi, dzieci,
samochody, zwierzęta
domowe, zwłaszcza
psy i koty) oraz
zasiedlających
gatunków dzikich –
poprzez

Miara 2019.08

projektowanie form
liniowych i
powierzchniowych
krzewów w postaci co
najmniej dwurzędowej

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
4. W celu zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego i wydajnego systemu
powiązań między płatami siedlisk należy w miarę możności umożliwić
przemieszczanie się w obrębie osiedla.
4.3.3. Aby zapewnić możliwość bezkolizyjnego przemieszczania się zwierząt w
obrębie osiedla, płaty krzewów i żywopłoty mają budowę dwurzędową. Niezależnie
od rozrastania się i dojrzewnia krzewów należy zachować dwurzędowy charakter
szpalerów, np. poprzez dosadzenia w miejscach wypadów w celu zachowania ich
funkcji migracyjnej.
Dzikich zwierząt, które w nich się przemieszczają nie powinno się płoszyć, chwytać
ani celowo zabijać, o ile nie stanowią bezpośredniego zagrożenia lub uciążliwości dla
mieszkańców lub obsługi osiedla.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

W4

Tworzenie bezpiecznego i system wydajnego u powiązań
przestrzennych płatów i siedlisk z:

W4

W4.3.3

Wytyczna
szczegółowa

unikaniem dających
się przewidzieć kolizji
mieszkańców i
użytkowników osiedla
(piesi, dzieci,
samochody, zwierzęta
domowe, zwłaszcza
psy i koty) oraz
zasiedlających
gatunków dzikich –
poprzez

Miara 2019.08

budowę przejść
podziemnych pod
drogami, w miejscach
wysoce
prawdopodobnych kolizji.

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
4. W celu zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego i wydajnego systemu
powiązań między płatami siedlisk należy w miarę możności umożliwić
przemieszczanie się w obrębie osiedla.
4.3.4. Aby zapobiec kolizjom większych zwierząt kręgowych (ssaki, płazy) z pojazdami
na drogach na osiedlu zaprojektowano kompleksowy system regulacji migracji
zwierząt składający się z przejść podziemnych i płotków ograniczających. Przejścia
należy okresowo konserwować, tj. sprawdzać, czy ujścia nie zostały zablokowane.
Płotki zostały poprowadzone wewnątrz żywopłotów. Płotki powinny być okresowo
konserwowane i naprawiane w przypadku rozdarcia lub obluzowania. Nie powinno się
ich niszczyć ani usuwać, gdyż będzie to grozić utratą szczelności systemu i wzrostem
śmiertelności wychodzących z osiedla zwierząt na najbliższej drodze jezdnej.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO

WS

Wytyczna
szczegółowa

W4

Tworzenie bezpiecznego i system wydajnego u powiązań
przestrzennych płatów i siedlisk z:

W4

W4.4

unikanie prowadzenia
prac pielęgnacyjnych
drzew i krzewów
(cięcie koron itp.) w
okresie lęgowym
ptaków

W4

W4.5

unikanie prowadzenia
prac pielęgnacyjnych
stert liści i gałęzi oraz
wyznaczenia im stref
buforowych w czasie
zimowania gatunków
(październik-kwiecień)

Miara 2019.08

także wycinki I cięcie
krzewów

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
4. W celu zapewnienia funkcjonowania bezpiecznego i wydajnego systemu
powiązań między płatami siedlisk należy w miarę możności umożliwić
przemieszczanie się w obrębie osiedla.
4.5. Wycinki i cięcia drzew i krzewów powinno wykonywać się poza okresem sezonu
lęgowego ptaków. W przypadku kęp krzewów pełniących funkcje schronień,
pielęgnacja jak w punkcie 4.3.2.

4.5. Ze względu na zimujące zwierzęta, w okresie od połowy października do połowy
kwietnia nie należy usuwać pozostawionych wcześniej pryzm gałęzi, liści i siana. W
razie konieczności należy po wykonaniu niezbędnych zabiegów ponownie uformować
stertę, tak by mogła trwać do połowy kwietnia.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO
W5

WS

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Umożliwienie zróżnicowanego kontaktu mieszkańców z
różnorodnością biologiczną osiedla

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
5. Założono, że teren zieleni osiedla powinien być zaprojektowany tak, by umożliwić
mieszkańcom zróżnicowany, naturalny kontakt z różnorodnością biologiczną.
W tym celu w systemie zieleni osiedlowej istnieją trzy typy płatów:

W5

W5.1

płaty o przeważającej
funkcji społecznej, w
miejscach najsilniej
użytkowanych, (drogi,
ścieżki, chodniki,
ogródki lokatorskie),
powinny być
siedliskiem mniejszej
liczby gatunków

5.1. Płaty o przeważającej funkcji społecznej, w miejscach najsilniej użytkowanych
obejmują drogi ,ścieżki, chodniki o nawierzchni trawiastej wzmocnionej, ogródki
lokatorskie . Są siedliskiem mniejszej liczby gatunków rodzimych roślin i zwierząt, ale
spotkanie z nimi jest tam zawsze możliwe.
Pielęgnacja tych płatów może obejmować intensywne koszenie W tej strefie
dopuszczenie wystąpienia roślin zielnych, np. koniczyn, przyczyni się do zwiększenia
ich stabilności i odporności na użytkowanie.

W5

W5.2

płaty o funkcji
mieszanej, w których
możliwy jest
rozszerzony kontakt
między elementami
różnorodności
biologicznej osiedla a
mieszkańcami (placyki
zabaw i ich otoczenie)

5.2. Płaty o funkcji mieszanej (społeczno-biologicznej) obejmują place zabaw o
nawierzchni trawiastej, trawniki, murawy wielogatunkowe w których zaprojektowano
więcej gatunków roślin z którymi użytkownicy mogą wejść w bezpośredni kontakt.
Pielęgnacja tych płatów powinna obejmować koszenie z częstotliwością niezbędną
dla utrzymania funkcji. W tej strefie pożądane jest dopuszczenie do występowania
jak największej liczby gatunków roślin zielnych, w zakresie ogranicznonym fizjonomią
i funkcją płatu.
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Strategia: wytyczne szczegółowe
WO
W5

W5

WS

Wytyczna
szczegółowa

Miara 2019.08

Umożliwienie zróżnicowanego kontaktu mieszkańców z
różnorodnością biologiczną osiedla

W5.3

płaty o przeważającej
funkcji biologicznej
powinny być
siedliskiem dużej
liczby gatunków z
możliwością
ograniczonego
przebywania ludzi
(żywopłoty, większe
skupiska drzew i
krzewów, skarpy,
zbiorniki wodne i
odparowywalne)

Treść zapisów w ramach Planu Zarządzania Zielenią
5. Założono, że teren zieleni osiedla powinien być zaprojektowany tak, by umożliwić
mieszkańcom zróżnicowany, naturalny kontakt z różnorodnością biologiczną.
W tym celu w systemie zieleni osiedlowej istnieją trzy typy płatów:
5.3. Płaty o przeważającej funkcji biologicznej (krzewy, zagłębienia bioretencyjne z
ziołoroślami, żywopłoty, rabaty bylinowe) są siedliskiem dużej liczby gatunków roślin
i zwierząt różnej wielkości. Przebywanie ludzi jest tam niewskazane, z uwagi na
możliwość płoszenia zwierząt i niewielką chłonność rekreacyjną tych siedlisk. Płaty
te należy chronić przed penetracją przez użytkowników, w razie konieczności przez
wprowadzenie dodatkowych barier. W tej strefie pożądane jest dopuszczenie do
występowania jak największej liczby gatunków roślin zielnych, w zakresie
ogranicznonym fizjonomią płatu.
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Wdrożenia rozwiązań dla różnorodności biologicznej
na Inwestycji „Jaśminowy Mokotów”

Działania zgodne z wytycznymi:
poidła i gatunki rodzime
Poidło kamienne
(wytyczna W2.5) , zasilane
z linii kroplującej,
umieszczone na rabacie
bylinowej złożonej z
gatunków rodzimych
(bodziszek krwisty
Geranium sanguineum,
wytyczna W1.3, W1.4)
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Realizacja wytycznych ekologicznych: budki
Budki dla ptaków (wytyczna W2.3) i dla trzmieli
(wytyczna W2.4)
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Realizacja wytycznych ekologicznych:
przejścia podziemne
Specjalnie zaprojektowane systemy
przejść podziemnych i płotków
ograniczających (wytyczna W4.3.3)
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Realizacja wytycznych ekologicznych:
schronienia
Płaty kolczastych, kwitnących
krzewów o funkcji schronień,
pożytków dla owadów i jadalnych
owoców (wytyczne W4.3.2, W2.3))
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Realizacja wytycznych ekologicznych:
nasadzenia wielorzędowe krzewów

W możliwie wielu
miejscach nasadzenia
krzeów mają charakter
wielorzędowy,
umożliwiając migrację
małych zwierząt
naziemnych (wytyczna
W4.3.2)
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Realizacja wytycznych ekologicznych:
pożytki dla zapylaczy
Tworzenie rabat
zawierających gatunki
oferując pożytki
niespecyficzne dla owadów
(wytyczna W2.1).
Rabaty zostały
zaprojektowane jako
mieszane – składają się
zarówno z efektowych i
pożytecznych gatunków
obcego pochodzenia
(Echinacea purpurea), jak i z
gatunków rodzimych
(Origanum vulgare), typowych
dla siedlisk ciepłych
okrajków (Trifolio-Geranietea
sanguinei, wytyczna W1.3).
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Realizacja wytycznych ekologicznych:
nasadzenia
Akceptacja gatunków
pojawiających się w
płatach (wytyczna W1.1
i W1.2)
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Realizacja wytycznych ekologicznych:
wprowadzanie gatunków rodzimych

Typ zieleni przewidziany
w projekcie Inwestycji

Fazy 1 i
2

Fazy 3-9

proponowane dla nich szablony siedliskowe, czyli grupy zbiorowisk o analogicznych
warunkach siedliskowych i formie użytkowania mogące służyć jako źródła różnorodności
biologicznej

Drzewa soliterowe i
wielopniowe i akcentowe

●

●

Obrzeża lasów (Trifolio-Geranietea sanguinei)
Grądy (Carpinion betuli)

Krzewy niskie i żywopłoty

●

●

Obrzeża lasów (Trifolio-Geranietea sanguinei)
Grądy (Carpinion betuli)

Byliny

●

●

Murawy kserotermiczne (Festucetalia-valiesiacae)
Obrzeża lasów (Trifolio-Geranietea sanguinei)
Grądy (Carpinion betuli)
Dąbrowy ciepłolubne (Potentillo albae-Quercion petraeae)

Trawy ozdobne

●

●

Łąki świeże (Arrhenatheretalia elatioris)
Grądy (Carpinion betuli)

Trawniki wzmocnione

●●

Niecki bioretencyjne

●

Trawniki przy drogach
jezdnych

Łąki świeże (Arrhenatheretalia elatioris)
Murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
●

Ziołorośla nad brzegami zbiorników wodnych (Filipendulion ulmariae)
Szuwary wielkoturzycowe (Magnocaricion)
Łąki zmiennowilgotne (Molinion caeruleae)
Łąki świeże (Arrhenatheretalia elatioris)
Lasy łęgowe nad małymi rzekami (Alno-Ulmion)

●

Łąki świeże (Arrhenatheretalia elatioris)
Solniska (Puccinelion maritimae zbiorowiska solniskowe na siedliskach wilgotnych i słonych)
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Realizacja wytycznych ekologicznych:
Gatunki roślin rodzimych lokalnego pochodzenia do wprowadzenia
w postaci nasion – dla różnorodnosci gatunkowej i genetycznej
Nazwa polska

Nazwa łacińska

Nasiona z lokalnych populacji
oferowane w ramach usługi SQE

Szablon siedliskowy dla

Ważność

Dąbrowy ciepłolubne

Potentillo albae-Quercion
petraeae

Brachypodium sylvaticum
Calamagrostis arundinacea
Calamintha vulgaris
Campanula persicifolia
Galium schultesii
Melittis melissophyllum
Serratula tinctoria
Vicia cassubica
Viola mirabilis
Viola reichenbachiana

Nasadzenia bylinowe w półcieniu

●●

Lasy łęgowe
nad małymi rzekami

Alno-Ulmion

Stellaria nemorum
Rumex sanguineus
Circaea lutetiana

Zagłębienia retencyjne pod
drzewami i krzewami.

●

Grądy

Carpinion betuli

Actaea spicata
Angelica sylvestris
Athyrium filix-femina
Brachypodium sylvaticum
Calamagrostis arundinacea
Dactylis glomerata
Festuca gigantea
Galeobdolon luteum
[...]

Nasadzenia bylinowe w cieniu
Podsadzenia żywopłotów

●●●
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Monitoring rozwiązań dla różnorodności biologicznej
na Inwestycji „Jaśminowy Mokotów”

Monitoring realizacji wytycznych
Decyzją Inwestora w trakcie
początkowych etapów
Inwestycji prowadzony był
regularny nadzór
przyrodniczy, weryfikujący
przebieg realizacji,
efektywność rozwiązań
technicznych uzyskiwane
efekty – pojawy gatunków,
reakcje i zjawiska.
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Monitoring realizacji wytycznych
Wizyty na budowie były
przeprowadzane bez
zapowiedzi, niezależnie
od pogody.
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Monitoring realizacji wytycznych
W trakcie monitoringu
notowano ślady
zwierząt, pojawy
gatunków roślin na
budowie i wokół niej,
zjawiska pozytywne i
negatywne.
Dzięki długiej
obserwacji (3 sezony
wegetacyjne) dało to
możliwość
udokumentowania
obserwacji zachowań
wielu organizmów.
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Monitoring realizacji wytycznych
Dzięki temu udało się
m.in. potwierdzić, że
system przejść jest
wykorzystywany przez
małe zwierzęta.
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Monitoring realizacji wytycznych
W ramch monitoringu
przrekazywano
Inwestorowi
comiesięczne,
syntetyczne arkusze
tzw. Highlights,
przygotowane w
technologii GIS,
zawierające kluczowe
informacje o stanie
wdrażanych
rozwiązań.
Mapa i poniżej
zdjęcia
obrazują
poszczególne
punkty, na które
trzeba zwrócić
uwagę.
Kolor zgodny
z oznaczeniami
na mapie oznacza
pilność działań.
Tabela z danymi
„highlights”

Metryczka

Legenda
mapy

Kluczowe
zalecenia
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Optymalizacja rozwiązań dla różnorodności biologicznej
na Inwestycji „Jaśminowy Mokotów”

Optymalizacja doboru rozwiązań:
UNIWERSALNA OCENA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ

Kod opisywanego stanu czasowego

Kategorie pokrycia terenu

W celu oceny
optymalnego zakresu
wdrażanych rozwiązań, w
porozumieniu z
Inwestorem opracowano
i zastosowano autorską
metodę wielokryterialnej
oceny walorów
przyrodniczych terenów
inwestycyjnych, opartą o
oszacowanie
funkcjonowania
ekosystemu oraz
wielkość różnorodności
biologicznej.

Wartości w kolorowanych polach to
średnie wartości 87 kryteriów,
pozwalających ocenianych
osobnodla różnych typów pokrycia,
Każdy zostałooceniony w skali od 0
(wartość najniższa) do 10 (wartość
najwyższa)

Średnie wartości
dla kategorii
różnorodności
Zmiana średnich
wartości w
porównaniu z
poprzednium
opisywanym
stanem
Suma średnich
wartości
Suma średnich
wartości ważona
powierzchnią
poszczególnych
wydzieleń

Dzięki jednolitej numerycznej
skali istnieje możliwość
porównania, o ile zwiększy się
bioróżnorodność osiedla dzięki
zastosowaniu różnych
rozwiązań, o róznym zasięg u
przestrzennym.

Istnieje możliwość obliczenia
łącznej wartości osiedla w
ujęciu niezależnym od
powierzchcni płatów i w ujęciu
ważonym powierzchnią typów
pokrycia.

Zmiana średniej
sumarycznej
wartości ważonej w
porównaniu z
poprzednim
stanem
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Dążenie do optymalnego doboru rozwiązań:
UNIWERSALNA OCENA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ

Krajobraz rolniczy (KR)
miał stosunkowo dużą
różnorodność (33,3)
wartość ważona 27,3).
(Maksymalna
teoretycznie możliwa to
60)
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Dążenie do optymalnego doboru rozwiązań:
UNIWERSALNA OCENA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ

Krajobraz ogródków
działkowych (OD) miał
różnorodność mniejszą,
niż krajobraz rolniczy
(26,1 wartość ważona
21,5).
(Maksymalna
teoretycznie możliwa to
60)
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Dążenie do optymalnego doboru rozwiązań:
UNIWERSALNA OCENA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ

Krajobraz po etapie
realizacji osiedla bez
realizacji wytycznych
(ER) miałby
różnorodność
drastycznie
zmniejszoną (19,0
wartość ważona 10,7).
(Maksymalna
teoretycznie możliwa to
60)
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Dążenie do optymalnego doboru rozwiązań:
UNIWERSALNA OCENA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ

Krajobraz po realizacji
wytycznych (ER1)
miałby różnorodność
sporo większą, prawie
dorównującą ogródkom
działkowym (30,9
wartość ważona 17,1).

1

(Maksymalna
teoretycznie możliwa to
60)
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Dążenie do optymalnego doboru rozwiązań:
UNIWERSALNA OCENA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ

Krajobraz po realizacji
wytycznych (ER1)
uzupełnionych
hipotetycznie o zielone
dachy i ściany miałby
różnorodność prawie
dorównującą
wcześniejszemu
krajobrazowi
rolniczemu (32,7
wartość ważona 23,2).
(Maksymalna
teoretycznie możliwa to
60)
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Spodziewane efekty rozwiązań dla różnorodności biologicznej
na Inwestycji „Jaśminowy Mokotów”

Cel długoterminowy:
tworzenie dobrych ekosystemów

Sieć troficzna
osiedla po
realizacji
wytycznych (ER1)
ma szansę z
czasem zawierać
wiele grup
funkcjonalnych
organizmów
tworzących
rozbudowaną sieć
powiązań,
zapewniających
stabilność,
efektywność w
pełnieniu funkcji i
obfitość usług dla
mieszkańców.
Staje się to
szczególnie ważne
w dobie pandemii.
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Komunikacja rozwiązań dla różnorodności biologicznej
na Inwestycji „Jaśminowy Mokotów”

Komunikacja wytycznych ekologicznych:
zakres i grupy docelowe

WO

WS

Zgodność z
DŚ

Potrzeby w zakresie edukacji i komunikacji
Potencjalni
klienci

Mieszkańcy

Projektant
generalny

Projektant
zieleni

Wykonawca zieleni

Wykonawcy
pielęgnacj
i zieleni

W1

W1.0

W1

W1.1

●

●

●●●

●

●●●●

W1

W1.2

●●

●

●●●●

●

●●

W1

W1.3

●●

●

●●●●

●

●●●

W1

W1.4

●●●

●●●

●●●●

●

●●

W1

W1.5

●●●

●●●

●●●●

●●

●

●

W1

W1.6

●●●

●●●

●

●●●●

●●

●●●

W2

W2.0

W2

W2.1

●●

●●

●●●

●●

W2

W2.2

●●

●●

●●

●●●

●●

W2

W2.3

●●●

●●

●●

●●●

●●●

●●●

●

Poszczególne wytyczne
powinny być objęte
programem
komunikacji. Jej zakres
i rozkład w czasie jest
zróżnicowany w
zależności od grupy
docelowej

●
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Komunikacja wytycznych ekologicznych:
przekaz dla odbiorców niespecjalistycznych

Być może
mieszkańcy nie
będą sobie
zdawać z tego
sprawy, ale
dzięki
kompleksowem
u podejściu do
projektowania,
urządzania i
podtrzymywania
różnorodności
biologicznej
Jaśminowy
Mokotów ma
szansę być
osiedlem
przyjaznym
także dla ludzi.
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Komunikacja wytycznych ekologicznych:
przekaz dla odbiorców niespecjalistycznych

„Osiedle zatopione w zieleni i ciszy. Jaśminowy Mokotów jest częścią powstającej w rejonie starej skarpy wiślanej, zwanej skarpą
warszawską, dzielnicy ogrodu. Sześć dwupiętrowych, zatopionych w zieleni budynków powstaje z myślą o komforcie
mieszkańców. Nasadziliśmy tu kilkadziesiąt nowych drzew, kilka tysięcy krzewów i innych roślin, postawiliśmy też budki dla
ptaków i owadów. Wszystko to podkreśla to docelowy, parkowy charakter osiedla. Place zabaw w półprywatnej przestrzeni
pozwolą dzieciom na beztroską i bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu. Wśród przyrody znajdą się też zaciszne miejsca do
rekreacji i wypoczynku także dla starszych mieszkańców osiedla.”
https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/jasminowy-mokotow/jasminowy-mokotow-iv/
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https://ekolaby.net/
kontakt@ekolaby.net +48 601 747 613

https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/jasminowy-mokotow/

