
 Załącznik nr 1 do petycji
z  dnia 11.01.2021 r.

Społeczna koncepcja urządzenia terenu zieleni 
„Górka Na Skraju”

11.01.2021 r.

Kontakt:

wobroniegorki@googlegroups.com

 https://www.facebook.com/wobroniegorki

 https://www.facebook.com/groups/wobroniegorki

 https://  www.  wobroniegorki.pl  
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Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera propozycje założeń do opracowania projektu urządzenia terenu
zieleni  parkowej  w  Dzielnicy  Ursynów  w  okolicy  ul.  Gandhi,  Rosoła,  i  Szolc-Rogozińskiego.
Dokument  ten  powstał  społecznie  z  inicjatywy  okolicznych  mieszkańców,  sympatyków  Górki  i
miłośników  przyrody.  Przedstawiona  koncepcja  przewiduje  w  parku  realizację  trzech
podstawowych  funkcji:  rekreacyjnej,  przyrodniczej  i  edukacyjnej.  Proponuje  się  urządzenie
terenów  zieleni  parkowej  w  sposób  umożliwiający  w  przyszłości  zintegrowanie  okolicznych
obszarów cennych pod względem przyrodniczym w większy spójny ekosystem z zachowaniem jego
naturalnych walorów.

Granice parku z zaznaczeniem stref

Objaśnienia: kolorem czerwonym na mapie zaznaczona została  formalna granica parku.  Kolory
niebieski, zielony i fioletowy oznaczają umowne obszary poszczególnych stref wewnątrz parku.

Lokalizacja placu zabaw

W celu ochrony cennego pod względem przyrodniczym zadrzewienia, znajdującego się na
terenie projektowanego parku pod zboczem Górki w strefie przyrody, proponuje się w niniejszych
założeniach do projektu przeprowadzenie poszukiwań innej, bardziej odpowiedniej lokalizacji dla
wybudowania placu zabaw. W ramach poszukiwań nowej lokalizacji zaleca się rozważenie obszarów
poza formalnymi granicami parku.
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Możliwe kierunki poszukiwań alternatywnych lokalizacji dla placu zabaw

SPOŁECZNY PROJEKT PARKU „GÓRKA NA SKRAJU” OPIERA SIĘ 
NA TRZECH ZAŁOŻENIACH:

1.  Zachowanie  w  dotychczasowym  stopniu  możliwości  swobodnej  rekreacji  mieszkańców  w
kontakcie z prawdziwą przyrodą.

2.  Zachowanie  naturalnego  charakteru  terenu,  czyli  ochrona  jego  istniejących  zasobów
przyrodniczych oraz ich wzbogacenie w sposób nieinwazyjny, zgodny z rosnącymi tu gatunkami
roślin i bytującymi zwierzętami.

3. Stworzenie możliwości dla edukacji przyrodniczej dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w sposób
indywidualny lub zorganizowany) w bezpośrednim kontakcie z naturą.

Obszar Górki i teren wokół niej może pełnić 3 funkcje: rekreacyjną, przyrodniczą i edukacyjną. 
Poszczególne  zadania  w  odniesieniu  do  tych  funkcji  mogą  być  realizowane  w  wydzielonych
fragmentach terenu w zaproponowanym podziale na strefy (mapka we wstępie), ale nie będzie to
podział sztywny – wszystkie funkcje mogą, i będą w praktyce, przenikać się ze sobą.
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AD 1. FUNKCJA REKREACYJNA

Duża  powierzchnia  Górki  wraz  z  otaczającym  ją  niezabudowanym  terenem  stanowi
niezwykle atrakcyjną  przestrzeń dla rozmaitych form odpoczynku mieszkańców. Nieduża wysokość
i bardzo łagodny od strony północno-zachodniej stok (strefa rekreacji – patrz. mapka we wstępie)
sprawiają, że całe wzniesienie jest łatwo dostępne dla osób praktycznie w każdym wieku i każdej
kondycji. Naturalna szata roślinna pozwala na rozmaite aktywności - ludzie przychodzą tu poleżeć
na trawie, poćwiczyć, pobiegać z dziećmi lub psami… Duża, otwarta przestrzeń pozwala łączyć te
wszystkie  aktywności  bez  sytuacji  konfliktowych,  co  jest  ogromnym  i  szczególnie  przez
mieszkańców docenianym atutem. 
Niniejszy projekt zakłada, że   charakter tej przestrzeni powinien pozostać niezmieniony, by osoby  
odwiedzające park mogły jak dotychczas, samodzielnie organizować sobie odpoczynek  .  

Strefy parku pełniące funkcję rekreacyjną mogą być ewentualnie zaopatrzone w oszczędne
w  formie  siedziska.  Powinny  one  być  jednak  zrobione  z  naturalnych  materiałów  (np.  drewna,
kamienia), pasować wyglądem do naturalnego charakteru tego miejsca i być tak usytuowane, by
wtopiły się w jego krajobraz. 

Można by tu wykorzystać np.  przepołowione wzdłuż lub pocięte na grube plastry kłody
drzewne. Ta „bardzo mała architektura” umożliwi siedzący odpoczynek w chłodne dni, będzie też
niezależnie od pogody służyć ludziom, którzy nie mogą lub nie chcą siadać bezpośrednio na ziemi.

AD 2. FUNKCJA PRZYRODNICZA

Będzie realizowana (tak jak dotychczas) przede wszystkim w ramach strefy przyrody (patrz
mapka z podziałem stref we wstępie) w zadrzewieniu i przylegającym do niego stromym zboczu od
strony południowo-wschodniej, ale w sposób naturalny wyjdzie też poza ten obszar.

Górkę i  jej  otoczenie porastają rośliny, które zadomowiły się i  trwają w tym miejscu od
początku istnienia osiedla,  tzn.  od kilkudziesięciu lat,  a  nawet dłużej.  Stare drzewa skupione u
podnóża jej południowo-wschodniego stoku są schronieniem i miejscem gniazdowania (dziuple i
budki lęgowe) różnych gatunków ptaków.

Obserwacje  ornitologiczne,  prowadzone  tu  przez  mieszkańców,  miłośników i  fotografów
ptaków,  pozwalają  stwierdzić,  że  występują  tutaj  okresowo,  przelotnie  lub  stale  liczne  gatunki
ptaków, w tym także objęte ścisłą ochroną gatunkową np. pleszka lub dzięcioł – więcej w albumie
przyrody Górki w załączniku nr 1.

Szczególnie latem można również zaobserwować, że Górka i tereny do niej przylegające są
też miejscem żerowania, a może i  schronienia  nietoperzy. W bieżącym roku w ramach budżetu
obywatelskiego  u  podnóża  Górki  wybudowana  została  wieża  dla  jaskółek  oknówek,  jest  więc
nadzieja, że powiększy się liczba tych ptaków bytujących na obszarze parku. 

Opisany powyżej  teren zadrzewienia  i  stoku ponad nim (strefa przyrody)  powinien podlegać
tylko takim działaniom, które mają na celu ochronę, w tym czynną, zastanej bazy przyrodniczej
oraz jej ewentualne wzbogacenie.
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W tym celu proponujemy

1. Pozostawienie bytujących tu roślin, zwłaszcza drzew i krzewów, niezależnie od oceny ich urody
czy stanu zdrowia.

Rośliny,  których  stan  zdrowia  mógłby  budzić  obawy,  mogą  zostać  poddane  fachowym
zabiegom leczniczym, a nie być usuwane.

2. Nie podejmowanie  koszenia i wygrabiania opadłych liści

Naturalna, wysoka łąka oraz pozostawione pod drzewami liście będą stanowić naturalne
schronienie oraz dostarczać pokarmu dla bytujących tu zwierząt – owadów, bezkręgowców, ptaków,
nietoperzy czy jeży.

Nie powinna być wprowadzana „obca” materia organiczna, w szczególności zrębki z kory i
drewna – więcej w publikacjach pt.  „Dzikie życie w parkach miejskich – jak mu sprzyjać”1 oraz
„Dzika infrastruktura”2.

3.  Powieszenie  na  drzewach  dodatkowych  skrzynek  lęgowych  dla  drobnych  ptaków (ew.
schronów dla nietoperzy).

Ponieważ teren zadrzewienia jest mały i nie ma w nim drzew o bardzo dużych rozmiarach,
można tu będzie powiesić niewielką liczbę budek, proponujemy więc zamontowanie dodatkowo
ich większej liczby na drzewach na terenie sąsiadujących osiedli „Na Skraju”. Bezpieczne miejsca
lęgowe w postaci budek dla mazurków, sikor, szpaków, czy kawek wzmocnią populację ptaków w tej
części Ursynowa. 

Optymalnie  można  zaproponować  administracji  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Na  Skraju”,
zarządzającej sąsiadującymi terenami, powieszenie na budynkach osiedli w okolicy Górki skrzynek
lęgowych dla jerzyków i wróbli, które w trakcie termomodernizacji tych bloków straciły praktycznie
wszystkie miejsca lęgowe i zniknęły z osiedlowych podwórek, z uwagi na zakratowanie większości
otworów w stropodachach bloków.  Odbyło  się  to  bez  wykonania  kompensacji  przyrodniczej  w
postaci zastępczych miejsc lęgowych - przede wszystkim dla jerzyków, wróbli i  kawek. Jest więc
dobra okazja,  żeby ten stan poprawić. Na innych osiedlach ursynowskich wiszą już setki  takich
budek i większość z nich jest zasiedlona przez skrzydlatych sąsiadów.

4. Zapewnienie ptakom stałego dostępu do wody.

Umieszczenie na terenie Górki  poideł zapewni bytującym tu ptakom oraz owadom stały
dostęp do wody, co jest ich ważną potrzebą życiową. Proponuje się uwzględnienie usytuowania
dającego bezpieczny przed płoszeniem dostęp do wody oraz umożliwiającego obserwację przez
spacerowiczów i przyrodników. Obsługę pojników można powierzyć np. okolicznym szkołom (ich
kołom biologicznym).

1 Maciej Luniak,  „Dzikie życie w parkach miejskich – jak mu sprzyjać”, Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, Warszawa
2018, ISBN 978-83-8009-880-0;

2 Barbara Grzebulska, Agnieszka Gołębiowska, „Dzika Infrastruktura”, Fundacja Psubraty, Warszawa 2019, ISBN 978-
83-956389-0-9.
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5. Umieszczenie na drzewach bądź wśród roślinności łąkowej na zboczu wzniesienia domków dla
owadów.

Owady zapylające są niezbędne dla utrzymania różnorodnej i licznej populacji ptaków. Ich
obecność  i  praca  powoduje  też  szybkie  poprawienie  kondycji  roślin.  Obecnie  na  rynku  jest
dostępna bardzo bogata oferta rozmaitych domków, przeznaczonych zarówno  do umieszczenia na
drzewach, płotach, jak i na ziemi.

6.  Rozważenie  możliwości  stworzenia  pasieki  dla  pszczół  na  zboczu  Górki  przylegającym  do
zadrzewienia w strefie przyrody.

Zakładanie pasiek w miastach na całym świecie jest coraz popularniejszym sposobem na
wspieranie  zrównoważonego  rozwoju  miejskich  aglomeracji.  Mamy  w  Warszawie  kilka  takich
pasiek, np. na Żoliborzu w Parku Kępa Potocka czy na Bemowie w ogrodzie społecznościowym Fort
Bema.  Zebrany  w  pasiekach  miejskich  miód  jest  wysokiej  jakości,  ponieważ  nie  ma  w  nim
używanych na terenach rolniczych pestycydów.

Pasieka w parku Kępa Potocka

Bazę pokarmową dla pszczół mogą stanowić porastające zbocze Górki kwitnące chwasty,
zioła  i  krzewy.  A  degustacja  wyprodukowanego  przez  nie  miodu  mogłaby  być  atrakcją  dla
mieszkańców  podczas  ekologicznych  pikników  organizowanych  przez  Urząd  Dzielnicy.  Objęcie
merytorycznej opieki nad tym projektem można byłoby zaproponować np. pobliskiej SGGW lub też
jednej  z  funkcjonujących na rynku firm,  specjalizujących się  w prowadzeniu miejskich pasiek  z
dydaktyką dla szkół.
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Pasieka będzie bezpieczna dla ludzi (i dla pszczół), jeśli będzie np. otoczona płotkiem lub
żywopłotem.

7.  Wzbogacenie  bazy  roślinnej  terenu  o  rodzime,  owocujące  krzewy  (ew.  drzewa),  które
wzmocnią  jego  bioróżnorodność  i  dodatkowo  polepszę  bazę  pokarmową  dla  bytujących  tu
zwierząt.

Powinny to być gatunki występujące naturalnie w przyrodzie, nie wymagające specjalnych
starań pielęgnacyjnych, odporne i właściwe dla biotopu tego miejsca.

Proponowane  do  posadzenia  krzewy  to  np.  trzmielina  pospolita,  kalina,  czeremcha
zwyczajna, tarnina (dzika śliwa), rokitnik, głóg, dziki bez, jarząb. Gatunki mające wzbogacić bazę
roślinną na terenie  Górki  najlepiej  byłoby uzgodnić  ze  specjalistami  (patrz  fachowe porady dla
stworzenia ogrodu przyjaznego dla ptaków i innych zwierząt).
  

AD 3. FUNKCJA EDUKACYJNA

W  parku  mogą  odbywać  się  spacery,  wykłady  i  warsztaty  o  tematyce  przyrodniczej  i
ekologicznej. Można również stworzyć ścieżkę edukacyjną, która byłaby zestawem tablic (np. na
pniakach  lub głazach)  z  ilustracjami  (zdjęciami)  i  informacjami  na  temat  bytujących  na  terenie
parku zwierząt i roślin. Można również zorganizować ścieżkę edukacyjną on-line z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii internetowych bądź też aplikacji mobilnych na telefon.

Włączenie się do projektowania ścieżki edukacyjnej można zaproponować przyrodnikom,
edukatorom,  a  także  kadrze  naukowej  i  studentom  pobliskiej  Szkoły  Głównej  Gospodarstwa
Wiejskiego.

Obecność pasieki byłaby dobrą okazją do upowszechnienia wiedzy o pszczołach i  innych
owadach. Wieża dla jaskółek oknówek pozwoli na bezpośrednie obserwacje tych ptaków.

Środki  dla  sfinansowanie  niektórych  przedsięwzięć  mogą  być  również  pozyskiwane  z
budżetu obywatelskiego, w którym projekty proekologiczne zwykle cieszą się powodzeniem.

Podsumowanie

Przedstawione  założenia  i  rozwiązania  dla  naturalnego  parku  Górka  Na  Skraju  nie  są
kosztowne  w  realizacji.  Jednocześnie  taki  właśnie  charakter  parku  odpowiada  oczekiwaniom  i
potrzebom najszerszej grupy mieszkańców, z których część zapewne byłaby nawet zainteresowana
włączeniem się w jakimś zakresie do aktywnego udziału w urządzaniu parku.

Załącznik:
1. Album przyrody Górki Na Skraju;
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