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WSTĘP
Obecnie, co jeszcze bardziej uświadomiła nam pandemia COVID-19, kontakt
z przyrodą zyskuje na wartości. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z problemu deficytu natury. Rodzi to poważne konsekwencje, zwłaszcza dla zdrowia
tak psychicznego, jak i fizycznego. Proces oderwania od przyrody zwiększyły
procesy urbanizacyjne. Oczywiście oderwanie takie nie może trwać w nieskończoność, a wcześniejsze betonowe pustynie także stają się coraz bardziej
zielone. Piękna roślinność pojawia się już nie tylko w parkach, cmentarzach
czy na klombach, ale stanowi integralną część budynków – zielone dachy, czy
też zielone ściany.
Zamożne społeczeństwa poszukują większej przestrzeni prywatnej, domu
z ogrodem, takiego, gdzie łatwo zadbać o osobisty, niemal intymny kontakt
z przyrodą. Z racji struktury urbanistycznej, poza starszymi dzielnicami większych miast, jedynym sposobem realizacji marzeń o własnym kawałku zieleni,
jest powstawanie osiedli na peryferiach aglomeracji miejskich. Wiele z nich powstaje w całkiem atrakcyjnych przyrodniczo i krajobrazowo lokalizacjach, reklamuje się jako rozwiązania ekologiczne, jednak to zdecydowanie za mało by potwierdzić dobre współgranie proponowanych rozwiązań z otaczającą przyrodą.
Dosłownie na naszych oczach, powstają fantastyczne rozwiązania, pokazujące,
że zrównoważony rozwój jest możliwy w budownictwie.
Nim jednak powstaną gotowe rozwiązania, sugestie czy koncepcje, warto
inicjować dyskusje specjalistów, często spoglądających (niejako z definicji)
wyłącznie na wybrane aspekty budownictwa ekologicznego. Jednak poznanie
5
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różnorodności spojrzeń, czasem nietrywialnych – urbanistów, architektów, czy
wreszcie przyrodników i specjalistów od zrównoważonego rozwoju, oddaje złożoność problemu, ale także oferuje znakomite pole do współpracy, często historycznie niemalże skłóconych, stron zarządzania przestrzenią. Wierzymy, że
taki kompromis na linii rozwój – ekologia nie tylko jest możliwy i pożądany,
ale świetnie oddaje ideę win-win strategy, zwycięstwa wszystkich: energetyki,
ekonomii, ekologii i inżynierii budowlanej. Broszura, którą właśnie trzymacie
Państwo w ręku, to materialny dowód tego, że wypracowanie rozwiązań
uwzgledniających potrzebę rozwoju i harmonię współbytności z przyrodą jest
możliwe i proste! Wymaga jedynie wiedzy o tym jakie rozwiązania i na jakim
etapie inwestycji wdrażać.
Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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ROLA ZIELONEGO BUDOWNICTWA
W OCHRONIE PRZYRODY
I BIORÓŻNORODNOŚCI
Nowoczesne, zielone budownictwo to nieocenione możliwości ochrony lokalnych walorów przyrodniczych i zachowania bioróżnorodności. Dotyczy to szczególnie miast, które dla wielu gatunków zwierząt i roślin są nowym, bardzo wymagającym środowiskiem do życia. Dynamicznym i zmiennym, wymagającym
dostosowywania się do potencjalnych zagrożeń wynikających z rozwoju miast,
w tym nowej zabudowy.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
(potocznie bioróżnorodność, zdeﬁniowana w konwencji o różnorodności biologicznej) to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów
występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią.

■ Bioróżnorodność na terenach zurbanizowanych
Miejskie ostoje bioróżnorodności kojarzą nam się głównie z popularnym w ostatnich latach pojęciem błękitno-zielonej infrastruktury. Rozumiemy ją zazwyczaj,
odpowiednio, jako lasy miejskie, parki i ładnie utrzymane zieleńce, rzeki czy
zbiorniki wodne. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że ostojami miejskiej bioróżnorodności często są także nawet niewielkie skwery i zaniedbane trawniki,
7
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tereny ruderalne i poprzemysłowe niewykorzystywane obecnie przez człowieka.
Ważna jest nawet ścisła zabudowa miast, w której za współlokatorów mamy różne gatunki ptaków i nietoperzy czy setki bezkręgowców.

Pustułki gniazdujące na gzymsie kamienicy na wys. 1 piętra.
(Źródło: https://swidnica24.pl)

Borowce wielkie zimujące pod blaszaną elewacją budynku
(Fot. A. Szurlej Kielańska)
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Wróble gniazdujące w budynku

(Źródło: http://krytykapolityczna.pl)

Bioróżnorodność terenów zurbanizowanych to także obrzeża miast z półnaturalnymi obszarami w postaci łanów łąk czy pól uprawnych z miedzami, zadrzewieniami śródpolnymi i nawet pojedynczymi drzewami, które stanowią
środowisko życia dla wielu gatunków zwierząt.
Utrata bioróżnorodności na terenach miejskich i podmiejskich to w dużej
mierze wynik postępującej zabudowy. W centrach miast przybywa biurowców,
na obrzeżach powierzchni magazynowych, a niemal wszędzie, gdzie to tylko
możliwe, tak bardzo potrzebnej zabudowy mieszkaniowej. Wraz z nimi ubywa
skwerów, zieleńców, terenów zielonych i starych drzew w miastach oraz pól
uprawnych, nieużytków oraz łąk na terenach podmiejskich. W ten sposób pojawiają się także nowe, niepożądane gatunki inwazyjne i zwiększa efekt wyspy
ciepła. Nowe osiedla oraz zabudowa przemysłowa i magazynowa są grodzone,
powstają drogi dojazdowe, betonowe place i parkingi. Oświetlenie uliczne
9
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i zewnętrzne obiektów oddziaływuje daleko poza zabudowę, zakłócając życie
dzikich zwierząt. A zgodnie ustaleniami z konferencji Szczyt Ziemi, jaka odbyła
się w Rio de Janerio w 1992 r. rozwój społeczny, gospodarczy i inwestycyjny musi
mieć charakter trwale równoważony z możliwościami adaptacyjnymi przyrody.
Do tego dochodzi jeszcze huśtawka ekstremalnych zjawisk pogodowych: okresy suszy, bezśnieżne zimy, przeplatane nawalnym deszczem, powodziami, gradobiciami i wichurami.
Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, wskazuje, że utrata różnorodności biologicznej i załamanie ekosystemu to największe zagrożenia dla ludzkości w następnym dziesięcioleciu. Kryzys bioróżnorodności i klimatyczny są
ze sobą powiązane i negatywnie na siebie wpływają. W efekcie coraz dotkliwiej
odczuwamy w miastach skutki tych wszystkich zmian. Konieczna jest więc odbudowa ekosystemów i przywrócenie natury do naszego życia.
Jednym z priorytetów w/w Strategii bioróżnorodności jest zazielenianie terenów miejskich i podmiejskich a działania w tym celu mają być podejmowane
na szczeblu samorządowym i biznesowym. Dlatego tak ważny jest powrót do
naszych miast tradycyjnie użytkowanych ogrodów i gospodarstw rolnych
(w nowoczesnej formie), wykorzystywanie rozwiązań opartych na zasobach
przyrody (jak ogrody deszczowe, zieleń retencjonująca wodę i wiele innych)
ale również dbałość o obecne w miejskim krajobrazie siedliska i zwierzęta oraz
istniejącą zieleń.
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KORZYŚCI Z ZIELENI
I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI
DLA ZIELONEGO BUDOWNICTWA
Osiedla, obiekty biurowe czy hale magazynowe realizowane z uwzględnieniem
ochrony bioróżnorodności i lokalnych korytarzy ekologicznych to oczywiście
korzyści w postaci zachowanych walorów przyrodniczych. Tak ochroniona natura i w odpowiedni sposób zaprojektowane tereny zielone to w konsekwencji
także szereg usług ekosystemowych jakie nam świadczą. Dostęp do natury,
możliwość obcowania z przyrodą i obecność zieleni ma bardzo duży, pozytywny wpływ na samopoczucie ludzi (ang. well-beeing). Nie bez znaczenia są także
korzyści finansowe (oszczędności), a nawet możliwość podniesienia wartości
inwestycji właśnie poprzez bioróżnorodność i rozwiązania oparte na zasobach
przyrody.

■ Korzyści inwestycyjne
Większa wartość rynkowa nieruchomości
➭ Atrakcyjna zieleń wysoka w postaci drzew widoczna z okien zwiększa wartość nieruchomości nawet o 15 % (Suchocka 2018).
➭ Sąsiedztwo dobrze urządzonych terenów zieleni wpływa na szybkość i ceny
sprzedaży nieruchomości (Suchocka 2018).
➭ Każde zadbane, stare drzewo znajdujące się przed posesją może wpływać na
wzrost cen sprzedaży nieruchomości o 0,88% (Suchocka 2018).
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Większe dochody z usług w miejscach zacienionych przez drzewa
➭ Większe do 10% dochody z usług typu handel i gastronomia w miejscach,
gdzie drzewa zacieniają teren (Suchocka 2018).
Zmniejszone nakłady finansowe na utrzymywanie i pielęgnację
zieleni projektowej
➭ Koszt utrzymania łąki kwietnej jest 10 krotnie niższy od kosztów utrzymania
trawnika (dotyczy podlewania, koszenia, zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez specjalistyczne firmy) (źródło: laka.org.pl)
➭ Roczny koszt utrzymania ogrodu deszczowego przez specjalistyczną firmę
wynosi szacunkowo 1000 zł, koszt pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych
z szeregiem zabiegów pielęgnacyjnych (renowacja, aeracja, wertykulacja, nawożenie, opryski) bez kosztów materiału to koszty od 1100 zł miesięcznie
(dane własne).

CIEKAWOSTKA

Wartość finansowa usług ekosystemowych świadczonych przez zieleń
➭ Wartość usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa przydrożne
w dzielnicy Praga Północ szacuje się na ponad 2 mln zł (Suchocka 2018).

USŁUGI EKOSYSTEMOWE ZIELENI WYSOKIEJ

czy wiesz, że:
Fitoremediacja (pochłanianie dwutlenku węgla i innych lotnych
związków) – przydrożne aleje absorbują 9 x więcej zanieczyszczeń
niż drzewa zlokalizowane dalej a dorosłe drzewa mogą kumulować
ok 93 kg węgla rocznie, małe drzewa – 1 kg rocznie (Dixon, 2007).
Retencja wody – dorosły buk potraﬁ przepompować dziennie
500 l wody (Wohlleben, 2016).
Zmniejszenie siły wiatru – zieleń wysoka redukuje siłę wiatru
z 55 km/h do 15, powodują mniejsze wychładzanie budynków.
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Zmniejszanie uciążliwości hałasu – od 0,5 do 5 – 10 dB.
Naturalna klimatyzacja – obniżenie temperatury powietrza i wzrost
wilgotności.
Potencjał ekologiczny – obecność siedlisk dla wielu innych gatunków
(np. porostów, bezkręgowców, ptaków, nietoperzy).

CIEKAWOSTKA

Korzyści dla użytkownika, mieszkańca
➭ Poprawa estetyki przestrzeni.
➭ Kontakt z przyrodą, np. obserwacja ptaków zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa
(Tryjanowski, Murawiec 2021).

W okresie izolacji spowodowanej pandemią Covid-19 polscy naukowcy (Piotr Tryjanowski i Sławomir Murawiec) przeprowadzili badania
skoncentrowane na poznaniu samopoczucia i emocji odczuwanych
w trakcie obserwacji przyrody. Uzyskane wyniki ukazały bardzo ważną
rolę, jaką pełni obserwowanie ptaków i dostęp do natury, szczególnie
w czasie izolacji i poczucia zagrożenia. Obserwowanie ptaków pozwalało respondentom „widzieć obecną rzeczywistość jako tożsamą z rzeczywistością sprzed pandemii koronawirusa. Przez skojarzenie ze stałością reguł, cykli i procesów przyrody wyzwalało myśli o stałości świata.
Jest to kolejny dowód na to, że natura – a więc i ptaki – ma olbrzymie
znaczenie dla zdrowia psychicznego”. Co ciekawe, wyniki badań dotyczą pospolitych gatunków ptaków obserwowanych z budynków. To
bardzo ważny argument przemawiający za pilną potrzebą tworzenia
zrównoważonych budynków w taki sposób, aby w jak najszerszym
możliwym zakresie umożliwić ich użytkownikom dostęp do natury na
zewnątrz, rozumianej jako obecność siedlisk i terenów zielonych sprzyjających obecności dzikich gatunków ptaków, ale również innych
przedstawicieli ﬂory i fauny, oraz możliwości ich obserwowania.
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➭ wybór aktywnych form przemieszczania się (Hanibuchi 2011), aktywne spędzanie wolnego czasu (Brownson 2001), integracja społeczna (Kuo, Sullivan 2001).
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➭ mniejszy poziom agresji (Kuo, Sullivan 2001).
➭ większe przywiązanie i dbałość o tereny zielone (Sheets 1991).

Tak zwany zespół deficytu natury i jego długofalowe skutki dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego opisuje amerykański dziennikarz Richard Louv.
W swojej książce „Ostatnie dziecko lasu” wymienia cały szereg poważnych konsekwencji wynikających z braku kontaktu z naturą.
Dotyczą one w równym stopniu dorosłych, jak i dzieci na coraz wcześniejszych etapach życia:
➭ Choroby cywilizacyjne wynikające z braku ruchu czy nieodpowiedniej diety,
➭ Trudności w koncentracji uwagi,
➭ Utrata umiejętności radzenia sobie w warunkach odbiegających od tych
sztucznie wykreowanych przez cywilizację,
➭ Przewlekły stres,
➭ Zmniejszenie kreatywności i produktywności.

15

Zielony potencjał inwestycji. Obiekty przyjazne przyrodzie

■ Zdaniem eksperta
Dzisiaj już nikogo nie trzeba przekonywać, że realizacja budownictwa zrównoważonego rozumianego, jako efektywne energetycznie, komfortowe realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego, to jedyna słuszna droga. W tym złożonym
procesie, ochrona bioróżnorodności, wyrażana jako dbałość o zachowanie i integrację gatunków fauny, flory oraz istniejącej zieleni jest kluczowym elementem.
Pozwala na zapewnienie przyjaznego otoczenia wokół domów, będąc jednocześnie
narzędziem do walki z negatywnymi zmianami klimatycznymi.
Zachowanie i pielęgnacja różnorodności biologicznej to dbałość o naszego sprzymierzeńca jakim jest przyroda, która przynosi wiele korzyści dla naszego samopoczucia fizycznego i psychicznego.
Wprawdzie coraz częściej na nowych osiedlach mieszkaniowych możemy dostrzec
rozwiązania chroniące bioróżnorodność w postaci łąk kwietnych, zachowania starodrzewu, ogrodów deszczowych czy też budek lęgowych dla ptaków i domków dla jeży,
to jednak upowszechnienie wdrażania takich działań jest jeszcze przed nami.
Niniejsza lektura ma na celu wsparcie inwestora w świadomym zarządzaniu przestrzenią wokół inwestycji. Zielony potencjał inwestycjiἀ – Obiekty przyjazne przyrodzie, to publikacja wskazująca dobre i proste praktyki, zawierająca podpowiedzi
oraz propozycje rozwiązań, których zastosowanie pozwoli mieszkać i żyć z przyrodą za pan brat.
Równocześnie lektura ta idealnie wpisuje się w ideę certyfikatu ZIELONY DOM
opracowanego przez PLGBC, który jako pierwszy polski certyfikat wielokryterialny
znacząco podkreśla znaczenie bioróżnorodności w otoczeniu budynków mieszkalnych. Wdrożenie rozwiązań prezentowanych przez Autorów publikacji zdecydowanie ułatwi realizację kryteriów i uzyskanie wysokiej oceny w zakresie bioróżnorodności w ramach certyfikatu ZIELONY DOM.
dr inż. Dorota Bartosz
Ekspert projektów | Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
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■ Zdaniem eksperta
Zmiany klimatu, globalne ocieplenie, kryzys różnorodności biologicznej, wymieranie gatunków, wyczerpywanie zasobów naturalnych to zjawiska realne
i niestety bezpośrednio związane z działalnością człowieka. I choć nie słychać
już głosów zaprzeczenia z ust dużych organizacji naukowych odnośnie antropogenicznego pochodzenia tych zjawisk, to nadal słychać różne mity na ten temat,
np. z ust polityków. Jak z tym walczyć? Edukować, informować, trąbić. Nieustannie. Poradnik „Zielony potencjał inwestycji. Obiekty przyjazne przyrodzie” w jasny sposób podaje definicje, korzyści i sposoby na ochronę bioróżnorodności, która jest kluczem do sukcesu zarówno w łagodzeniu zmian klimatu
jak i adaptacji do nich.
Poleciłabym ten poradnik absolutnie każdemu, począwszy od polityka,
urzędnika, inwestora, dewelopera, projektanta, studenta, kończąc na zwykłym
Kowalskim i Kowalskiej. Pamiętajmy, że to my tworzymy społeczności i to my
kształtujemy otoczenie wokół nas. To od nas samych w ogromnym stopniu zależy, czy otwierając okno usłyszymy śpiew ptaków lub też czy powietrze, którym
oddychamy nas odżywia czy truje. Nasza sprawczość przejawia się pośrednio
np. w wyborze polityków dla których kryzys klimatyczny i kryzys bioróżnorodności ma znaczenie priorytetowe jak i bezpośrednio np. rezygnując z palenia,
wybierając rower czy też sadząc jodłę pospolitą zamiast orzecha włoskiego
w przydomowym ogrodzie.

mgr inż. Katarzyna Czyżewska
Specjalista ds. zrównoważonego budownictwa
| Audytor certyfikacji Zielony Dom, LEED AP,
BREEAM Communities qualified
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OCHRONA PRZYRODY
I BIORÓŻNORODNOŚCI W PROCESIE
INWESTYCYJNYM  W SKRÓCIE
Na ochronę przyrody i bioróżnorodności w procesie inwestycyjnym składa się
szereg odpowiednio zaplanowanych i wdrożonych działań. Realizacja poszczególnych zadań na konkretnych etapach inwestycji nie jest przypadkowa i wielokrotnie odpowiada za skuteczną ochronę przyrody i bioróżnorodności w ramach
inwestycji.
Podstawowe zadania związane z ochroną przyrody i bioróżnorodności można przypisać do 3 kategorii odpowiadających kolejnym etapom inwestycji:

■ Etap planowania inwestycji wraz z projektem budowlanym
lub projektem przebudowy
Inwentaryzacja przyrodnicza i wraz z nią określenie obecności siedlisk i gatunków (zwierząt i roślin) oraz zieleni wysokiej, obecnych na terenie inwestycji
i obszarze bezpośrednio z nim sąsiadującym
Plan zarządzania bioróżnorodnością na który składają się:
Plan ochrony – wykaz konkretnych rozwiązań których celem jest zabezpieczenie istniejących siedlisk, ochrona zastanych gatunków zwierząt i roślin oraz
zieleni wysokiej,
19
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Plan kompensacji przyrodniczej – odtwarzanie siedlisk, przenoszenie gatunków, nasadzenia zastępcze, zapewnienie alternatywnych siedlisk i schronień dla
zwierząt, zapewnienie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ zanieczyszczenia światłem (ochrona ptaków i nietoperzy) oraz wpływ obecności przeszkleń na ptaki,
Plan nasadzeń – projekt zieleni dopasowany do lokalnych warunków wodnoglebowych oraz potrzeb lokalnej fauny.

■ Etap budowy
Ochrona istniejącej zieleni i siedlisk przed przypadkowym zniszczeniem –
zabezpieczenie zieleni wysokiej (drzewa, krzewy) nieprzewidzianej do wycinki
przed zniszczeniem, przeniesienie chronionych gatunków roślin na siedliska zastępcze, zabezpieczenie siedlisk ptaków i nietoperzy w obiektach przewidzianych do pozostawienia (obiekty, drzewa/krzewy) przed zniszczeniem, a bytujących w nich zwierząt przed płoszeniem i niepokojeniem.
Ochrona fauny – wycinka drzew i krzewów poza okresem lęgowym/rozrodczym lub pod nadzorem ekspertów, odtworzenie miejsc gniazdowych ptaków
i schronień dla nietoperzy zniszczonych na etapie realizacji inwestycji (remont
lub rozbiórka istniejących obiektów, wycinka zieleni), ochrona korytarzy migracyjnych płazów, zabezpieczenie terenu budowy przed przedostawaniem się
zwierząt.
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■ Etap użytkowania
Monitoring – ocena stanu nasadzeń zastępczych i nasadzeń zieleni, ocena
wykorzystania nowych siedlisk przez faunę (bezkręgowce, ptaki, nietoperze),
monitoring kolizji ptaków z przeszkleniami obiektu,
Bieżąca konserwacja sztucznych siedlisk zastępczych – konserwacja, czyszczenie
i naprawa budek lęgowych dla ptaków/skrzynek dla nietoperzy, hoteli dla zapylaczy,
Pielęgnacja zieleni niskiej – koszenie łąk kwietnych, dosiew nasion z gatunków jednorocznych,
Wdrażanie działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji w przypadku jego stwierdzenia.
Kompleksowa ochrona przyrody i bioróżnorodności w procesie inwestycyjnym
wymaga zaangażowania ekspertów przyrodników. Ich głównym zadaniem jest:
– inwentaryzacja przyrodnicza terenu inwestycji, a więc identyfikacja istniejących elementów przyrodniczych,
– ocena potencjalnego wpływu inwestycji na stan zachowania poszczególnych
elementów oraz możliwość ich ochrony w trakcie inwestycji i podnoszenie
ich potencjału,
– dobór i zaplanowanie odpowiednich rozwiązań dotyczących ochrony, odtwarzania siedlisk, podnoszenia potencjału bioróżnorodności,
– nadzór przyrodniczy w trakcie realizacji inwestycji.
Skuteczność ochrony przyrody i wynikających z niej działań uwarunkowana
jest każdorazowo współpracą ekspertów z inwestorem, architektem/projektantem i generalnym wykonawcą oraz wspieranie wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego na każdym jego etapie.
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OCHRONA PRZYRODY
I BIORÓŻNORODNOŚCI W PROCESIE
INWESTYCYJNYM  OD CZEGO ZACZĄĆ?
■ Inwentaryzacja przyrodnicza
Bez względu na charakter działki przeznaczonej pod inwestycję (obszar pod
rewitalizację, teren wcześniej już zagospodarowany lub nieużytek) kluczową
kwestią pozwalającą na skuteczną i sensowną ochronę bioróżnorodności przy
zielonych obiektach jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Posłuży ona
do określenia stanu oraz potencjału lokalnych zasobów przyrodniczych a także
zidentyfikowania potrzeb związanych z ochroną bioróżnorodności.

Na podstawowy zakres badań, który docelowo służy do ochrony bioróżnorodności w ramach inwestycji oraz podniesienia jej wartości składają się:
➭ Uproszczona inwentaryzacja botaniczna i siedliskowa działki inwestycyjnej, celem określenia obecności gatunków i siedlisk podlegających ochronie, określenia ich atrakcyjności dla poszczególnych
gatunków lub grup zwierząt, konieczności uzyskania pozwolenia
z właściwej miejscowo RDOŚ na ich zniszczenie lub przeniesienie
na siedliska zastępcze, zaplanowanie nasadzeń z uwzględnieniem
gatunków rodzimych, odpowiednich siedliskowo,
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➭ Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni wysokiej (drzewa i krzewy) w obrębie działki inwestycyjnej, niezbędna do ewentualnego
wniosku na wycinkę i projektu nasadzeń zastępczych,
➭ Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna istniejących
obiektów oraz zieleni w obrębie działki inwestycyjnej, celem identyfikacji siedlisk rozrodczych ptaków i rozrodczych/zimowych nietoperzy, określenia konieczności sporządzenia ewentualnego wniosku
na zniszczenie siedlisk oraz zaprojektowania siedlisk zastępczych,
➭ Inwentaryzacja entomologiczna drzew i krzewów planowanych
do wycinki w obrębie działki inwestycyjnej, celem identyfikacji
siedlisk bezkręgowców, sporządzenia ewentualnego wniosku na
zniszczenie oraz zabezpieczenie siedlisk,
➭ Ocena terenu inwestycji pod kątem występowania siedlisk wodnych – atrakcyjnych dla płazów celem określenia działań ochronnych na etapie realizacji inwestycji,
➭ Uproszczona inwentaryzacja bezpośredniego sąsiedztwa działki
inwestycyjnej, celem dopasowania zieleni projektowej do sąsiednich
naturalnych, półnaturalnych lub zaaranżowania na ich wzór ekosystemów z uwzględnieniem gatunków odpowiednich siedliskowo.
Poniższa tabela zawiera syntetyczne
informacje o inwentaryzacji
oraz jej zakresie.
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Inwentaryzacja
dendrologiczna
(zieleni
wysokiej)

Uproszczona
inwentaryzacja
botaniczna
i siedliskowa

ZAKRES
INWENTARYZACJI

Działka
inwestycyjna
(obszar pod
zajęcie stałe
i czasowe

Działka
inwestycyjna
(obszar pod
zajęcie stałe
i czasowe)

OBSZAR

25
Opcjonalnie – w okresie po
wegetacyjnym.

Optymalnie – w okresie
wegetacyjnym.

Opcjonalnie – w okresie po
wegetacyjnym z wykluczeniem
okresu z zaleganiem pokrywy
śnieżnej.

Optymalnie – w okresie
wegetacyjnym.

KIEDY

Informacje o ewentualnej
kolizji z planowaną zabudową.

Stan zdrowotny.

Gatunek, obwód pnia na
wys. 5 cm nad gruntem
oraz pierśnica (w przypadku
drzew), powierzchnia w m2
(w przypadku krzewów).

Wskazanie gatunków
dominujących. Określenie ich
roli w odniesieniu do fauny.

Czy w obrębie działki
inwestycyjnej znajdują się
cenne siedliska i gatunki
podlegające ochronie.

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Ewentualny wniosek
pozwolenie na wycinkę.

Plan Zagospodarowania
Terenu (PZT).

Określenie zakresu
kompensacji – np. siedlisk,
wykonania nasadzeń
zastępczych.

Wskazanie ewentualnej
konieczności uzyskania zgody
RDOŚ na zniszczenie siedlisk,
przeniesienie gatunków
chronionych roślin.

Określenie działań
niezbędnych do podjęcia na
etapie realizacji inwestycji
(np. wygrodzenie stanowisk
cennych gatunków, termin
zdejmowania i postępowania
z humusem).

PODSTAWOWY ZAKRES
WYKORZYSTANIA DANYCH
ochrona przyrody i biorónorodnoci w procesie inwestycyjnym – od czego zacz?

Inwentaryzacja
ornitologiczna
istniejących
obiektów

ZAKRES
INWENTARYZACJI

Działka
inwestycyjna

OBSZAR

Opcjonalnie – w okresie
polęgowym (wrzesień – styczeń) na
podstawie śladów oraz dostępności
odpowiednich siedlisk = możliwość
wskazania potencjalnych miejsc
gniazdowych i określenia gatunków
mogących gniazdować w obiekcie.

Optymalnie – w okresie lęgowym
ptaków gniazdujących w budynkach
(luty – sierpień) na podstawie
zajętych siedlisk = określenie liczby
rzeczywistych siedlisk lęgowych
i gniazdujących gatunków.

KIEDY

Wskazanie liczby
rzeczywistych/potencjalnych
siedlisk gniazdowych.

Wskazanie gatunków
rzeczywiście/potencjalnie
gniazdujących w obiekcie.

Czy obiekt jest zasiedlony
przez ptaki.

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Określenie zakresu
kompensacji – liczby, typu
i miejsca odtworzenia siedlisk
zastępczych.

Wskazanie ewentualnej
konieczności uzyskania zgody
RDOŚ na usunięcie gniazd/
niszczenie siedlisk.

Określenie możliwego
terminu i zakresu realizacji
prac zarówno w przypadku
rozbiórki obiektu jak
i remontu (dotyczy prac
termomodernizacyjnych,
ocieplenia ścian, wymiany
parapetów i stolarki okiennej).

PODSTAWOWY ZAKRES
WYKORZYSTANIA DANYCH
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OBSZAR

Inwentaryzacja
Działka
chiropterologiczna inwestycyjna
istniejących
obiektów

ZAKRES
INWENTARYZACJI
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Opcjonalnie – w okresie poza
hibernacją (marzec – październik)
na podstawie ewentualnych śladów
bytowania = określenie obecności
kolonii zimującej.

oraz

Opcjonalnie – w okresie
pozarozrodczym (wrzesień –
kwiecień) na podstawie śladów =
możliwość wskazania potencjalnych
miejsc rozrodczych/kolonii,

Optymalnie – w okresie hibernacji
nietoperzy wykorzystujących
siedliska zimowania w budynkach
(listopad – luty) na podstawie
śladów bytowania = określenie
obecności i oszacowanie liczebności
kolonii zimującej.

oraz

Optymalnie – w okresie rozrodczym
nietoperzy wykorzystujących
siedliska w budynkach (majsierpień) na podstawie rzeczywiście
zajętych siedlisk = określenie
wielkości kolonii rozrodczej,

KIEDY

Oszacowanie wielkości
kolonii rozrodczej/zimowej
nietoperzy.

Wskazanie gatunków
rzeczywiście/potencjalnie
zasiedlających obiekt.

Czy obiekt jest zasiedlony
przez nietoperze.

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Określenie zakresu
kompensacji – liczby, typu
i miejsca odtworzenia siedlisk
zastępczych.

Wskazanie ewentualnej
konieczności uzyskania zgody
RDOŚ na zniszczenie siedlisk.

Określenie możliwego
terminu i zakresu realizacji
prac zarówno w przypadku
rozbiórki obiektu jak i remontu
(dotyczy prac remontowych
w piwnicach, na strychach
oraz poszycia dachowego,
termomodernizacji).

PODSTAWOWY ZAKRES
WYKORZYSTANIA DANYCH
ochrona przyrody i biorónorodnoci w procesie inwestycyjnym – od czego zacz?

Inwentaryzacja
ornitologiczna
zieleni

ZAKRES
INWENTARYZACJI

Działka
inwestycyjna

OBSZAR

Opcjonalnie – w okresie
polęgowym (wrzesień – luty) =
możliwość wskazania potencjalnych
miejsc gniazdowych i określenia
gatunków mogących gniazdować na
drzewach i krzewach.

Optymalnie – w okresie lęgowym
ptaków wykorzystujących dziuple
oraz drzewa i krzewy jako siedliska
gniazdowe (marzec – sierpień)
= możliwość określenia liczby
rzeczywistych siedlisk lęgowych
i gniazdujących gatunków.

KIEDY

Wskazanie gatunków
rzeczywiście/potencjalnie
gniazdujących.

Czy drzewa, krzewy są
wykorzystywane przez ptaki
jako siedliska lęgowe.

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Określenie zakresu
kompensacji – liczby, typu
i miejsca odtworzenia siedlisk
zastępczych.

Wskazanie ewentualnej
konieczności uzyskania zgody
RDOŚ na zniszczenie gniazd
(w przypadku gatunków
wykorzystujących gniazda
przez kilka sezonów).

Określenie możliwego terminu
ewentualnej wycinki.

PODSTAWOWY ZAKRES
WYKORZYSTANIA DANYCH
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OBSZAR

Inwentaryzacja
entomologiczna
drzew
o pierśnicy
40 cm i krzewów

Działka
inwestycyjna

Działka
Inwentaryzacja
chiropterologiczna inwestycyjna
drzew o pierśnicy
powyżej 40 cm

ZAKRES
INWENTARYZACJI

Wskazanie gatunków
rzeczywiście/potencjalnie
zasiedlających drzewa.

oraz
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Czy drzewa/krzewy są
wykorzystywane przez
bezkręgowce jako siedliska.
Wskazanie gatunków
w rzeczywistości
zasiedlających.

Optymalnie – w okresie aktywności
sezonowej bezkręgowców
(kwiecień – sierpień).
Opcjonalnie – poza okresem
aktywności sezonowej
bezkręgowców (wrzesień – marzec)
na podstawie obecności siedlisk,
śladów żerowania.

Opcjonalnie – w okresie poza
rozrodczym (wrzesień – kwiecień)
oraz poza okresem hibernacji
(marzec – październik) = możliwość
określenia wykorzystania drzew jako
kryjówki przejściowe.

Optymalnie – w okresie zimowania
nietoperzy
(listopad – luty) = możliwość
określenia gatunków zasiedlających
drzewa.

Czy drzewa są
wykorzystywane przez
nietoperze jako kryjówki
rozrodcze, zimowe lub
przejściowe.

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Optymalnie – w okresie rozrodczym
nietoperzy
(maj – sierpień) = możliwość
określenia gatunków zasiedlających
drzewa,

KIEDY

Wskazanie ewentualnej
konieczności uzyskania zgody
RDOŚ na zniszczenie siedliska
(wycinka drzew) i przeniesienie
ich fragmentów w siedliska
zastępcze.

Określenie możliwego terminu
ewentualnej wycinki oraz
sposobu jej przeprowadzenia
i postępowania ze ściętym
drzewem.

Określenie zakresu
kompensacji – liczby, typu
i miejsca odtworzenia siedlisk
zastępczych.

Wskazanie ewentualnej
konieczności uzyskania zgody
RDOŚ na zniszczenie gniazd
(w przypadku gatunków
wykorzystujących gniazda
przez kilka sezonów).

Określenie możliwego terminu
ewentualnej wycinki.

PODSTAWOWY ZAKRES
WYKORZYSTANIA DANYCH
ochrona przyrody i biorónorodnoci w procesie inwestycyjnym – od czego zacz?

Działka
inwestycyjna
oraz
bezpośrednie
sąsiedztwo

Bezpośrednie
sąsiedztwo
działki
inwestycyjnej

Uproszczona
inwentaryzacja
bezpośredniego
sąsiedztwa
działki
inwestycyjnej

OBSZAR

Ocena terenu
inwestycji pod
kątem obecności
siedlisk
atrakcyjnych
dla płazów

ZAKRES
INWENTARYZACJI
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Opcjonalnie – w okresie po
wegetacyjnym i okresie po
lęgowym/rozrodczym.

Optymalnie – w okresie
wegetacyjnym i okresie lęgowym/
rozrodczym.

Opcjonalnie – w okresie poza
migracjami sezonowymi.

Optymalnie – w okresie migracji
sezonowej płazów (marzec –
czerwiec, wrzesień – listopad).

KIEDY

Obecność w bezpośrednim
sąsiedztwie inwestycji
cennych siedlisk i gatunków
ﬂory i fauny.

Odległość najbliższych
terenów zielonych (np. parki,
skwery, zieleńce, szpalery
drzew) względem inwestycji.

Czy w obrębie inwestycji
lub w jej bezpośrednim
sąsiedztwie znajdują się
siedliska atrakcyjne dla
płazów (np. zbiorniki
wodne, obniżenia terenu ze
stagnującą wodą, miejsca
sprzyjające zimowaniu
płazów).

NIEZBĘDNE INFORMACJE

Wzmocnienie lokalnej
sieci mikro korytarzy
ekologicznych.
Identyﬁkacja zagrożeń dla
cennych gatunków ze strony
inwestycji.

Dopasowanie projektu
zieleni do sąsiadujących
siedlisk naturalnych
lub półnaturalnych lub
ekosystemów bazujących
na właściwych siedliskowo
gatunkach.

Wskazanie ewentualnej
konieczności uzyskania zgody
z RDOŚ na zniszczenie siedlisk
(np. zasypanie zbiorników)
lub odławianie i przenoszenie
poza teren inwestycji płazów
znajdujących się na terenie
budowy.

Określenie zakresu działań
związanych z ochroną płazów
na terenie budowy.

PODSTAWOWY ZAKRES
WYKORZYSTANIA DANYCH
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W raporcie z inwentaryzacji powinny się znaleźć:
➭ Wyniki inwentaryzacji wraz z ich oceną,
➭ Zalecenia w zakresie niezbędnych do podjęcia działań
ochronnych –jeżeli stwierdzone w obrębie inwestycji siedliska i gatunki chronione, mogą zostać zniszczone (w trakcie
realizowanych prac (dotyczy siedlisk i gatunków),
➭ Zalecenia w zakresie nadzoru przyrodniczego, w szczególności sposób i możliwy termin realizacji prac; zalecenia
w zakresie sposobu postępowania z gatunkami chronionymi
w przypadku ich stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji,
➭ Zalecenia w zakresie rekomendowanego projektu zieleni
(dobór odpowiednich gatunków),
➭ Zalecenia w zakresie ochrony drzew i krzewów nieprzewidzianych do wycinki,
➭ Zalecenia w zakresie ochrony lokalnej bioróżnorodności
i ochrony lokalnie występujących gatunków na etapie funkcjonowania inwestycji (np. rekomendacja dotycząca uuwzględnienia budek dla ptaków i nietoperzy, zabezpieczeń szklanych
powierzchni przed kolizjami).

Inwentaryzacja przyrodnicza wraz z raportem z inwentaryzacji oraz wynikające z nich zalecenia to punkt wyjściowy do podjęcia odpowiednich działań na
każdym z etapów inwestycji. Działań, które będą skutkować zarówno odpowiednim poziomem ochrony zastanych elementów przyrodniczych i bioróżnorodności, jak i korzyściami które z nich wynikają zarówno dla inwestora i właściciela
jak i dla człowieka – użytkownika danego obiektu lub mieszkańca.
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Inwentaryzacja przyrodnicza terenu zielonej inwestycji
– zalety:
➭ Ochrona zasobów lokalnej flory i fauny dopasowana do charakteru inwestycji,
➭ Zieleń projektowa dopasowana ściśle do charakteru obiektu
oraz struktury sąsiadujących terenów zielonych, dopasowana do warunków siedliskowych, (np. zacienienie, deficyt
wodny, wyspa ciepła, zanieczyszczenia z ruchu kołowego)
oraz potrzeb lokalnej fauny (baza żerowiskowa, rozrodcza),
➭ Racjonalne gospodarowanie wodą na etapie eksploatacji inwestycji,
➭ Wzmocnienie potencjału lokalnej bioróżnorodności oraz
wzmacnianie sieci lokalnych mikro korytarzy ekologicznych,
➭ Wyższa wartość usług ekosystemowych (np. redukcja lokalnych wysp ciepła, obniżenie temperatury, wzrost wilgotności
powietrza, fitoremediacja, obniżenie poziomu hałasu).
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NADZÓR PRZYRODNICZY
NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI
Sprawna i skuteczna ochrona poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego w procesie inwestycyjnym to jedno z zadań przy różnego rodzaju inwestycjach. Wiele Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizację
inwestycji (DŚU) wymaga na etapie realizacji prac budowlanych stałego nadzoru
przyrodniczego dla którego w DŚU zdefiniowane są każdorazowo konkretne zadania. Przykładając wagę do ochrony zastanej bioróżnorodności oraz elementów
środowiska przyrodniczego w obrębie planowanej i realizowanej inwestycji, jako
dobrą praktykę i gwarancję realizacji prac zgodnie z poszanowaniem zasobów
przyrodniczych, należy uwzględnić udział przyrodników już na etapie planowania inwestycji oraz w trakcie całego okresu jej realizacji.

Główne zadania nadzoru przyrodniczego oraz eksperta przyrodnika (lub
zespołu ekspertów) w trakcie realizacji inwestycji:
➭ Inwentaryzacja ornitologiczna i entomologiczna drzew i krzewów planowanych do wycinki zlokalizowanych w obrębie działki inwestycyjnej, celem
identyfikacji siedlisk rozrodczych ptaków, sporządzenia ewentualnego wniosku o pozwolenie na zniszczenie gniazd i siedlisk ptaków oraz zaprojektowania siedlisk zastępczych;
➭ Inwentaryzacja chiropterologiczna drzew planowanych do wycinki zlokalizowanych w obrębie działki inwestycyjnej, celem identyfikacji siedlisk nietoperzy, sporządzenia ewentualnego wniosku o pozwolenie na zniszczenie
siedlisk oraz zaprojektowania siedlisk zastępczych;
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➭ Inwentaryzacja ornitologiczna i chiropterologiczna obiektów przewidzianych do rozbiórki lub prac remontowych, zlokalizowanych w obrębie
działki inwestycyjnej, celem identyfikacji siedlisk ptaków i nietoperzy, sporządzenia ewentualnego wniosku o pozwolenie na ich zniszczenie oraz zaprojektowania siedlisk zastępczych;
➭ Inwentaryzacja i nadzór herpetologiczny w trakcie realizacji prac;
➭ Wsparcie inwestora, generalnego wykonawcy przy uzyskaniu zgód na wycinkę, przenoszenie gatunków chronionych, odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną;
➭ Nadzór nad przenoszeniem lub przenoszenie gatunków chronionych (dotyczy roślin oraz drzew krzewów zasiedlonych przez bezkręgowce);
➭ Nadzór nad ochroną drzew i krzewów nieprzewidzianych do wycinki oraz
wygrodzeniem siedlisk przed przypadkowym zniszczeniem;
➭ Dobór odpowiednich siedlisk zastępczych (np. w postaci budek dla ptaków
lub nietoperzy), ich liczby, lokalizacji, nadzór nad ich wykonaniem, instrukcja czyszczenia i konserwacji.
Poniższa tabela stanowi wykaz działań i narzędzi niezbędnych do podjęcia
na etapie planowania, projektu oraz realizacji inwestycji, w celu ochrony
i wzmacniania potencjału lokalnej bioróżnorodności.
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Uproszczona matryca niezbędnych działań
w zakresie ochrony lokalnej bioróżnorodności (ﬂory i fauny)
w odniesieniu do charakteru działki i planowanych prac
PLANOWANE
PRACE

Rozbiórka
lub remont
istniejących
obiektów
budowlanych

NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA DZIAŁANIA
W CELU OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI
Ptaki
• Inwentaryzacja ornitologiczna obiektów pod kątem obecności gniazd
i potencjalnych siedlisk ptaków.
• Uzyskanie zgody z RDOŚ na zniszczenie/usunięcie istniejących gniazd
(prace takie mogą być prowadzone poza okresem lęgowym lub w przypadku,
gdy ich realizacja nie zagraża ptakom i ich lęgom oraz nie powoduje
płoszenia i niepokojenia ptaków).
• Odtworzenie zniszczonych siedlisk w postaci siedlisk zastępczych (budki lęgowe).
Nietoperze
• Inwentaryzacja chiropterologiczna obiektów pod kątem obecności kryjówek
rozrodczych i zimowych.
• Uzyskanie zgody z RDOŚ na zniszczenie/usunięcie istniejących siedlisk
(prace takie mogą być prowadzone poza okresem rozrodczym i zimowym
lub w przypadku, gdy ich realizacja nie zagraża nietoperzom oraz nie
powoduje ich płoszenia i niepokojenia).
• Odtworzenie zniszczonych siedlisk w postaci skrzynek lęgowych
lub schronień podelewacyjnych).
Zieleń wysoka
• Ograniczenie wycinki drzew i krzewów do okazów kolidujących z inwestycją.
• Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
• Zaplanowanie nasadzeń zastępczych uwzględniających rodzime,
odpowiednie siedliskowo gatunki, stwarzające siedliska dla lokalnej fauny.

Wycinka zieleni

Ptaki
• Wycinka drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków (15.03 – 15.10).
• W przypadku wycinki w okresie lęgowym, wycinka pod nadzorem
ornitologicznym po wcześniejszej inwentaryzacji zieleni pod kątem obecności
gniazd i lęgów ptaków.
Nietoperze
• Wycinka drzew pod nadzorem chiropterologicznym, po wcześniejszej
inwentaryzacji drzew pod kątem obecności kryjówek rozrodczych lub
zimowych nietoperzy.
Bezkręgowce
• Wycinka drzew o pierśnicy pow. 40 cm i krzewów (tarnina, głóg, róża)
pod nadzorem entomologicznym po wcześniejszej inwentaryzacji pod kątem
obecności chronionych gatunków chrząszczy i motyli.
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PLANOWANE
PRACE

NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA DZIAŁANIA
W CELU OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI
Rośliny, siedliska
• Uzyskanie zgody z właściwej miejscowo RDOŚ na zniszczenie cennych siedlisk
w przypadku konieczności ich zniszczenia oraz przeniesienie chronionych
okazów roślin na siedliska zastępcze.
• Wygrodzenie cennych siedlisk i okazów chronionych gatunków roślin
niekolidujących z prowadzeniem prac.
• Odtworzenie zniszczonych siedlisk po zakończeniu prac budowlanych.

Organizacja terenu
i zaplecza budowy

Zieleń wysoka
• Zabezpieczenie drzew i krzewów nieprzewidzianych do wycinki w trakcie
realizacji inwestycji.
Płazy
• W przypadku stwierdzenia siedlisk atrakcyjnych dla płazów i obecności
płazów w rejonie inwestycji uwzględnienie zastosowania płotków ochronnych
na cały okres realizacji prac.
• Regularna kontrola wykopów pod kątem obecności płazów a w przypadku
ich stwierdzenia odławianie i uwalnianie poza teren realizacji prac.

Organizacja terenu
budowy oraz
realizacja inwestycji

Płazy
• W przypadku stwierdzenia siedlisk atrakcyjnych dla płazów i obecności
płazów w rejonie inwestycji uwzględnienie zastosowania płotków ochronnych
na cały okres realizacji prac.
• Regularna kontrola wykopów pod kątem obecności płazów a w przypadku
ich stwierdzenia odławianie i uwalnianie poza teren realizacji prac.
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PLANOWANE
PRACE

NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA DZIAŁANIA
W CELU OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI
Rośliny i siedliska
• Uproszczona inwentaryzacja sąsiadujących z inwestycją ekosystemów
– celem dopasowania projektowanej zieleni do sąsiadujących siedlisk
i gatunków, występujących w stanie naturalnym lub półnaturalnym.
• Uwzględnienie w projekcie i nasadzenia zieleni wysokiej w postaci
rodzimych gatunków drzew i krzewów.
• Uwzględnienie w projekcie i wykonanie nasadzeń zieleni w postaci
trawników i łąk kwietnych eliminujących efekt wyspy ciepła.
• Uwzględnienie w projekcie zieleni i wykonanie nasadzeń gatunków
odpornych na suszę – nie wymagających intensywnego podlewania.
• Uwzględnienie w projekcie zieleni i wykonanie ogrodów deszczowych.

Projekt
oraz realizacja
inwestycji

Ptaki
• Uwzględnienie w projekcie i wykonanie zastępczych siedlisk rozrodczych
dla ptaków, uprzednio zniszczonych w wyniku rozbiórki lub remontu
istniejących obiektów, w postaci budek lęgowych dla ptaków montowanych
na elewacji.
• Uwzględnienie w projekcie i wykonanie zastępczych siedlisk rozrodczych
dla ptaków, uprzednio zniszczonych w wyniku wycinki drzew.
• Uwzględnienie w projekcie i zastosowanie rozwiązań projektowych
lub aranżacyjnych chroniących ptaki przed kolizjami z przezroczystymi
elementami obiektów, małej architektury i infrastruktury towarzyszącej.
• Uwzględnienie w projekcie i zastosowanie oświetlenia minimalizującego
zanieczyszczenie światłem nocnego nieba.
Nietoperze
• Uwzględnienie w projekcie i wykonanie zastępczych siedlisk dla nietoperzy,
uprzednio zniszczonych w wyniku rozbiórki lub remontu istniejących
obiektów - np. uwzględnienie w projekcie podtynkowych schronień
dla nietoperzy lub montaż budek na elewacji.
• Uwzględnienie w projekcie i wykonanie zastępczych siedlisk dla nietoperzy
zniszczonych uprzednio w wyniku wycinki drzew.
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ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE
■ Ochrona drzew nieprzewidzianych do wycinki
Prawidłowa ochrona drzew w trakcie procesu inwestycyjnego jest gwarancją zachowania ich w dobrym stanie zdrowotnym. Podstawowe zasady to zabezpieczenie drzew przed przypadkowym zniszczeniem oraz przestrzeganie wytycznych
w zakresie składowania materiałów i ruchu pojazdów w sąsiedztwie drzew, zasady wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew oraz sposób postępowania w przypadku uszkodzenia drzew.
Pnie wszystkich drzew znajdujących się w obrębie placu budowy należy
zabezpieczyć za pomocą osłon przypniowych:
➭ wykonanych w formie odeskowania lub osłon z maty słomianej lub juty,
➭ obejmujących całą powierzchnię pnia do wysokości nie mniej niż 150 cm
od podłoża,
➭ dolna część desek powinna opierać się o podłoże,
➭ deski powinny ściśle przylegać do pnia,
➭ oszalowanie należy opasać drutem co 40–60 cm (min. 3 razy).

Przykład
zabezpieczenia drzew
(Źródło: Suchocka 2018).
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➭
➭
➭
➭

➭
➭
➭

➭
➭

W obrębie rzutu korony drzew nie wolno:
składować materiałów budowlanych i mas ziemnych,
składować lub wylewać środków chemicznych lub trujących,
poruszać się lub parkować ciężkim sprzętem budowlanym,
zagęszczać gruntu w pobliżu drzew.
W przypadku wykonywania wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew:
nie należy wykonywać wykopów w odległości mniejszej niż 2 m od pni
drzew,
nie należy odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, niedopuszczalne jest rwanie i miażdzenie korzeni,
w trakcie prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim, w przypadku odsłonięcia korzeni należy zabezpieczyć system korzeniowy przed wysychaniem
(zastosowanie wilgotnych mat uniemożliwiających wysychanie korzeni),
ograniczanie korzeni (obcinanie) należy wykonywać na prosto ostrą siekierą
lub piłą,
w przypadku konieczności realizowania prac ziemnych w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie bryły korzeniowej prace ziemne powinny być wykonywane ręcznie.

Wytyczne w razie przypadkowego uszkodzenia drzew:
➭ uszkodzenia gałęzi – należy uciąć gałęzie bezpośrednio za miejscem złamania na prosto oraz zabezpieczyć je za pomocą dostępnego w sklepie
ogrodniczym środka grzybobójczego (np. Dendromal, Funaben lub innym
dostępnym środkiem) działającego odkażająco i wspomagająco przy zabliźnianiu się ran.
➭ uszkodzenia kory – należy zabezpieczyć środkiem grzybobójczym w miejscu
powstałych ran.
➭ uszkodzenia korzeni powstałych w trakcie wykopów – należy uciąć na prosto oraz zabezpieczyć za pomocą środka grzybobójczego. Narzędzie (piła)
którą będą dokonywane wszystkie cięcia należy zdezynfekować przed wykonywanym zabiegiem. Odsłonięte korzenie na czas przed ich zasypaniem
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muszą być zwilżane za pomocą zwilżonej maty lub materiału. Wykopy
z uszkodzonymi korzeniami należy niezwłocznie zasypać po wykonaniu
niezbędnych prac ziemnych.

■ Wycinka drzew i krzewów, rozbiórka lub remont
istniejących obiektów
Termin wycinki drzew i krzewów oraz rozbiórka lub prace remontowe w istniejących obiektach powinny być dopasowane do sezonowej aktywności poszczególnych grup zwierząt. W wyjątkowych przypadkach prace takie mogą być realizowane np. w okresie lęgowym, jednak zawsze w takich sytuacjach niezbędny
jest nadzór odpowiednich specjalistów a niekiedy również zgoda Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozbiórka lub prace remontowe w obiektach,
każdorazowo powinny być poprzedzone inwentaryzacją obiektów pod kątem
obecności ptaków i/lub nietoperzy.
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PTAKI

NIETOPERZE

CHRZĄSZCZE

MOTYLE

Luty

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Konieczność odroczenia wycinki
drzew i krzewów zasiedlonych przez
chronione gatunki motyli do czasu
uzyskania zgody z RDOŚ na wycinkę
i przeniesienie złóż jaj lub oprzędów
z gąsienicami na siedliska zastępcze.

Wycinka drzew i krzewów możliwa
pod nadzorem entomologa

Okres rozrodczy nietoperzy

Wylęg dorosłych chrząszczy

Konieczność odroczenia wycinki
drzew w przypadku potwierdzenia
ich zasiedlenia przez nietoperze do
momentu opuszczenia ich przez młode

Wycinka możliwa pod nadzorem
chiropterologa po wcześniejszej
inwentaryzacji drzew

Wycinka możliwa po uzyskaniu zgody z RDOŚ
i przeniesieniu oprzędów na siedliska zastępcze

Okres wylęgu i rozwoju larw oraz żerowania
w obrębie zasiedlonych zakrzaczeń

Wrzesień

Listopad

Grudzień

(źródło: Inżynier Budownictwa)

Konieczność odroczenia wycinki drzew
i krzewów zasiedlonych przez chronione
gatunki motyli do czasu uzyskania zgody
z RDOŚ na wycinkę i przeniesienie złóż jaj
lub oprzędów z gąsienicami
na siedliska zastępcze.

Wycinka drzew i krzewów możliwa
pod nadzorem entomologa

Wycinka drzew zasiedlonych przez chronione gatunki
chrząszczy możliwa po uzyskaniu zgody RDOŚ
i przeniesieniu drzew na siedliska zastępcze

Brak przeciwskazań do wycinki drzew

Wycinka możliwa
pod nadzorem
chiropterologa
po wcześniejszej
inwentaryzacji drzew

Hibernacja nietoperzy

Brak przeciwskazań
do wycinki drzew i krzewów

Październik

Brak przeciwskazań
do wycinki drzew

Wycinka
zasiedlonych
krzewów
z których nie
przeniesiono
oprzędów

Wycinka możliwa pod nadzorem entomologa,
po wcześniejszej inwentaryzacji drzew.
Konieczność odroczenia wycinki drzew zasiedlonych przez
chronione gatunki chrząszczy do czasu zakończenia wylęgu

Brak przeciwskazań
do wycinki drzew

Wycinka drzew zasiedlonych
przez chronione gatunki chrząszczy
możliwa po uzyskaniu zgody RDOŚ
i przeniesieniu drzew
na siedliska zastępcze

Brak przeciwskazań
do wycinki drzew

Kwiecień

Okres lęgowy ptaków
Wycinka możliwa pod nadzorem ornitologa, po wcześniejszej inwentaryzacji drzew i krzewów
Konieczność odroczenia wycinki drzew i krzewów w przypadku potwierdzenia ich zasiedlenia
przez ptaki (obecność zajętych gniazd, jaj lub piskląt) do czasu wyprowadzenia młodych

Marzec

Wycinka możliwa pod
nadzorem chiropterologa po
wcześniejszej inwentaryzacji
drzew

Hibernacja nietoperzy

Brak przeciwskazań
do wycinki
drzew i krzewów

Styczeń

Optymalne terminy wycinki drzew i krzewów z uwagi na sezonową aktywność poszczególnych grup zwierząt
Zielony potencjał inwestycji. Obiekty przyjazne przyrodzie
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PTAKI

NIETOPERZE

43

Luty

Maj

Czerwiec

Lipiec

Konieczność odroczenia prac
do momentu opuszczenia
schronień przez nietoperze

Konieczność odroczenia prac
do momentu opuszczenia
schronień przez nietoperze

Rozbiórka i prace remontowe
wyłącznie w przypadku
braku stwierdzenia
ich zasiedlenia przez nietoperze
po wcześniejszej inwentaryzacji
obiektów.

Rozbiórka i prace remontowe
wyłącznie w przypadku
braku stwierdzenia
ich zasiedlenia przez nietoperze
po wcześniejszej
inwentaryzacji obiektów

Brak przeciwskazań
realizacji prac

Okres rozrodczy nietoperzy

Brak przeciwskazań
do realizacji prac

Listopad

Grudzień

Konieczność odroczenia
prac do momentu
opuszczenia schronień
przez nietoperze

Rozbiórka i prace
remontowe wyłącznie
w przypadku braku
stwierdzenia ich zasiedlenia
przez nietoperze
po wcześniejszej
inwentaryzacji obiektów

Hibernacja nietoperzy

Rozbiórka lub prace remontowe
możliwe pod nadzorem ornitologa

Sierpień Wrzesień Październik

Okres lęgowy ptaków
Rozbiórka lub remont obiektów możliwa pod nadzorem ornitologa,
po wcześniejszej inwentaryzacji obiektu

Kwiecień

Konieczność odroczenia prac w przypadku potwierdzenia zasiedlenia obiektu przez ptaki
(obecność zajętych gniazd, jaj lub piskląt) do czasu wyprowadzenia młodych.

Marzec

Hibernacja nietoperzy

Rozbiórka lub prace
remontowe możliwe
pod nadzorem
ornitologa

Styczeń

Optymalne terminy prowadzenia rozbiórki lub prac remontowych
z uwagi na sezonową aktywność ptaków i nietoperzy zasiedlających obiekty

Rozdział
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■ Ochrona płazów w trakcie realizacji inwestycji
Podstawowa ochrona płazów w trakcie realizacji inwestycji skupia się na montażu tymczasowych ogrodzeń ochronnych, odpowiednim terminie usuwania
obiektów stanowiących zimowiska płazów i ewentualnym odławianiu zwierząt,
które znalazły się na terenie budowy.

Rozwizania
Tymczasowe ogrodzenia ochronne
Ogrodzenia takie znajdują zastosowanie w okresie migracji płazów do miejsc
rozrodu lub zimowania, w okresie krótkodystansowych migracji letnich minimalizując śmiertelność płazów na terenie budowy. Powinny być stosowane od
wczesnych etapów budowy aż do momentu zakończenia wszelkich prac budowlanych związanych z daną inwestycją.
Lokalizację tymczasowych ogrodzeń wyznacza ekspert herpetolog bazując na
wynikach inwentaryzacji herpetologicznej (jeśli była wcześniej przeprowadzana)
lub w oparciu o potencjalne szlaki migracji (wyznaczone na podstawie rozmieszczenia zbiorników rozrodczych i ważnych siedlisk lądowych) kolidujące z miejscem realizacji prac budowlanych.

Przykład prawidłowo wykonanego tymczasowego płotka ochronnego dla płazów
(Fot. A. Szurlej-Kielańska)
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Odławianie i przenoszenie płazów z terenu budowy
Odławianie płazów niezbędne jest w przypadku obecności na terenie budowy
zbiorników wodnych (nawet niewielkich), kałuż lub zastoisk z wodą, jeśli zostaną w nich stwierdzone jaja, kijanki lub inne postacie larwalne płazów.
Odławianie i przenoszenie do odpowiednich siedlisk zastępczych powinno
się odbywać z udziałem lub pod nadzorem herpetologa. Jeśli teren nie był
uprzednio ogrodzony, równocześnie wskazane jest jego tymczasowe wygrodzenie, aby uniemożliwić płazom przedostawanie się na teren budowy.
Z koniecznością odławiania zwierząt należy liczyć się w przypadku zasypywania zbiornika wodnego lub obniżenia terenu ze stagnującą w nim wodą
(w przypadku potwierdzonego zasiedlenia przez płazy). Prace takie należy wykonywać poza okresem rozrodczym (późnym latem). W takim wypadku zbiornik powinien być wygrodzony za pomocą tymczasowych płotków ochronnych
i dopiero odłowienie wszystkich osobników znajdujących się z nim umożliwia
jego zasypanie.
Ochrona płazów w okresie zimowania
Typowymi miejscami zimowania płazów są kryjówki zlokalizowane blisko ich
miejsc rozrodczych (a więc siedlisk wodnych) takie jak: leżące, rozkładające
się pnie drzew, wykroty, nory gryzoni, szczeliny w skarpach, fragmenty murów, stosy kamieni lud drewna, karpiny, śmietniska. Usuwanie takich elementów z terenu budowy lub zdejmowanie ściółki/humusu w przypadku obecności w bezpośrednim ich sąsiedztwie siedlisk wodnych odpowiednich dla płazów
lub w których uprzednio stwierdzono ich obecność powinno się odbywać poza
okresem zimowania płazów umownie przypadającym na listopad – luty.
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■ Ochrona ptaków przed kolizjami
Kolizje ptaków z przeszkoloną zabudową niemal na całym świecie są uznawane
za jedną z głównych przyczyn śmiertelności wywołanej bezpośrednią działalnością człowieka. Aktualny stan wiedzy na temat przyczyn kolizji oraz skutecznych
sposobów ochrony pozwala na uwzględnienie odpowiednich rozwiązań projektowych lub aranżacyjnych już na etapie projektu.
Wyeliminowanie z projektu dużych powierzchni przezroczystych (ogrodzenia, przeszklenia narożne), odpowiednie zabezpieczenie istniejących przeszkleń
oraz nasadzenia zieleni z dala od okien i przeszklonych elewacji mają na celu
bezpośrednią ochronę ptaków przed kolizjami z przezroczystymi elementami
budynków lub towarzyszącej im małej architektury.

Rozwizania
Tab. Przykłady rozwiązań projektowych i aranżacyjnych
ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

ROZWIĄZANIA ARANŻACYJNE

• Minimalizowanie udziału szkła
w projekcie:
– eliminowanie szklanej dodatkowej
skóry (stosowanej przed elewacją)
– zmniejszenie wielkości otworów
okiennych
– eliminowanie przeszkleń narożnych
– eliminowanie przeszkleń osiowych
– eliminowanie szklanych
i przezroczystych balustrad, ogrodzeń,
elementów małej architektury
– rezygnacja z dziedzińców okiennych
• Rezygnacja ze stosowania
wysoko-reﬂeksyjnego szkła
• Użycie szkła kolorowego i mlecznego
• Stosowanie żaluzji i przesłon stałych
oraz ruchomych
• Zastosowanie przed elewacją
tzw. dodatkowej skóry innej niż szklana
• Rezygnacja z atrium z otwartym dachem

• W przypadku przeszkleń osiowych, narożnych, dziedzińców
okiennych, atriów, ogrodów wewnętrznych, szklanych
balustrad i ogrodzeń zastosowanie odpowiednich
zabezpieczeń – szkło z zabezpieczeniami fabrycznymi
lub markery graﬁczne – patrz. sposób zabezpieczenia
• Zastosowanie zabezpieczeń minimum do wysokości 3 m
od poziomu gruntu, a w przypadku obecności w sąsiedztwie
obiektu zieleni wysokiej do wysokości koron drzew.
• W przypadku przeszkleń sąsiadujących z zielonymi
dachami lub inną roślinnością zlokalizowaną na dachu,
zastosowanie zabezpieczeń do wysokości minimum 3 m
od powierzchni zielonego dachu lub atrium.
• W przypadku przeszkleń narożnych zastosowanie
zabezpieczeń na powierzchni o szerokości minimum 5 m
od narożnika.
• Lokalizowanie zieleni wysokiej lub atrakcyjnej dla ptaków
(drzewa owocowe, rodzime gatunki drzew i krzewów)
z dala od przeszkleń, w odległości nie mniejszej niż 5 m.
• Właściwe zarządzanie oświetleniem wewnętrznym
i zewnętrznym.

(Na podstawie: Ochrona ptaków przed kolizjami ze szklanymi budynkami. Praktyczne i skuteczne rozwiązania)
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Sposób zabezpieczenia
➭ Materiały/produkty służące do zabezpieczenia szklanych powierzchni przed
kolizjami ptaków powinny spełniać poniższe wymagania:
➭ Posiadać potwierdzoną skuteczność w minimalizowaniu liczby kolizji ptaków (na podstawie testów tunelowych opisanych przez Martina Rössler lub
testowania skuteczności materiałów i rozwiązań przeznaczonych do ograniczania kolizji ptaków z przeszkleniami opisaną przez Christine Sheppard),
➭ Wykazywać skuteczność w minimalizowaniu kolizji na poziomie min. 80%
(potwierdzoną w/w testami),
➭ Zabezpieczenia powinny spełniać tzw. regułę 5x10 cm, zgodnie z którą markery graficzne bądź wzory służące do widocznego dla ptaków oznakowania
przeszklonej powierzchni, rozmieszczone są w układzie maksymalnie co 5 cm
w poziomie oraz co 10 cm w pionie lub tzw. regułę dłoni.

➭ Przykłady skutecznych zabezpieczeń o potwierdzonej skuteczności zaprezentowane są w publikacjach: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków:
Poradnik ochrony ptaków przed kolizjami z przezroczystymi ekranami
akustycznymi oraz oknami budynków (Zbyryt 2012) oraz Stowarzyszenia
Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom Poradnik ochrony ptaków
przed kolizjami ze szklanymi budynkami. Praktyczne i skuteczne rozwiązania (Szurlej-Kielańska i in. 2020).
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■ Siedliska zastępcze dla ptaków
Zastępcze siedliska w postaci budek lęgowych dla ptaków montowanych na
obiekcie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie stanowią kompensację utraconych miejsc gniazdowych w wyniku rozbiórki lub remontu obiektu.
Dobrą praktyką jest również montaż siedlisk zastępczych nie wynikający
z konieczności odtwarzania a jedynie z chęci utworzenia miejsc lęgowych dla
gatunków gniazdujących w budynkach, dla których notowany jest spadek populacji z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc gniazdowych na terenach miejskich
(w wyniku prac remontowych i termomodernizacji). Do gatunków takich zaliczany jest głównie: jerzyk, wróbel, kawka, pustułka.
Wytyczne w zakresie kompensacji
➭ Kompensacja powinna dotyczyć wszystkich gatunków które utraciły miejsca
gniazdowe,
➭ Liczba odtworzonych miejsc gniazdowych powinna odpowiadać liczbie rzeczywiście odnotowanych miejsc gniazdowych (dotyczy inwentaryzacji obiektu przeprowadzonej w okresie lęgowym) lub liczbie wszystkich potencjalnych
miejsc gniazdowych istniejących w obiekcie (dotyczy inwentaryzacji obiektu
przeprowadzonej w okresie pozalęgowym),
Wytyczne do montażu budek dla ptaków:
➭ Miejsce powinno być ocienione od godzin przedpołudniowych,
➭ Umiejscowienie budek względem siebie: standardowo z zachowaniem odległości >30 m, a w przypadku szpaków i wróbli >2 m,
➭ Otwór wejściowy powinien znajdować się w kierunku wschodnim,
➭ Budki dla jerzyków należy montować w grupach z wykorzystaniem budek
podwójnych na elewacji wschodniej, południowej, południowo-wschodniej,
➭ Odpowiednie wysokości budynków dla poszczególnych gatunków:
– wysokie budynki (powyżej 5 kondygnacji): pustułka, jerzyk
– niskie budynki (do 5 kondygnacji): wróbel, kawka
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Szeroki wybór dostępnych na rynku rozwiązań daje możliwość tworzenia zastępczych siedlisk i miejsc lęgowych z wykorzystaniem ciekawych materiałów
i form. Są wśród nich budki wykonane z betonu stróżkowego (znacznie trwalsze
od tradycyjnych budek drewnianych), trocinobetonu lub rozwiązania bazujące
na łączeniu funkcji użytecznych z ochroną ptaków – jak lampy uliczne z wbudowanymi miejscami gniazdowymi dla ptaków.

Przykład budek dla jerzyków i pustułki wykonanych z betonu stożkowego
(Źródło: http://www.ekowyspa.eu)

Lampa z wbudowaną budką lęgową dla ptaków.
(Źródło: http://www.bryla.pl) (Fot. Dawid Majewski)
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Odrębną kwestią jest utrata miejsc gniazdowych w wyniku wycinki drzew
i krzewów. W takim wypadku w zależności od gatunki jaki utracił miejsce (ptaki
wróblowe, sowy) siedliska zastępcze należy odtwarzać w formie budek lęgowych
(dla sów i części wróblaków) lub w postaci nasadzeń odpowiedniej zieleni (np.
krzewy dla części ptaków wróblowych). Zarówno typ budki, jak i sposób montażu (wysokość, odległość) należy bezwzględnie dostosować do wymagań gatunku.
Dodatkowo, należy także uwzględnić odpowiednie zabezpieczenie budki przed
przypadkowym zniszczeniem i drapieżnikami (ssaki, ptaki) a jednocześnie możliwość dostępu zapewniającą bezproblemowe czyszczenie i konserwację.

■ Siedliska zastępcze dla nietoperzy
Natynkowe skrzynki lub pod elewacyjne rozwiązania stanowią najczęstszą formę siedlisk zastępczych dla nietoperzy w przypadku remontowanych obiektów.
Wybór dostępnych na rynku budek jest dość szeroki, natomiast przy projektowaniu i doborze należy uwzględnić konieczność czyszczenia i ewentualnej konserwacji budek, w szczególności tych montowanych pod elewacją.

Przykłady budek dla nietoperzy (beton stróżkowy): cegła ścienna, osłona ścienna,
przesłony wlotowe.
(Źródło: www.ekowyspa.eu)

Ciekawym przykładem ochrony nietoperzy jest adaptacja zasiedlonych przez
nie obiektów lub wykorzystywanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki na
cele kolonii rozrodczych lub zimowych.
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Fragment „bloku z wielkiej płyty”
przeznaczonego do rozbiórki.
Stropodach obiektu był zasiedlony
przez zimową kolonię borowców
wielkich. Obiekt zabezpieczono,
docieplono i wyposażono w nową
elewację, umożliwiającą swobodny
wlot nietoperzy do kryjówek.
Meiningen, Niemcy.
(Źródło: https://sites.google.com/site/ﬂedermausturmmeiningen/geschichte-des-turms)

Wieża transformatorowa
przeznaczona do rozbiórki,
zaaranżowana na obiekt oferujący
atrakcyjne miejsca gniazdowe
dla ptaków oraz schronienia
dla nietoperzy.
Herrieden, Niemcy.
(Źródło: https://www.radio8.de/herriedenﬂedermaeuse-im-turm-67760/)
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■ Gatunki rodzime podstawą nowej zieleni wysokiej
Dobrze dobrane do zrównoważonego, zielonego projektu drzewa wspierają lokalną faunę oraz świadczą nam szereg usług ekosystemowych.

Idea
Wprowadzając nową zieleń wysoką w postaci rodzimych gatunków drzew przyczyniamy się do obniżenia temperatury, wzrostu wilgotności powietrza, redukowania efektu wyspy ciepła, zapewniamy siedliska gniazdowe dla ptaków oraz
siedliska dla nietoperzy.

Rozwizania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jodła pospolita (Abies alba)
Klon jawor (Acer pseudoplatanus)
Klon zwyczajny (Acer platanoides)
Klon polny (Acer campestre)
Olsza czarna (Alnus glutinosa)
Olsza szara (Alnus incana)
Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
Brzoza omszona (Betula pubescens)
Grab pospolity (Carpinus betulus)
Buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
Modrzew europejski (Larix decidua)
Świerk pospolity (Picea abies)
Sosna limba (Pinus cembra)
Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris)
Topola biała (Populus alba)
Topola czarna (Populus nigra)
Topola osika (Populus tremula)
Czeremcha zwyczajna (Prunus padus)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Wierzba biała (Salix alba)
Wierzba iwa (Salix caprea)
Wierzba krucha (Salix fragilis)
Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)
Jarząb brekinia (Sorbus torminalis)
Cis pospolity (Taxus baccata)
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)
Wiąz górski (Ulmus glabra)
Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
Wiąz polny (Ulmus minor)

Wykaz gatunków inwazyjnych, których stosowanie nie jest zalecane
– drzewa i krzewy
• Bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima)
• Czeremcha amerykańska (Padus serotina)
• Dąb czerwony (Quercus rubra)
• Jesion pensylwański (Fraxinus pennsylvanica)
• Klon jesionolistny (Acer negundo)
• Orzech włoski (Juglans regia)
• Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia)
• Sumak octowiec (Rhus typhina)
• Dereń rozłogowy (Cornus sericea)
• Kolcolist zachodni (Ulex europaeus)
• Kolcowój szkarłatny (Lycium barbarum)
• Powojnik pnący (Clematis vitalba)
• Róża pomarszczona (Rosa rugosa)
• Tawuła kutnerowata (Spiraea tomentosa)
• Winobluszcz zaroślowy (Parthenocissus inserta)
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Wykaz gatunków inwazyjnych, których stosowanie nie jest dozwolone – rośliny
(na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260)
• Azolla drobna syn. Azolla karolińska (Azolla filiculoides)
• Moczarka delikatna (Elodea nuttallii)
• Spartina anglica
• Barszcz Mantegazziego syn. Barszcz kaukaski (Heracleum mantegazzianum)
• Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)
• Bożodrzew gruczołowaty syn. Ajlant gruczołowaty (Ailanthus altissima)
• Grubosz Helmsa (Crassula helmsii)
• Kolcolist zachodni (Ulex europaeus)
• Kolczurka klapowana (Echinocystis lobata)
• Niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)
• Niecierpek pomarańczowy (Impatiens capensis)
• Rdestowiec czeski syn. Rdestowiec pośredni (Reynoutria x bohemica)
• Rdestowiec japoński syn. Rdestowiec ostrokończasty (Reynoutria japonica)
• Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis)
• Tojeść amerykańska (Asclepias syriaca)
• Tulejnik amerykański (Lysichiton americanus)

■ Rezygnacja z gatunków ozdobnych obcego pochodzenia
Idea
Wiele gatunków roślin stosowanych w ogrodnictwie lub jako rośliny ozdobne nie
pochodzi z kontynentu europejskiego, lecz zostało sprowadzonych przez człowieka z innych części świata. Powodem są walory dekoracyjne, jednakże część
z atrakcyjnych wizualnie gatunków roślin ozdobnych stanowi zagrożenie dla rodzimych i lokalnych zasobów przyrodniczych, powodując wypieranie gatunków.
Wiele spośród gatunków typowo ozdobnych nie jest wykorzystywana przez
lokalną faunę, która w wyniku rozbudowy miast oraz aranżowania terenów zie54
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lonych z wykorzystaniem innych niż rodzime gatunki roślin cierpi na deficyt
siedlisk odpowiednich do gniazdowania oraz bazy pokarmowej.

Rozwizania
Zastąpienie gatunków typowo ozdobnych stosowanych do aranżowania skwerów i zieleni projektowej rodzimymi, także pięknymi, a odpowiednimi siedliskowo gatunkami roślinności oraz drzew i krzewów (patrz – Wprowadzanie gatunków odpowiednich siedliskowo).

■ Gatunki sprzyjające ptakom
Idea
Aranżując w odpowiedni sposób zieleń projektową tworzymy mikro ekosystemy
sprzyjające lokalnej faunie w postaci siedlisk do gniazdowania, miejsc odpoczynku,
bazy żerowiskowej. Uzupełniamy również w ten sposób luki zieleni obecne w tkance miejskiej oraz wspieramy prawidłowe funkcjonowanie sieci lokalnych miejskich
korytarzy ekologicznych. Aby robić to dobrze, musimy wykorzystywać specyfikę
lokalnych siedlisk i gatunków właściwych im roślin. Z uwagi na ten fakt niedopuszczalne jest wykorzystywanie i wprowadzania do środowiska gatunków uznanych za
inwazyjne (patrz – Podstawy prawne). Ponadto, należy ograniczać wprowadzanie
gatunków obcych siedliskowo i typowo ozdobnych uprawianych w ogrodnictwie.
Obecność ptaków w naszym najbliższym otoczeniu to nie tylko wrażenia estetyczne i możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą, to również szereg usług ekosystemowych, m.in. ograniczenie liczebności uciążliwych owadów czy gryzoni.

Rozwizania
Rodzime gatunki roślin, krzewów lub drzew atrakcyjnych dla lokalnej fauny
(ptaki) (na postawie Rymon Lipińska A, 2015, zmodyfikowane).
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Stanowiące bazę żerowiskową:
• Berberys zwyczajny (Berberis vulgaris)
• Bez czarny (Sambucus nigra)
• Cis pospolity (Taxus baccata)
• Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
• Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
• Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)
• Róża dzika (Rosa canina)
• Śliwa tarnina (Prunus spinosa)
• Trzmielina pospolita (Euonymus europaeus)
• Rokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides)
• Czeremcha zwyczajna (Prunus padus)
• Babka pospolita (Plantago major)
• Babka lancetowata (Plantago lanceolata)
• Bylica pospolita (Artemisia vulgaris)
• Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
• Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum)
• Komosa biała (Chenopodium album)
• Krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
• Mniszek lekarski (Taraxacum officinale)
• Ostrożeń polny (Cirsium arvense)
• Rdest ptasi (Polygonum aviculare)
• Szczaw zwyczajny (Rumex acetosa)
• Wyka ptasia (Vicia cracca)
• Drzewa owocowe
Stanowiące siedlisko bądź schronienie:
• Bluszcz pospolity (Hedera helix)
• Jałowiec pospolity (Juniperus communis)
• Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)
• Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare)
• Gęste drzewa i krzewy owocowe
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■ Wspieranie zapylaczy czyli wprowadzanie roślin miododajnych
Atrakcyjna i bioróżnorodna zieleń w stabilnym i prawidłowo funkcjonującym
mikro ekosystemie zależna jest od owadów zapylających odpowiedzialnych za
zapylanie oraz stanowiących naturalne środki ochrony roślin.

Idea
Zieleń projektowa stawiająca na ochronę bioróżnorodności wymaga obecności
owadów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie zielonych przestrzeni w miastach oraz roślin miododajnych. Ważne, aby takie rośliny kwitły od
wczesnej wiosny do późnej jesieni, zapewniając zapylaczom na terenie miejskim
ciągły dostęp do pokarmu.

Rozwizania
Gatunki rodzime pożyteczne dla zapylaczy (pszczoły, trzmiele, motyle)
• Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)
• Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum)
• Rozchodnik ostry (Sedum acre)
• Sadziec konopiasty (Eupatorium cannabinum)
• Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum)
• Mydlnica lekarska (Saponaria officinalis)
• Wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis)
• Krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis)
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■ Roślinność odporna na suszę
Wprowadzanie gatunków niewymagających intensywnego podlewania i pielęgnacji.

Idea
Susza hydrologiczna oraz bezśnieżne zimy wymuszają podejmowanie działań
adaptujących zielone przestrzenie zurbanizowane do zwiększającego się deficytu
wodnego. Istotne jest, aby przy aranżacji terenów zielonych postawić na dobór
gatunków dobrze znoszących niedobór wody, przemarzanie oraz posiadających
zdolności retencjonowania wody. Idealne pod tym względem będą drzewa i krzewy retencjonujące duże ilości wody w okresie intensywnych opadów, znoszące
jednak dobrze okresy suszy.

Rozwizania
Gatunki drzew i krzewów odpornych na suszę do nasadzeń przyprojektowych:
• Brzoza brodawkowata (Betula pendula)
• Czeremcha pospolita (Padus avium)
• Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
• Głóg dwuszyjkowy (Crataegus laevigata)
• Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)
• Jabłoń dzika (Malus sylvestris)
• Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia)
• Jarząb szwedzki (Sorbus intermedia)
• Klon polny (Acer campestre)
• Klon (Acer platanoides)
• Rokitnik pospolity (Hippophae rhamnoides)
• Sosna pospolita (Pinus sylvestris)
• Śliwa tarnina (Prunus spinosa)
• Trzmielina pospolita (Euonymus europaeus)
• Wiąz polny (Ulmus minor)
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Gatunki roślin niewymagających intensywnego podlewania (na stanowiska
ciepłe suche, średnio zasobne lub zasobne w składniki odżywcze):
• Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria)
• Farbownik lekarski (Anchusa officinalis)
• Bylica polna (Artemisia campestris)
• Pyleniec pospolity (Berteroa incana)
• Oset zwisły (Carduus nutans)
• Chaber bławatek (Centaurea cyanus)
• Chaber driakiewnik (Centaurea scabiosa)
• Chaber nadreński (Centaurea stoebe)
• Cykoria podróżnik (Cichorium intybus)
• Klinopodium pospolite (Clinopodium vulgare)
• Marchew zwyczajna (Daucus carota)
• Goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum)
• Żmijowiec zwyczajny (Echium vulgare)
• Mikołajek polny (Eryngium campestre)
• Sierpnica pospolita (Falcaria vulgaris)
• Przytulia włąściwa (Galium verum)
• Bodziszek czerwony (Geranium sanguineum)
• Świerzbnica polna (Knautia arvensis)
• Jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare)
• Lica pospolita (Linaria vulgaris)
• Ślaz piżmowy (Malva moschata)
• Wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis)
• Lebiodka pospolita (Origanum vulgare)
• Mak wątpliwy (Papaver dubium)
• Mak polny (Papaver rhoeas)
• Biedrzeniec mniejszy (Pimpinella saxifraga)
• Babka lancetowata (Plantago lanceolata)
• Szałwia łąkowa (Salvia pratensis)
• Dziewanna pospoolita (Verbascum nigrum)
• Werbena pospolita (Verbena officinalis)
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•
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Przetacznik pagórkowy (Veronica teucrium)
Rezeda żółta (Reseda lutea)
Nostrzyk żółty (Melilotus officinalis)
Pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa)
Bylica piołun (Artemisia absinthinum)
Goryczel jastrzębcowaty (Picris hieracioides)
Wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias)
Lucerna nerkowata (Medicago lupulina)
Pępawa (Crepis capillaris)
Sałata kompasowa (Lactuca serriola)
Rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius)
Ostrożeń (Cirsium vulgare)
Ślaz dziki (Malva sylvestris)
Łopian pajęczynowaty (Arctium tomentosum)
Łopian większy (Arctium lappa)
Łopian mniejszy (Arctium minus)

■ Ogrody deszczowe czyli zagospodarowanie wody deszczowej
Idea
Ogrody deszczowe tworzone w gruncie lub pojemnikach, zasilane wodami opadowymi z rynien zbierających deszczówkę to rozwiązanie mające na celu oczyszczenie wód deszczowych między innymi z metali ciężkich dzięki filtrowaniu
przez piasek i korzenie rosnących roślin. To doskonały przykład dobrych praktyk w zakresie recyklingu wód opadowych, retencjonowania wód deszczowych
i zwiększania powierzchni biologicznie czynnej.
Wodę opadową należy postrzegać jako cenny zasób i wykorzystując dostępne
rozwiązania technicznie minimalizować jej odpływ bezpośrednio do kanalizacji
deszczowej oraz maksymalizować jej zatrzymanie i zagospodarowanie w miejscu. Korzyści płynące z zastosowania tego typu rozwiązań dotyczą nie tylko
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ograniczenia negatywnych skutków wynikających z wystąpienia deszczy nawalnych wykorzystując retencję i spowolnienie spływu przez powolne rozsączanie
w gruncie. Ogrody deszczowe to również zwiększenie powierzchni przepuszczalnych, biologicznie czynnych, tworzenie mikrosiedlisk dla lokalnej fauny
i flory, a przy wykorzystaniu odpowiednich gatunków roślin i podłoża oczyszczanie wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo, rozwiązania te, to także
istotny element estetyczny podnoszący jakość otoczenia.
Zakładanie ogrodu deszczowego najlepiej uwzględnić na etapie koncepcyjnym projektu inwestycji. Z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego
należy wykorzystywać istniejące obniżenia i zagłębienia terenu oraz miejsca
podmokłe jako naturalne obiekty retencji wód opadowych i roztopowych.
W przypadku braku takiej możliwości wykorzystać można dostępne rozwiązania techniczne pozwalające na stworzenie ogrodu deszczowego od podstaw.
W zależności od lokalizacji, uwarunkowań wynikających z zagospodarowania terenu czy intensywności zabudowy możemy wybrać spośród rozwiązań pozwalających na stałe wypełnienie wodą lub wypełnienie okresowe uzależnione
od natężenia spływu powierzchniowego:
➭ stawy bioretencyjne,
➭ niecki bioretencyjne,
➭ rowy bioretencyjne,
➭ rowy infiltracyjne,
➭ ogrody deszczowe w pojemnikach.

Rozwizania
Wybierając rośliny do obsadzeń w ogrodach deszczowych należy kierować się
ich wymaganiami siedliskowymi. Zaleca się wykorzystanie gatunków rodzimych, charakterystycznych dla mokrych łąk i brzegów rzek, odpornych na
zmienne warunki w postaci naprzemiennych okresów zalewania i suszy. W przypadku rozwiązań utrzymujących stałe wypełnienie wodą do obsadzeń wykorzystujemy także roślinność hydrofitową.
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Wykaz gatunków retencjonujących wodę (preferowane do ogrodów
deszczowych w gruncie)
• Turzyca owłosiona (Carex hirta)
• Turzyca pospolita (Carex nigra)
• Turzyca leśna (Carex sylvatica)
• Turzyca zwisła (Carex pendula)
• Turzyca sina (Carex flacca)
• Ponikło błotne (Eleocharis palustris)
• Sit rozpierzchły (Juncus effusus)
• Krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)
• Kosacieć żółty (Iris pseudacorus)
• Kosiaciec syberyjski (Iris sibirica)
• Rdest wężownik (Polygonum bistorta)
• Manna mielec (Glyceria maxima)
• Niezapominajka błotna (Myosotis palustris)
• Tojeść rozesłana (Lysimachia nummularia)
• Tojeść kropkowana (Lysimachia punctata)
• Trzęślica modra (Molinia caerulea)
• Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea)
• Długosz królewski (Osmunda regalis)
• Wietlica samicza (Athyrium filix-femina)
• Narecznica samcza (Dryopteris filix-mas)
• Mięta nadwodna (Mentha aquatica)
• Skrzyp zimowy (Equisetum hyemale)
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OCHRONA PRZYRODY
I BIORÓŻNORODNOŚCI
W CERTYFIKACJACH
WIELOKRYTERIALNYCH
Certyfikacje wielokryterialne do oceny zrównoważonych budynków są już dość
powszechnie stosowane w Polsce i z roku na rok przybywa certyfikowanych
obiektów. Zainteresowanie nimi rośnie zarówno wśród inwestorów jak i najemców. Prestiżowy certyfikat dla obiektu biurowego, przemysłowego czy mieszkaniowego to gwarancja wykorzystania rozwiązań ograniczających negatywny
wpływ na środowisko naturalne.
Najpopularniejsze dotychczas w Polsce systemy certyfikacji to BREEAM oraz
LEED. Zarówno one jak i nowy, stworzony przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC) certyfikat ZIELONY DOM poświęcają uwagę
ochronie przyrody i bioróżnorodności. Całkowicie ochronie bioróżnorodności
dedykowana jest wciąż mało znana w Polsce certyfikacja BiodiverCity.
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LEED

U.S. Green Building Council
(USGBC) w 1998 r. w USA.
Obecny w 168 krajach

Nie wymusza zaangażowania
akredytowanego specjalisty
LEED AP (chociaż zachęca
dodatkowym punktem +1p).
Certyﬁkować można
budynek nowoprojektowany,
istniejący lub sam projekt
a także zamierzenie
urbanistyczne. Kilka
schematów oceny
w zależności od funkcji
budynku. Certyﬁkat
przyznawany bezterminowo
z wyjątkiem EB-OM
(na 5 lat). Wymagania
krytyczne (prerequisites)
i punktowane (credits).
Platforma LEED Online

Twórca
systemu

O systemie

Pełna nazwa Leadership in Energy
and Environmental Design

System –>

Konieczne zatrudnienie
asesora BREEAM.
Certyﬁkować można
budynek
nowoprojektowany,
istniejący lub
zaawansowany projekt
a także zamierzenie
urbanistyczne i od
niedawna także
infrastrukturalne.
Kilka schematów oceny
w zależności od funkcji
budynku/zamierzenia.
Certyﬁkat przyznawany
bezterminowo
z wyjątkiem In-Use
(ważny 3 lata). Punkty
krytyczne, wymagania
minimalne oraz
opcjonalne.
Platforma online

Building Research
Establishment
Environmental
Assessment Method
BRE Global w 1990 r.
w UK.
Obecny w 89 krajach

BREEAM
Deutsche Gesellshaft
fur Nachhaltiges Bauen

German Sustainable
Building Council w 2008 r.
w Niemczech.
Obecny w 21 krajach
Konieczne zatrudnienie
audytora DGNB.
Lokalizacja budynku
choć podlega ocenie,
jest wyciągnięta poza
podstawową punktację.
Przejrzysta forma
prezentacji wyniku
– diagram kołowy.
Za weryﬁkację
odpowiada centralna
jednostka lub lokalny
DGNB partner, jeśli działa
w danym kraju

International WELL
Building Institute (IWBI)
w 2014 r. w USA.
Obecny w 48 krajach
Pierwszy standard oceny,
który skupia się wyłącznie
na zdrowiu oraz
dobrym samopoczuciu
użytkowników budynku.
Ponad 100 wskaźników
wydajności, strategii
projektowania i zasad,
które można wdrożyć.
Warunki wstępne
(obligatoryjne) oraz
optymalizacyjne.
Po rejestracji projektu
zostaje przydzielony
WELL Assessor. Certyﬁkat
przyznawany na 3 lata.
Platforma Well Online

DGNB

WELL Building Standard

WELL

PLGBC w 2020 r. w Polsce.

Konieczne zatrudnienie
Audytora certyﬁkacji
Zielony Dom.
Pierwszy polski system
certyﬁkacji dedykowany
budownictwu
mieszkaniowemu.
Ocenie można poddać
budynek wielorodzinny
lub jednorodzinny.
Certyﬁkat umożliwia
ubieganie się o tzw
zieloną hipotekę, czyli
preferencyjny kredyt
na zakup mieszkania/
domu w wybranych
bankach. Certyﬁkat
przyznawany
bezterminowo
Konieczne zatrudnienie
referenta/ doradcy
HQE. Ocenie poddaje
się środowiskowe
zarządzanie projektem
oraz efektywność
środowiskową budynku.
Warunki wstępne
(obligatoryjne)
oraz dodatkowe cele
(Targets)

Zielony Dom

ZIELONY DOM

Association pour la
HQE w 1996 r. Cerway
w 2012 r. we Francji.

Haute Qualite
Environnementale

HQE

Główne systemy certyﬁkacji zielonych budynków stosowane w Polsce:
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Zintegrowany proces
projektowy
Lokalizacja i transport
Zrównoważony teren
Efektywna gospodarka
wodna
Energia i atmosfera
Materiały i zasoby naturalne
Jakość środowiska
wewnętrznego
Innowacje
Priorytety regionalne

40–49 p. CERTIFIED
50–59 p. SILVER
60–79 p. GOLD
>= 80 p. PLATINUM

Kryteria
oceny

Poziomy
oceny

65

Zarządzanie
Zdrowie i dobre
samopoczucie
Energia
Transport
Woda
Materiały
Odpady
Wykorzystanie terenu
i ekologia
Zanieczyszczenia
Innowacje
>= 30% PASS
>= 45% GOOD
>= 55% VERY GOOD
>= 70% EXCELLENT
>= 85% OUTSTANDING

Jakość procesu
Jakość środowiskowa
Jakość ekonomiczna
Jakość socjalno-kulturalna
i funkcjonalna
Jakość techniczna
Jakość lokalizacji

50–64,9 % BRĄZOWY
65%–79,9% SREBRNY
>= 80% ZŁOTY

Powietrze
Woda
Odżywianie
Światło
Aktywność ﬁzyczna
Komfort termiczny
Akustyka
Materiiały
Umysł
Społeczność

40–49 p. CERTIFIED
50–59 p. SILVER
60–79 p. GOLD
>= 80 p. PLATINUM
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1–4 * GOOD
5–8 * VERY GOOD
9–11 * EXCELLENT
>12 * EXCEPTIONAL

Środowiskowe
zarządzania projektem
Ocena efektywności
środowiskowej
budynku:
– energia
– środowisko
– komfort użytkowania
– zdrowie

35%–49% poziom 1
50%–64% poziom 2
65%–80% poziom 3
> 80% poziom 4

Zarządzanie inwestycją
Miejsce i lokalizacja
Materiały i zasoby
Zdrowie i komfort
użytkownika
Gospodarowanie wodą
Optymalizacja zużycia
energii
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Analizując kryteria certyfikacji LEED, BERAM oraz Zielony Dom widać
ich spójność m.in. z ambitnymi celami Unijnej Strategii ochrony bioróżnorodności 2030. Śmiało można uznać wymienione certyfikacje za doskonałe narzędzia wspierające dostosowanie miast do zmian klimatu oraz ochrony przyrody i bioróżnorodności poprzez odpowiednie zazielenianie terenów inwestycji
oraz poprawę funkcjonowania lokalnych mikrokorytarzy ekologicznych.
Jakie korzyści daje certyfikacja zielonych budynków?
➭ minimalizacja niekorzystnego oddziaływania budynków na środowisko naturalne (m.in. ślad węglowy, ślad wodny, ochrona bioróżnorodności)
➭ ograniczanie kosztów eksploatacji budynków
➭ lepsze warunki do życia i pracy, mniej absencji
➭ prestiż, wzrost wartości budynku
➭ wiarygodność, weryfikacja strony trzeciej
➭ dostęp do informacji o najlepszych praktykach w budownictwie zrównoważonym na świecie i ich wpływie na środowisko, społeczeństwo i ekonomię
Minusy certyfikacji zielonych budynków:
➭ wyższe koszty inwestycyjne (0–6%) (tym niższe im wcześniej zapadnie decyzja
o certyfikacji budynku)
➭ więcej raportów, analiz, checklist, inwestycja „pod lupą” specjalisty/asesora/
audytora
➭ w Polsce nie ma jeszcze żadnych przywilejów podatkowych dla inwestora
budującego w sposób zrównoważony
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WYKAZ WYBRANYCH
AKTÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ
DO OCHRONY PRZYRODY
I BIORÓŻNORODNOŚCI
Podstawy prawne działań na rzecz ochrony bioróżnorodności i ochrony przyrody mają wielowymiarowy charakter, zarówno w prawodawstwie unijnym jak
i krajowym. Najwyższy poziom w hierarchii aktów prawnych w tej dziedzinie
w odniesieniu do budownictwa zrównoważonego ma Konwencja o różnorodności biologicznej z 1992 r. W ramach Unii Europejskiej obowiązują nas dwie dyrektywy – Dyrektywa w sprawie ochrony dzikiego ptactwa z 1979 r. (znowelizowana
w 2009 r.) – tzw. Dyrektywa ptasia oraz Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory z 1992 r. – tzw. Dyrektywa siedliskowa.
Podstawą do ochrony różnorodności biologicznej w Polsce jest Ustawa o ochronie przyrody (pierwotnie z 1991 r.) wraz z szeregiem aktów wykonawczych do
niej w postaci Rozporządzeń. Problematyka ochrony bioróżnorodności oraz elementów przyrodniczych jest uwzględniana jednak w wielu innych aktach prawnych odnoszących się do zrównoważonego rozwoju i budownictwa.
1. Konwencja o różnorodności biologicznej z 5 czerwca 1992 r.
2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE L z 2010 r.
Nr 20, poz. 7)
3. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
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4. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. UE L z 2010 r.
Nr 20, poz. 7)
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1614)
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016, poz. 2183).
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014, poz. 1409).
8. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie (Dz.U. 2019.0.1862)
9. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r. (Dz.U. 2011
nr 210 poz. 1260) w sprawie listy roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014
z 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych
w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r., nr 89,
poz. 414)

–

czy wiesz, że:

Zgodnie z art. 22. Ustawy prawo budowlane do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy między innymi zabezpieczenie
terenu budowy wraz z podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego.
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"Niniejsza lektura ma na celu wsparcie inwestora w świadomym zarządzaniu
przestrzenią wokół inwestycji. Publikacja wskazuje dobre i proste praktyki,
zawiera podpowiedzi oraz propozycje rozwiązań, których zastosowanie pozwoli
mieszkać i żyć z przyrodą za pan brat."
dr inż. Dorota Bartosz
Ekspert projektów | Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC
"Obowiązkowa
pozycja
dla
każdego
inwestora/dewelopera.
Jest
to
zbiór
wskazówek, które pokazują jak zorganizować przestrzeń do życia w zgodzie z
przyrodą. Ta publikacja stała się zieloną biblią naszej inwestycji, za co serdecznie
dziękujemy."
mgr Wojciech Matuszny
Prezes Eco-Masuria Invest Sp. z o.o., | Narusa Leśna Przystań
Poradnik w jasny sposób podaje definicje, korzyści i sposoby na ochronę
bioróżnorodności, która jest kluczem do sukcesu zarówno w łagodzeniu zmian
klimatu jak i adaptacji do nich. Poleciłabym ten poradnik absolutnie każdemu...
Pamiętajmy, że to my tworzymy społeczności i to my kształtujemy otoczenie
wokół nas."
mgr inż. Katarzyna Czyżewska
Specjalista ds. zrównoważonego budownictwa | Audytor certyfikacji Zielony Dom,
LEED AP, BREEAM Communities qualified
"Poradnik, który właśnie otrzymaliśmy, wypełnia w znacznym stopniu lukę
edukacyjną w zakresie zielonego budownictwa. Pozwala, zarówno projektantom
jak i pracownikom firm budowlanych, na przygotowanie i zrealizowanie inwestycji
w jak największej zgodzie z otaczająca nas przyrodą."
mgr inż. Roman Grabowski
Specjalista ds środowiska | czołowe firmy budowlane na terenie Polski i Niemiec

