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 W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się znaczny spadek 
liczebności płazów w całej Europie. 

 Jedną z głównych przyczyn zmniejszania się liczebności płazów jest 
zanikanie małych zbiorników wodnych oraz zanieczyszczanie wód 
ściekami przemysłowymi, nawozami sztucznymi lub chemicznymi 
środkami ochrony roślin. 

 W wielu miejscach prowadzona jest czynna ochrona płazów 

 Fundacja Puszczy Rominckiej odtworzyła 43 zbiorniki wodne, które są 
miejscem bytowania i rozrodu płazów. Zbiorniki zostały pogłębione, 
usunięto z nich część roślinności, wyprofilowano brzegi i 
zróżnicowano morfologię dna 



 wyeliminowanie czynników ograniczających optymalne warunki 
bytowania i rozmnażania płazów, takich jak: zaśmiecania i zarastania 
śródleśnych i śródpolnych oczek wodnych – godowisk 

 podjęto prace ziemne, cały urobek i zebrane śmieci zostały wywiezione 
na wysypisko śmieci 

 Oczyszczenie i pogłębione godowiska zostały przekazane pod opiekę 
szkołom, które znajdują się w sąsiedztwie wytypowanych oczek. 
Zadaniem szkół jest opieka nad godowiskami oraz monitoring 
prowadzony wraz z wolontariuszami  

Stowarzyszenia i pracownikiem  

Parku Krajobrazowego 

 Przy poszczególnych oczkach  

stoją tablice informacyjno-edukacyjne. 



 Wiele zbiorników wodnych, stanowiących miejsce rozrodu 
płazów, wysycha przedwcześnie, uniemożliwiając sukces 
rozrodczy całych populacji 

 Koniecznej jest podejmowanie działań ochronnych, 
mających na celu zachowanie naturalnych siedlisk poprzez 
odtworzenie najcenniejszych, pod kątem fauny płazów, 
zbiorników wodnych 

 

 



 



 jedno z działań kompensacyjnych wykonanych w 
ramach budowy autostrady A2 to budowa zbiorników 
wodnych  

 badania wykazały, że płazy bardzo szybko 
zaakceptowały nowe zbiorniki 

 Zastosowano ochronne płotki 



 Odmulenie zbiornika – WZMiUW 

 Z dwóch zbiorników powstał jeden duży 

 Z mułu ukształtowana została wyspa na zbiorniku oraz wyrównane brzegi 

 Pozostawiono trzcinowisko 

 Nasadzono rośliny nektarodajne wokół zbiornika, finansowanie nasadzeń w 

ramach Inicjatyw Obywatelskich dla Środowiska NFOŚiGW  

 Opiekę nad zbiornikiem sprawuje Centrum Integracji Społecznej w 

Małomicach  

 



 Zagospodarowanie przyrodnicze oczka wodnego  spowoduje zwiększenie 
bazy pokarmowej dla larw rzekotki i stworzenie korytarza ekologicznego  dla 
tego gatunku 

 

 Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów składających się z gatunków 
rodzimych wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności, zmiękczenie w strefie 
publicznej przeszkody w wędrówce płazów i poszerzenie obszaru letniego 
bytowania rzekotki 

 

 Otaczając oczko wodne ogródkami i sadami powstanie miejsce korzystne dla 
owadów jako owadzia ostoja. Np.. dla biedronek, dzikich pszczół, sieciarek i 
innych owadów. 

 Projekt realizowany w ramach Inicjatyw 

      Obywatelskich dla Środowiska NFOŚ i GW 



 Staw parkowy otoczony jest samosiewami, z których opadające liście zamulają, a 

dodatkowo zacieniają zbiornik przyczyniając się do jego eutrofizacji 

 Rewitalizacja  polega na oczyszczeniu stawu parkowego z mułu i odsłonięciu 

powierzchni zbiornika poprzez usunięcie  samosiewu 

 Realizowane jest oczyszczenie i wykonanie niewielkiej korekty ukształtowania 

brzegów stawu, przygotowane jest łagodne zejście które umożliwi płazom lepszy 

dostęp do wody w okresie godowym  

 Obrzeża stawu zostaną obsadzone roślinami kwitnącymi,  przydatnymi dla owadów 

 Staw będzie miejscem lęgowym dla ptaków wodno-błotnych 

 Finansowanie Inicjatywy Obywatelskie dla Środowiska NFOŚiGW 



 Miejsce to powstało dzięki odbudowie zamulonego zbiornika wodnego na rzeczce 

Ptaszówka – Cieńka. 

 Możliwość magazynowania wody 900m3 

 Wartość kosztorysowa robót 44586 zł. 

       Stawek spełnia trzy funkcje: 

 retencyjna – w okresie roztopów wiosennych woda zalewa okoliczne pola, łąki, 

domostwa. Umieszczona śluza umożliwia częściową regulację wody, gdy jest jej 

nadmiar. 

 przeciwpożarowa – służy w akcjach gaszenia pożaru jako zbiornik p/pożarowy 

 rekreacyjny – teren wokół stawku został zagospodarowany i jest 

zielonym miejscem wypoczynku i rekreacji, gdzie można zorganizować wiele 

różnych imprez i spotkań towarzyskich. 

 

http://www.sporok.pl/wp-content/uploads/2013/06/do-folderu.jpg


 Wszelkiego rodzaju rzeki, potoki, jeziora i stawy pełniły dawniej ważną 

rolę w funkcjonowaniu wsi 

 Czasem tworzono związane z nimi zbiorniki stanowiące rezerwuary wody 

dla gospodarstw i na wypadek pożaru. 

 Kuniów zagospodarował betonowy zbiornik przeciwpożarowy nadając mu 

nowy ekologiczny charakter  w ramach działań odnowy sołectwa 



• Tablice  edukacyjne nad brzegiem zbiornika  

• Prowadzenie zajęć edukacji ekologicznej dla szkół   

• Wykorzystanie wiaty integracyjnej mieszkańców 

• Plany wzbogacenia brzegów o nasadzenia roślin 

nektarodajnych 

• Finansowanie projektu WFOŚ i GW we Wrocławiu 



http://www.danpearsonstudio.com/#/journal/tag/millennium-forest 

www.sgdawards.com 



http://wildflowerturfblog.wildflowerturf.co.uk 



London Wetland Centre – rezerwat przyrody 
obejmujący mokradła w Barnes, w Richmond upon 
Thames w Londynie. Zarządza nim Wildfowl and 
Wetlands Trust. 
 

http://news.bbc.co.uk 

Centrum ma ponad 100 akrów (40 hektarów), na których początkowo znajdowało 
się kilka małych zbiorników wodnych. Przed otwarciem Centrum w 2000 
przekształcono je w różne typy mokradeł. Był to pierwszy tego typu miejski projekt 
w Zjednoczonym Królestwie. 

Parki mają wielofunkcyjny 
charakter – łączą ochronę 
bioróżnorodności, aktywizację 
turystyczną z rekreacją. 
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 Poszczególne gatunki płazów wykazują różne preferencje 
względem miejsc rozrodu (zbiorniki o różnej wielkości, 
głębokości i stopniu rozwoju roślinności) 

 Przed zaprojektowaniem zbiornika trzeba określić, do 
jakich gatunków będą skierowane działania kompensacyjne 
(uwzględniając ich wymagania) 

 Określenie wszystkich parametrów siedlisk wodnych, 
preferowanych przez poszczególne gatunki płazów, jest 
bardzo trudne 

 W większości przypadków projektuje się jeden zbiornik, 
w którym będą mogły rozmnażać się różne gatunki. 



 Powierzchnia – pojedynczy zbiornik 500 – 5000 m2, 
zespole kilku zbiorników wielkość może się wahać od 5 do 
5000 m2 

 Głębokość - wiele zwierząt i roślin wodnych żyje w płytkiej 
strefie przybrzeżnej, na głębokości do 10 cm – jest to strefa 
zbiornika o największej różnorodności biologicznej. 

 Profil dna – zróżnicowane dno (różna głębokość, płycizny, 
głęboczki, kamienie, konary) zapewniają bogate spektrum 
gatunkowe, a także miejsce schronienia i dobre warunki do 
rozrodu 

 Brzegi - im mniejsze jest ich nachylenie, tym bogatsza 
roślinność strefy brzegowej i lepsze warunki siedliskowe 
dla wielu bezkręgowców stanowiących bazę pokarmową 
płazów 

 



 



 zmiany klimatu wpływają na zasięg i rozmieszczenie 
gatunków, cykle rozrodu, okresy wegetacji i interakcje ze 
środowiskiem  

 gatunki ciepłolubne – ekspansja  z południa w kierunku 
północnym; zimnolubne /nieprzystosowane do suszy i 
wysokich temperatur latem/wycofywanie się bardziej na 
północ; 

 następuje przesuwanie się granic zasięgów 
 ptaki doskonały wykrywacz zmian klimatu; wcześniej 

przybywają na tereny lęgowe, wcześniej składają jaja a nie 
jest to zsychronizowane ze szczytem liczebności owadów i 
etapami rozwojowymi roślin, zmiany w zależnościach 
międzygatunkowych – konkurencja o pokarm 
 



 najbardziej zagrożone siedliska: wody słodkie stojące i płynące, 
torfowiska, trzęsawiska, źródliska śródlądowe, siedliska lasów 
bagiennych, lasy dębowe, lasy stokowe, siedliska nadbrzeżne i 
słonawe 

 zagrożone gatunki: ptaki dolin rzek , mokradeł, torfowisk wrażliwe na 
zmiany stosunków wodnych /ptaki siewkowate, rybołów, błotniak 
stawowy, błotniak łąkowy, cyranka, płaskonos, orlik grubodzioby/, 
żółw błotny, minóg strumieniowy, minóg ukraiński, strzebla błotna 

 zagrożone gatunki: suseł perełkowy, suseł moręgowany ze względu na 
długotrwałe upały, ciepłe zimy i ulewne deszcze 

 zagrożone gatunki; bezkręgowce np. chrząszcze związane z lasami  

 przemieszczanie się gatunków inwazyjnych, które są konkurencją dla 
gatunków rodzimych np. biedronka azjatycka, ślimak luzytański, 
rdest ptasi 

 zwiększenie częstotliwości występowania gradacji szkodników, 
pasożytów, chorób np. szrotówek kasztanowiaczek, kornik 
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