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Informacja prasowa
Będzie rekord Guinnessa? Skanska włącza się w budowę największego na świecie
domku dla owadów!
To będzie największa taka „budowla” na świecie. Z okazji Międzynarodowego Dnia
Różnorodności Biologicznej deweloperzy łączą siły i już 22 maja zaprezentują
największy w historii dom dla owadów. Obiekt składający się z blisko 150 modułowych,
mniejszych domków stanie na płycie Czerniakowskiej w Warszawie. Część domków trafi
docelowo na wszystkie warszawskie osiedla Skanska: Holm House, Osiedle
Mickiewicza, Park Skandynawia i Jaśminowy Mokotów.
Przewodnim celem akcji jest troska o ekosystem i zwrócenie uwagi na problem, jakim jest
spadek liczebności owadów latających – nawet o 75% w niektórych częściach Europy. Stąd
inicjatywa Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który we współpracy z Eco Avengers
postanowił zwrócić uwagę na kwestie związane z bioróżnorodnością, ustanawiając
jednocześnie rekord Guinnessa. Termin wybrano nieprzypadkowo – 22 maja przypada
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Po co nam bioróżnorodność? Jest
potrzebna, abyśmy mogli żyć – oddychać zdrowym powietrzem, pić czystą wodę, prowadzić
uprawy na dobrych glebach, zbierać plony i przeciwstawiać się zmianom klimatu.
Co zawdzięczamy owadom?
Kluczowym elementem bioróżnorodności są owady, szczególnie te zapylające. Bez nich wiele
roślin nie dawałoby w ogóle owoców – w przypadku upraw sadowniczych zapylanie roślin
przez pszczoły zwiększa plony nawet o 80%! W konsekwencji ludzie zawdzięczają
zapylaczom produkcję aż jednej trzeciej żywności. Owady przyczyniają się ponadto m.in. do
redukcji szkodników i stanowią źródło pokarmu dla 60% gatunków ptaków.
Tymczasem ich liczba drastycznie spadła, a prognozy są jeszcze bardziej niepokojące.
Według autorów raportu „Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers”
(Francisco Sánchez-Bayoa, Kris A.G.Wyckhuys) w przeciągu najbliższych kilku dekad może
wyginąć aż 40 % wszystkich owadów.
Będzie rekord Guinessa?
Dlatego Skanska Residential Development Poland znalazła się w gronie deweloperów, którzy
podjęli wyzwanie, by pomóc zatrzymać ten niepokojący trend i wybudować największy w
historii dom dla owadów. A przy okazji pobić ubiegłoroczny rekord Guinnessa w tej dziedzinie,
ustanowiony w Wielkiej Brytanii.
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Największa na świecie inwestycja dla owadów zlokalizowana będzie na Płycie Desantu 3.
Dywizji Piechoty w Warszawie (płycie Czerniakowskiej). Jej budowa rozpocznie się 21 maja,
a następnego dnia zostanie pokazana światu.
Obiekt, zaprojektowany przez Pawła Wołejszę z Eco Avengers i przyrodnika Igora
Siedleckiego, będzie modułową konstrukcją, składającą się z blisko 150 mniejszych domków.
Każdy z nich zostanie urządzony „pod klucz” dla przyszłych lokatorów, a więc wypełniony
słomą, korą, trzcinowymi rurkami oraz nawierconymi drewnianymi bloczkami. Zaraz po finale
domki zostaną przekazane deweloperom i ulokowane na terenach ich inwestycji. Trafią m.in.
na wszystkie warszawskie osiedla Skanska: osiedle Holm House, Osiedle Mickiewicza,
osiedle Park Skandynawia oraz osiedle Jaśminowy Mokotów.
Osiedla w zgodzie z naturą
- Projektując nasze osiedla, równorzędnym priorytetem jest dla nas zawsze zarówno komfort
mieszkańców, jak i poszanowanie środowiska naturalnego. Idea zrównoważonego
budownictwa to dużo więcej niż innowacyjne rozwiązania - fotowoltaika, zielone dachy czy
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest nią także ochrona i rozwój bioróżnorodności
na terenie, gdzie znajdują się nasze inwestycje. To istotne, ponieważ ludzie chcą żyć w
zgodzie z naturą, na osiedlach wkomponowanych w otoczenie bez szkody dla środowiska.
Bioróżnorodność jest bowiem niezwykle ważna nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale
przede wszystkim ze względu na wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców osiedli.
Dlatego nasze inwestycje to nie tylko budynki, ale także starannie zaprojektowane tereny
zielone – ogrody i parki, w których mieszkańcy mogą odpocząć i spędzić czas na łonie natury
Aleksandra Goller,
dyrektor
ds.
sprzedaży i
marketingu
w
spółce
mieszkaniowej Skanska. - Udział w akcji organizowanej przez PZFD i Eco Avengers był dla
nas oczywisty, ponieważ z przyjemnością angażujemy się w działania, którym przyświeca
troska o nasz ekosystem – dodaje.
Doskonałym przykładem inwestycji, wzorcowej pod względem liczby rozwiązań przyjaznych
środowisku, służących przede wszystkim zachowaniu i rozwijaniu bioróżnorodności, jest
wybudowane przez Skanska Residential Osiedle Mickiewicza. Inwestycja, która powstała na
warszawskich Bielanach, jest w całości certyfikowana w systemie BREEAM – to odznaczenie,
które jest dla mieszkańców gwarancją, że ich osiedle jest przyjazne nie tylko ludziom, ale i
środowisku. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy nad projektem czuwał zespół ekspertów,
składający się z ekologów, ornitologów i dendrologów, opracował kompleksową strategię
zarządzania różnorodnością dla wszystkich etapów osiedla.
Oprócz zachowania pięknego starodrzewia zaplanowano m.in. wzbogacenie terenu inwestycji
o dziesiątki nowych drzew, posadzono wyselekcjonowane rośliny żywicielskie, owocujące
krzewy oraz bogate w nasiona trawy i byliny. Na terenie osiedla ustawiono także hotele dla
owadów oraz budki lęgowe dla ptaków i poidełka dla motyli. Projekt zakłada, że na terenie
osiedla będzie ścieżka edukacyjna zachęcająca dorosłych i dzieci do nauki rozpoznawania
roślin.
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Dodatkowych informacji udzielają:
Mateusz Haniszewski, Senior PR Consultant, Komunikacja Plus, tel. +48 609 998 444, email: mhaniszewski@komunikacjaplus.pl,
Direct line for media, tel. +46 (0)10 448 88 99
Tą i poprzednie informacje prasowe można również znaleźć pod adresem
https://www.skanska.pl/o-skanska/media/informacje-prasowe/
The Skanska Group
Skanska jest światowym liderem w budownictwie. Realizujemy projekty na wybranych rynkach w Skandynawii, Europie i
USA. Kierując się wartościami Grupy, Skanska chcemy przyczyniać się do tworzenia lepszego społeczeństwa.
Dostarczamy innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań zarówno dla prostych, jak i złożonych zadań. Zatrudniamy około
35 000 pracowników, a nasze przychody w 2019 roku wyniosły 177 miliardów SEK.
Skanska Residential Development Poland
Jesteśmy deweloperem, realizującym od 2011 r. na polskim rynku wysokiej jakości projekty mieszkaniowe. Czerpiemy z ponad
130-letniej historii Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka
Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Czechy.
Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykładamy do
projektowania obiektów bez barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dbamy o
zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych
dla mieszkańców.
W Polsce wybudowaliśmy Park Ostrobramska, Osiedle Mickiewicza (etap1, 2 I 3), Jaśminowy Mokotów (etap 1 i 2), Holm
House (etap 1 i 2) oraz Park Skandynawia (etap 1). Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych etapów naszych inwestycji
w najbardziej lubianych dzielnicach Warszawy - Jaśminowy Mokotów (etap 3), Holm House (etap 3), Osiedle Mickiewicza (etap
4), Park Skandynawia (etap 2 i 3). Osiedle Mickiewicza to pierwsze osiedle mieszkalne w Polsce z certyfikatem BREEAM,
Jaśminowy Mokotów to pierwsza budowa w Warszawie zasilana wyłącznie energią wiatrową. Holm House to z kolei pionierski
projekt mieszkalny z certyfikatem “Obiekt bez barier”. Aktualnie wszystkie nasze inwestycje powstają zgodnie z certyfikacją
środowiskową BREEAM.
Niezwykle istotna dla naszej firmy świadomość środowiskowa, w ślad za którą tworzymy zrównoważone osiedla mieszkaniowe,
owocuje uznaniem w oczach ekspertów rynku budowlanego i nieruchomości. Podczas naszej 10-letniej obecności na polskim
rynku mieszkaniowym zdobyliśmy szereg branżowych nagród I wyróżnień w takich konkursach jak, Nagroda Architektoniczna
Prezydenta m.st. Warszawy; „Lider Dostępności”; PLGBC Green Building Awards, 4Buildings Awards “Zielony Orzeł” oraz
“Twórcy Przestrzeni” „ Rzeczpospolitej”, Listki CSR Polityki. Co roku nasze działania w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu są notowane w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej informacji na stronie: mieszkaj.skanska.pl
Zapraszamy do odwiedzin bloga: greenliving.byskanska.pl
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