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Projekt „Drogi dla Natury” 
• Głównym działaniem projektu było 
nasadzenie w latach 2010-2011 ok. 30 000 
drzew z preferencją dla dębów i lip w 
lokalizacjach uzgodnionych z zarządcami 
dróg na poziomie gminnym, powiatowym i 
wojewódzkim 
 

• Projekt „Drogi dla Natury – aleje 
przydrożne jako korytarze ekologiczne dla 
pachnicy dębowej” finansowany jest ze 
środków PO Infrastruktura i Środowisko 
(priorytet 5.2 korytarze ekologiczne) oraz ze 
środków NFOŚ i GW.  

 

• Partnerzy projektu: Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja, Fundacja Ekorozwoju, Aeris 
Futuro,  Stowarzyszenie Ekoinicjatywa 



 

Projekt  „Pszczoły proszą o pomoc – kampania na rzecz 
ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów 
zapylających” www.pszczoly.zielonaakcja.pl 
 
16 miejscowości wiejskich, w których zostały wykonane pokazowe ścieżki edukacyjne - 
półnaturalne ogródki z rodzimymi gatunkami roślin oraz z miejscami dogodnymi do 
rozrodu zapylaczy np. domkami/hotelikami  



Stowarzyszenie mieszkańców wsi Godzięcin 
• Nasadzenia zostały zaplanowane na wąskim pasie terenu, przed placem zabaw 

znajdującym się w pobliżu świetlicy wiejskiej, powierzchnia rabaty wynosi 70 m2, 
stworzona rabata ma mieć formę ekotonu 

• Irga, Tawuła, Pigwowiec, Wiśnia, Berberys, Budleja Dawida, Lawenda, Pęcherznica 
kalinolistna 

 

 

 



Stowarzyszenie Chrzanowy Ogród w Chrzanowie 

• Nasadzenia zostały zlokalizowane na dawnej działce użytkowanej rolniczo, która 
została przekazana przez gminę lokalnej społeczności, od południa działka 
graniczy z asfaltowym boiskiem, w pobliżu znajduje się świetlica wiejska 

• Róża, wiśnia, Lawenda, Aronia, Porzeczka, Borówka, mieszanka traw 



Projekt Oddolne inicjatywy dla zachowania 
bioróżnorodności i ochrony siedlisk owadów zapylających 

• Projekt ma na celu poprawę środowiska naturalnego w skali lokalnej, wzmocnienie aktywności i 
mobilizację społeczności lokalnych do udziału w inicjatywach rozwiązujących lokalne problemy 
środowiskowe, a także integrację społeczności i samorządów wokół zrównoważonego wykorzystania 
walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym. 

• Inicjatywy zostały przygotowane przez stowarzyszenia i grupy nieformalne przy wsparciu Fundacji 
Ekologicznej "Zielona Akcja„: działania w zakresie zachowania i pielęgnacji cennych alei 
przydrożnych i małych zbiorników wodnych; przywracania tradycyjnych odmian roślin użytkowych; 
rozwój ogrodów i parków o znaczeniu przyrodniczym oraz ograniczenia antropopresji wynikającej z 
rozwoju turystyki. 

 



„W cieniu lip na szlaku św. Jakuba” (gm.Kunice) 
   Mieszkańcy przygotowali pas do nasadzeń lip w wzdłuż drogi Ziemniece-Grzybiany, 

prace nasadzeniowe wykonała firma, w sumie posadzono 180 sadzonek lip , w 
wyniku czego powstała aleja o długości 1,7 km. Mieszkańcy społecznie wysiali łąkę 
kwietną na powierzchni 100 m2 oraz posadzili wieloletnie krzewy kwitnące, w sumie 
120 sztuk. 

 



„Park odnowimy - piękne miejsce stworzymy” (Godzięcin) 
 • Staw parkowy otoczony jest samosiewami, z których opadające liście zamulają, a 

dodatkowo zacieniają zbiornik przyczyniając się do jego eutrofizacji 

• Rewitalizacja  polegała na oczyszczeniu stawu parkowego z mułu i odsłonięciu 
powierzchni zbiornika poprzez usunięcie  samosiewu 

• Oczyszczono staw i wykonano niewielkie korekty ukształtowania brzegów stawu, 
przygotowane jest łagodne zejście, które umożliwi płazom lepszy dostęp do wody w 
okresie godowym  

• Obrzeża stawu zostały obsadzone roślinami kwitnącymi,  przydatnymi dla owadów 

• Staw będzie miejscem lęgowym dla ptaków wodno-błotnych 



Projekt „Mała retencja – duża sprawa” www.malaretencja.pl  
 

•  Przygotowanie doradców małej retencji  

•  Przeprowadzenie debat wojewódzkich i gminnych w zakresie planowania małej retencji – wypracowanie 
rekomendacji do polityk regionalnych i lokalnych z uwzględnieniem dobrych praktyk retencjonowania wód 

• Uczestnicy: samorządy, organizacje, naukowcy, pomioty gospodarujące wodą z 7 województw 

• Nasadzenia realizowane przez lokalne społeczności – 10 miejscowości , w ramach konkursu  

    „Najciekawszy projekt ekologicznego zagospodarowania oczka wodnego, stawu,  mokradła przez społeczność lokalną” 

 



Działania retencyjne na użytku ekologicznym Przemkowskie Bagno – 
Przemkowski Park Krajobrazowy 
 
• Przemkowskie Bagno – użytek położony w Dolinie Szprotawy o pow. 1696 ha, razem cały kompleks: użytek 

oraz rezerwat - 3100 ha   

•  Przed wojną obszar podlegał użytkowaniu łąkowemu jako łąki zmienno – wilgotne /wypas i koszenie/ 

•  Po wojnie ze względu na obniżenie poziomu wód zaniechano użytkowania łąkowego, obecnie przeważają 
trzcinowiska, szuwary, zarośla łozowe, zdziczałe łąki   

•  Od 2000 roku podejmowane są działania dot. podniesienia poziomu wód na polderach, podpiętrzenie, 
zastawki, wycinane są zarośla łozowe i czyszczone poldery, pozyskiwana jest trzcina na biomasę 

•  Finansowanie: Ekofudusz, Program Małych Dotacji GEF, NFOŚ, WFOŚ  

 



Mała retencja realizowana przez Lasy Państwowe  

• Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - realizowane przez 
Nadleśnictwa, w latach 2007-2020, powstały, by retencjonować, czyli 
gromadzić i zatrzymywać wodę oraz ograniczać negatywne skutki powodzi i 
suszy na obszarach leśnych 

• „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w 
ekosystemach leśnych na terenach nizinnych ”.  MRN  

• „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. 
Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury 
w dobrym stanie”.  MRG 

• „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, 
popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”.  POLIGONY 

 



  Powstałe lub głównie odbudowane w ramach przedsięwzięcia różnorodne obiekty 
stanowią ważną ochronę zarówno przed nadmiernym spływem 

powierzchniowym, jak i suszą. Przyczyniają się do zwiększania bioróżnorodności 
ekosystemów. Zlokalizowane są głównie w obszarach wododziałowych. To 

miejsca, gdzie woda najprędzej spada i z których najszybciej spływa generując 
powodzie w dolinach, dzięki małej retencji jest tam zatrzymywana 

• W skali Polski w realizację projektu „Małej retencji nizinnej” 
zaangażowanych jest 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w tym 
177 Nadleśnictw. 

• Efektem rzeczowym jest budowa lub modernizacja 3 595 obiektów, które 
pozwolą na retencjonowanie 31 619 290,92 m3  wody. 

• W skali Polski w realizację projektu „Małej retencji górskiej” zaangażowane 
są 4 Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych (Polski południowej) w tym 
55 Nadleśnictw. 

• Efektem rzeczowym jest budowa lub modernizacja 3 523 obiektów, w tym 
479 zbiorników, które pozwolą na retencjonowanie 1 335 340 m3  wody. 

 

 



• Zastawka drewniana w Nadleśnictwie 
Ruszów 

• Zbiornik retencyjny w Nadleśnictwie  
Bardo Śląskie 

• Zbiorniki retencyjne w Nadleśnictwie 
Złotoryja. Natura 2000 

• Renaturyzacja torfowisk w Nadleśnictwie 
Szklarska Poręba 



• Wodospusty na drodze leśnej z dodatkową 
retencją w Nadleśnictwie Jugów (kamienny i 
drewniany) 

• Zabudowa nieczynnego szlaku zrywkowego  w 
Nadleśnictwie Jugów 

• Zbiornik retencyjny położony we wsi Skalice w 
Nadleśnictwie Henryków (podczas odbioru 
końcowego) 

 



Adaptacja do zmian klimatu w miejscowościach 
 • obniżenie trawników w stosunku do ulic i chodników umożliwia spływ wody z dróg 
bezpośrednio na przyległe trawniki, woda wsiąka do gruntu nawet przez kilka dni po 
opadzie, stając się źródłem wilgoci dla zieleni 

• pasy roślinności buforowej np. rowy, pas przydrożny, zwiększają wsiąkanie wody 
opadowej, zamiast jej tradycyjnego odprowadzania kanałem deszczowym wzdłuż dróg i 
chodników. Dodatkowo, pasy te oczyszczają wodę wspierają bioróżnorodność i 
wzbogacają krajobraz 



Odbetonowywanie przestrzeni miejskiej 
 
Przepuszczalne powierzchnie umożliwiają wsiąkanie wód opadowych do gruntu na dużych 
powierzchniach, mogą być stosowane na parkingach, placach, podwórkach 



Pionowe ogrody, zielone ściany 

   W 2014 na terenie Katowic powstał pierwszy w Polsce ogród wertykalny sfinansowany z 
budżetu miasta i środków zewnętrznych RPO.  W tym samym roku zaczęły powstawać 
takie ogrody w Gorzowie wielkopolskim, we Wrocławiu.  



Zielone Dachy – Wrocław, Warszawa  
(Centrum Nauki Kopernika, Biblioteka Uniwersytecka ) 



Gromadzenie deszczówki 



Zawracanie wody opadowej  
• Ogrody deszczowe w gruncie, wyściełane folią 

• Ogrody deszczowe w pojemnikach  

• woda deszczowa zbierana przez rynny jest wstępnie filtrowana przez piasek 

• korzenie zatrzymują zanieczyszczenia z pobranej przez siebie wody np. 
metale ciężkie i związki białkowo-tłuszczowe 

• http://sendzimir.org.pl/publikacje/ogrody-deszczowe 



Kopenhaga – St.Kield dzielnica odporna na zmiany klimatu  

• Dzielnica  została znacznie zniszczona przez deszcze nawalne, które przetoczyły się przez 
Kopenhagę w 2011 r. kosztując miasto 1 mld euro 

• Powstaje zielona i niebieska infrastruktura m.inn: zwiększona powierzchnia terenów 
zielonych, zielone dachy i podwórka,  lokalne oczka na wodę deszczową, trasy rowerowe, 
które mogą zostać zamienione w kanały odprowadzające nadmiar wody, jeden z placów 
może funkcjonować jako zbiornik retencyjny 



Dobór roślin do nasadzeń w  krajobrazie wsi 

• Wybierajmy gatunki wpisane w lokalny krajobraz, przyjazne człowiekowi i 
zwierzętom, najlepiej rodzime 

• Zamiast wszechobecnych tuj stosujmy gatunki liściaste, kwitnące np. lipę 

• Wybierajmy gatunki odporne na szkodniki dopasowane do warunków 
siedliskowych 

• Stosujmy gatunki atrakcyjne w różnych porach roku                                   
np. leszczynę i jarzębinę 

• Nie sadźmy gatunków inwazyjnych np. nawłoci, robinii, dębu czerwonego 
itp. 

• Mamy do dyspozycji wiele odmian, które można zastosować pod kontem 
pełnienia różnych funkcji 

 

 



Nie sadźmy wszędzie tuj... 



Sadziec konopiasty 

Macierzanka Krwawnica Jeżówka 

Malwy Dzielżan 

Sadźmy byliny, zatrzymują one wodę i są przyjazne owadom  



Lawenda wąskolistna 

Sadźmy zieleń przyjazną zwierzętom, drzewa dają pokarm ptakom i owadom zmniejszają siłę wiatru 

Bez czarny 

Lipa Drzewa owocowe 



Stosujmy stare odmiany drzew owocowych 



Łąka zamiast trawnika  - czemu nie! 



Pozostawmy w otoczeniu naturalne zakątki 



Lokalna Grupa Działania  

 
tel.: 25 7983194, fax: 25 7982439 

e-mail: poczta@lgdrazem.pl  
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