	
  

Uchwała nr 18/2018
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 21.03.2018 r.
ws. wprowadzenia wymogu posiadania w składzie zespołu przyrodników przy
organizacji konkursów i przetargów na projekty i realizację zagospodarowania parków
i innych terenów zielonych

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska proponuje by Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie i inne jednostki podległe administracji miejskiej organizując konkursy i przetargi
na projekty i realizację zagospodarowania parków i innych terenów zielonych wprowadziły
wymóg posiadanie w składzie zespołu przyrodników.
Na ogół konkursy są adresowane do architektów krajobrazu, którzy mają zwykle dobre
przygotowanie do kształtowania zieleni urządzonej z doborem szerokiego wachlarza roślin
obcych, natomiast nie mają zupełnie przygotowania do rozpoznawania istniejących siedlisk,
naturalnych zasobów przyrodniczych na bazie których powinny te projekty powstawać.
Powoduje to, że często mimo atrakcyjnych wizualizacji, projekty te nie spełniają
podstawowych wymogów przyrodniczych kształtowania zbiorowisk przyrodniczych oraz
struktury przyrodniczej parków. Dlatego konieczne jest by zespoły przystępujące do
konkursów na zagospodarowanie parków i innych terenów zielonych, jak również firmy
startujące do przetargów na urządzanie terenów zielonych miały w swoim składzie:
- fitosocjologa;
- herpetologa;
- ornitologa;
- entomologa, ze szczególnym ukierunkowanie na lepidopterologa (motyle);
- chiropterologa.
Obecnie nie jest problemem by znaleźć takich specjalistów na rynku a ich udział będzie miał
zasadnicze znaczenie w lepszym dopasowaniu projektów i realizacji do warunków
przyrodniczych występujących na terenach będących przedmiotem konkursu czy realizacji.
Konieczne jest też zleceni opracowania standardów, zaleceń, co do sposobów urządzania
terenów zielonych pod kątem:
- zachowania półnaturalnych siedlisk,
- zachowania martwego drewna, jako elementu zwieszające istotnie bioróżnorodność;
- tworzenia lub kształtowania cieków wodnych i miejsc rozrodu płazów;
- tworzenia kryjówek letnich i zimowych dla herpetofauny;
- zagospodarowania pod kątem awifauny terenów zielonych
- zagospodarowania pod kątem bioróżnorodności owadów, szczególnie motyli i błonkówek
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Opracowanie takich standardów będzie pomocne zarówno dla instytucji organizujących
konkursy i przetargi jaki i dla biorących w nich udział zespołów i firm.
Wskazane jest by w obszarze przeznaczonym do urządzenia wykonano całoroczną
inwentaryzację przyrodniczą. Standardy takich inwentaryzacji powinny zostać opracowane na
zlecenie Urzędu Miasta Krakowa i powinny być załącznikiem do umowy na wykonanie
projektu lub realizacji.
Wykonujący projekt lub realizację powinni zapoznać się z całą dokumentacja przyrodniczą
dotyczącą danego terenu zarówno tą dostępną w Urzędzie Miasta jak i ta dostępną w postaci
publikacji.
Przy realizacji inwestor powinien zapewnić właściwy nadzór przyrodniczy nad inwestycją
przez cały czas trwania inwestycji.
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