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Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
z dnia 19.09.2018 r.
ws. zasad koszenia łąk w Krakowie w perspektywie 2019 roku
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie zwraca się do Zarządu Zieleni
Miejskiej w sprawie ustalenia zasad koszenia łąk na obszarze Krakowa.
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zarządza terenami zieleni będącymi w dyspozycji
Urzędu Miasta Krakowa. Wiele z nich w ramach zabiegów pielęgnacyjnych jest koszona, z
różną częstością i w różnych terminach.
Częstość i terminy koszeń powinny być ustalone w porozumieniu ze specjalistami –
botanikami, entomologami, ornitologami – w zależności od specyfiki danego terenu.
Dla przykładu obszar Fortu Bodzów, w rejonie ulicy Tynieckiej jest jednym z najcenniejszych
i najciekawszych przyrodniczo terenów w Krakowie. Na powierzchni kilku hektarów znajdują
się wyjątkowo bogate florystycznie murawy kserotermiczne, z licznymi gatunkami roślin
chronionych. Występuje tu łącznie kilkadziesiąt gatunków motyli – w tym takie, które nie
tylko podlegają ochronie prawnej, ale są wręcz unikatami w skali całego regionu i Polski. Są
one niestety zagrożone wyginięciem – byłoby to wielką stratą w szczególności dlatego, że
Kraków jest wręcz ikoną w świecie ochrony przyrody z uwagi na swoją unikatową florę i
faunę.
Przyczyn szybkiego ubożenia przyrody Krakowa jest wiele. W przypadku Bodzowa głównym
problemem jest wykaszanie muraw w niewłaściwym terminie. W tym roku murawy w
Bodzowie zostały skoszone w okolicy 20 czerwca 2018 r. W tym czasie większość roślin
zaczynało kwitnienie, a rzadkie gatunki motyli się rozmnażały i poszukiwały dogodnych
miejsc do rozwoju dla swojego potomstwa. Murawy kserotermiczne w Bodzowie nie mają
charakteru typowych trawiastych łąk – są złożone głównie z kwitnących roślin, o niedużej
wysokości i niewielkim zagęszczeniu. Tak naprawdę koszenie jest tam wręcz zbędne. W tym
roku jednak, podobnie jak w ubiegłych latach, spowodowało ono masową eksterminację
owadów, w tym motyli. W efekcie wiele roślin zanika, różnorodność się zmniejsza, a motyli z
roku na rok ubywa. Część gatunków jest na skraju wyginięcia bądź już przeszła do historii.
Ten sam problem dotyczy wielu innych obszarów w Krakowie. Remedium w tym wypadku
może być opracowanie planów koszeń dla poszczególnych terenów, które byłby wpisane
w umowy z wykonawcami zabiegów pielęgnacyjnych. Na przykład w Bodzowie,
optymalnym terminem koszenia byłby jednokrotny zabieg, każdego roku na początku
września.

Proponujemy spotkanie w celu przedyskutowania poruszonych problemów.

