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List otwarty
w sprawie planów nasadzeń na Placu Centralnym w Warszawie

W dniu 17 lutego 2023 na stronie Zarządu Dróg Miejskich ukazał się
artykuł pt.: „PLAC CENTRALNY – CZYLI ZIELONA REWOLUCJA W SAMYM
CENTRUM STOLICY”, z którego można się dowiedzieć o planowanych pracach w
obrębie wspomnianego obszaru.

Jako przyrodnicy, doceniamy inicjatywę i cieszymy się z planów zwiększenia
powierzchni terenów zielonych, w tym nowych nasadzeń drzew i krzewów. Jest to
dobry kierunek zagospodarowania przestrzennego miasta, szczególnie w dobie
zmian klimatycznych i postępującej utraty bioróżnorodności. Niepokoją nas jednak
podane przez Państwa informacje co do składu gatunkowego drzew, które mają być
sadzone.

Wśród gatunków drzew na pierwszym miejscu została wymieniona robinia
akacjowa. Pochodzi ona z Ameryki Północnej, dawniej była chętnie sadzona m.in. ze
względu na walory estetyczne i odporność na warunki środowiska, jednak obecnie
uznaje się ją za groźny inwazyjny gatunek obcy [1,2]. Według klasyfikacji Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska robinia akacjowa ma czwarty, najwyższy stopień
inwazyjności, zarezerwowany dla gatunków obecnych na dużym obszarze Polski i
mających bardzo istotne znaczenie w skali kraju [2,3,4]. W analizie stopnia
inwazyjności gatunku (Harmonia+PL - procedura oceny ryzyka negatywnego
oddziaływania inwazyjnych i potencjalnie inwazyjnych gatunków obcych w Polsce)
wpływ robinii akacjowej na środowisko poprzez konkurencję, zaburzanie czynników
biotycznych i abiotycznych został oceniony jako duży [5,6]. Gatunek ten
rozprzestrzenia się przez odrosty korzeniowe oraz nasiona. Usunięcie glebowego
banku nasion tego gatunku jest praktycznie niemożliwe, gdyż nasiona dzięki
spoczynkowi fizycznemu są w stanie przetrwać w glebie co najmniej kilkadziesiąt lat.
Równie trudny do usunięcia jest system korzeniowy tego gatunku, a każde jego
naruszenie skutkuje silną reakcją odroślową.



Miasta, nawet ich najbardziej zurbanizowane fragmenty, nie są “wyspami”
izolowanymi od otoczenia. Nasiona rosnących na ich terenie roślin mogą się
przemieszczać nieraz na duże odległości, co w przypadku inwazyjnych gatunków
obcych jest drogą do kontynuowania inwazji. Dlatego nie można uznać sadzenia
gatunku inwazyjnego za nieszkodliwe dla przyrody tylko dlatego, że ma to miejsce w
mieście. W szczególności w Warszawie, która sąsiaduje z Kampinoskim Parkiem
Narodowym, należałoby pod tym względem zachowywać ostrożność. W Puszczy
Kampinoskiej szereg inwazyjnych gatunków roślin, w tym właśnie robinia akacjowa,
zagraża bioróżnorodności, między innymi murawom napiaskowym, a na walkę z tymi
gatunkami poświęcane są duże nakłady finansowe [7]. Także w rezerwacie przyrody
‘Las Bielański” i w jego otulinie prowadzone są działania ograniczające
występowanie tego gatunku [8]. Wprowadzanie do środowiska kolejnych osobników
może skutkować wzmocnieniem już istniejącej populacji zarówno poprzez
zwiększenie podaży diaspor, jak i poprzez nowe możliwości rekombinacji
genetycznej.

Sadzenie w centrum miasta robinii akacjowej jest również niepożądane z tego
względu, że wspiera kształtowanie niewłaściwych postaw w stosunku do zieleni
ozdobnej. Obecność groźnych gatunków inwazyjnych w przestrzeni publicznej
“oswaja” je, mylnie sugeruje, że nie są tak dużym problemem. W naszej ocenie
zieleń w tak reprezentacyjnym miejscu jak centrum stolicy powinna być
komponowana z zachowaniem najwyższych standardów [9], w tym z
poszanowaniem przyrody.

Mimo że obce gatunki drzew mogą być atrakcyjne wizualnie, dobrze
dostosowane do warunków panujących w mieście i łatwo dostępne, to nie jest
niemożliwe zaprojektowanie zieleni z użyciem gatunków rodzimych, lub przynajmniej
bez gatunków inwazyjnych i pochodzących z innych kontynentów. Poza robinią
akacjową, również część spośród pozostałych wymienionych w Państwa tekście
gatunków drzew to gatunki obce. W naszej ocenie cała lista planowanych do
posadzenia gatunków (zarówno drzew, jak i krzewów oraz roślin zielnych) powinna
zostać jeszcze raz sprawdzona pod kątem ich możliwego wpływu na przyrodę.
Prosimy o weryfikację listy planowanych gatunków, usunięcie z niej inwazyjnej robinii
akacjowej oraz rozważenie zastąpienia pozostałych obcych gatunków rodzimymi.
Bardzo polecamy Państwu skorzystanie z pomocy botaników, którzy będą potrafili
doradzić w sprawie wyboru najbardziej adekwatnych rodzimych alternatyw dla
wybranych przez Państwa obcych gatunków. My, niżej podpisani, również
deklarujemy chęć pomocy - w razie potrzeby mogą się Państwo skontaktować z tymi
spośród osób niżej podpisanych, przy których nazwiskach widnieje gwiazdka (*).

Treść listu została opublikowana na stronie internetowej inicjatywy Nauka dla
Przyrody: https://naukadlaprzyrody.pl/
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