
takich  jak  przymiotno  kanadyjskie  czy  bylica  pospolita,  a  nawet  rdestowiec  ostrokończysty.  W 2019 roku,  po

realizacji  projektu, nie obserwowano już chronionych prawem motyli.  Najprawdopodobniej projekt w ogóle nie

uwzględniał istnienia w tym miejscu chronionego siedliska przyrodniczego ani występowania chronionego prawem

gatunku motyla. Co więcej - po zakończeniu projektu przez długi czas nikt nie wykonywał pielęgnacji zieleni. Teren

zarastał  chwastami  i  dopiero  po  interwencji  mieszkańców  teren  skoszono.  Teren  stał  się  miejscem  libacji,

przypominającym dzikie wysypisko śmieci. 

Ryc. 1. Miejsce realizacji projektu na

łące zmiennowilgotnej. Widoczne

przepełnione kosze na śmieci oraz

szeroka ścieżka żwirowa w miejscu

łąki.

Ryc. 2. Po ściągnięciu darni i

zahumusowaniu teren łąki

zmiennowilgotnej zaczął zarastać

ekspansywnymi i inwazyjnymi

chwastami.



Ryc. 3. Miejsce przy leżakach, gdzie

w   ogóle nie wzeszła wysiana trawa.

Teren przypomina klepisko.

Ryc. 4. Miejscami, z banku nasion

pozostałego w glebie, próbują

rosnąć gatunki roślin

charakterystyczne dla występującej

tu wcześniej łąki. Na zdjęciu

widoczny krwiściąg lekarski.

Ryc. 5. Miejscami, z banku nasion

pozostałego w glebie, próbują

rosnąć gatunki roślin

charakterystyczne dla występującej

tu wcześniej łąki. Na zdjęciu, przy

ławce, widoczny krwiściąg lekarski.



Ryc. 6. Miejsce zdeponowania

ściągniętego humusu na stanowisku

modraszka nausitousa. Doszło do

ekspansji inwazyjnych nawłoci.

Motyle najprawdopodobniej zostały

zasypane i w 2019 roku nie

obserwowano ich na tym

stanowisku.

Ryc. 7. Wzrost inwazyjnego

rdestowca w miejscu realizacji

projektu (prawdopodobnie

nawieziona gleba była

zanieczyszczona jego kłączami).

Ryc. 8. Po zrealizowaniu projektu

śmieci było tak dużo, że nikt nie

chciał wziąć odpowiedzialności za

utrzymanie porządku.



2. Uporządkowanie terenu wokół Jeziora Pawłowickiego – projekt nr 637 (WBO 2018) oraz Rewitalizacja Jeziora

na osiedlu Pawłowice  – projekt nr 320 (WBO 2019).

Projekt  zakłada  między  innymi  usunięcie  szuwarów  trzcinowych,  wycinkę  chorych  i  martwych  drzew,

wyznaczenie nowych ścieżek przez tereny zielone, które również będą wymagać wycinek, udostępnienie wyspy na

zbiorniku wodnym, itp. Może zostać zaprojektowane dodatkowa infrastruktura szkodząca dzikiej przyrodzie (np.

oświetlenie).  Tymczasem zbiornik ten to miejsce występowania m. in. płazów, ptaków i ssaków następujących

gatunków: ropucha szara  Bufo bufo,  żaba wodna  Pelophylax  esculentus,  żaba jeziorkowa  Pelophylax  lessonae,

traszka zwyczajna  Lissotriton vulgaris,  kokoszka  Gallinula chloropus,  łyska  Fulica atra,  zimorodek  Alcedo a<his,

trzciniak  Erpetoichthys calabaricus,  trzcinniczek  Acrocephalus scirpaceus,  borowiec wielki  Nyctalus noctula  oraz

nocki (rodzaj  Myo>s). Realizacja projektu spowoduje ustąpienie części chronionych gatunków np. trzciniaka czy

trzcinniczka z powodu usunięcia szuwaru. Odmulanie zbiornika może spowodować zanikniecie populacji płazów,

podobnie jak zarybienie zbiornika. 

Dla przykładu można poddać interpretacji zapisy z projektu. I tak: 

� Roślinność „utrudniająca wgląd w zbiornik” to w znacznej mierze wysoki szuwar w strefie przybrzeżnej

zbiornika będący strefą rozrodu/lęgową płazów i ptaków, naturalny dla strefy przybrzeżnej.

� Martwe drewno (kłody, gałęzie) oraz krzewy stanowią miejsca zimowania/kryjówki/miejsca odpoczynku

zarówno  chronionych  drobnych  kręgowców  jak  i  bezkręgowców.  W  warunkach  zwartej  zabudowy

w okolicach  zbiornika  są  to  miejsca  nie  do  przecenienia  dla  zwierząt  o  ograniczonych  możliwościach

dyspersji. 

� Przy  poziomie  penetracji  zbiornika  oraz  dodatkowego  hałasu  (wycinanie  roślinności,  prowadzenie

pomostów, amfiteatr,  ruch kajakowy),  jakie wywoła  realizacja  projektu,  należy  zakładać wycofanie  się

lęgowych ptaków wodnych.

Projekt nie był konsultowany z jakimkolwiek specjalistą przyrodnikiem. W ramach konsultacji  zgłaszano do tych

projektów uwagi, które zostały zignorowane.  

3. Park Alpejski i wodospad „Niagara Wrocławska” – projekt nr 77 (WBO 2019).

„Projekt został oceniony negatywnie ponieważ wskazany zakres przekracza maksymalna kwotę na projekt

WBO  2019,  tj.  2  mln zł.  […]  Teren w pierwszej  kolejności  wymaga przeprowadzenia  ekspertyzy  wzgórza  oraz

badania gruntu pod kątem bezpieczeństwa użytkowników.”

Ocena negatywna była spowodowana zbyt dużym kosztem projektu. Tymczasem opis projektu, a zwłaszcza

zestawienie materiałów, powinno zaniepokoić, ponieważ projekt w ogóle nie bierze pod uwagę występujących tam

elementów przyrodniczych, a skupia się na budowie infrastruktury w miejscu występowania dzikiej przyrody:

„100 x Pergola Metalowa, Choinki, Sosny, Świerki, 10 x Żwir biały w tonach, 10 x Nasyp Ziemny w tonach, 10 x Grys

Marmurkowy w tonach, 3 x Grys Szklany Niebieski w tonach, 10 x Grys Szklany Różowy w tonach, 200 x Wrzos

Fioletowy w sztukach, 7 x Most-Kładka, 5 x Głaz w tonach, 20 x Kosz na Śmieci, 50 x Kosodrzewina, 3 x Poręcz

Drewniana, 20 x Cyprys Lawsona, 3 x Trawa Ozdobna w gatunkach, 1 x Trawa Zwykła, 5 x Ognisko Zabezpieczone,

20 x Jałowiec w sztukach, 1 x Oczko Wodne, 1 x Wieża Widokowa”


