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Zmiany we współczesnym systemie 
klimatycznym 

M. Owczarek 2014

 Emisja Co2 od początku ery przemysłowej stała się przyczyną wzrostu
temperatury o ok. 1°C (iPCC, 2014)

 Do końca XXI w. średnie temperatury na świecie wzrosną od 0,3 do 4,8 st. C
(Raport ONZ, 2003)

 Wzrost temperatury to fale upałów, susze, pożary, deficyt wody pitnej,
wzrost śmiertelności



Scenariusze klimatyczne dla Polski

W lecie wzrost temperatur wysokich oraz długości okresów występowania

Nastąpi wydłużenie okresów bezopadowych, będą one coraz dłuższe; obszary najbardziej deficytowe 
w wodę centralna Polska, lubelszczyzna

Wzrost liczby opadów intensywnych, powodzi , natężenia i częstotliwości silnych wiatrów –
huraganów, trąb powietrznych

Skrócenie okresów zalegania pokrywy śnieżnej, w wielu rejonach kraju brak zalegania śniegu 

Wydłużenie okresu wegetacyjnego nawet do 262 dni 

(np. woj.dolnośląskie)

Na  podstawie europejskiego projektu EUSEMBLES



Skutki zmian klimatu
•Sektor Bioróżnorodność – szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu są obszary chronione, w tym Natura
2000, położone w dolinach rzek, obejmujące siedliska wilgotne, podmokłe i zmienno-wilgotne; postępujący
zanik małych zbiorników wodnych, wzrost gatunków inwazyjnych, zmiana fenologii roślin, degradacja
ekosystemów wodnych (rzek i jezior), wymieranie gatunków, zagrożone gatunki

•Sektor Gospodarka wodna – szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu są wody powierzchniowe stojące
oraz podziemne; skutkiem pogorszenia stanu wód będzie wzrost zamulenia i zarastanie koryt, zmniejszenie
przepustowości koryt, eutrofizacja oraz wzrost temperatury wód powierzchniowych oraz degradacja
ekosystemów płynących i od wód zależnych.

•Sektor Rolnictwo – szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu są zmeliorowane gleby hydrogeniczne oraz
gleby przepuszczalne, trudności z terminami prac agrotechnicznych, gwałtowne zjawiska klimatyczne
ograniczają plonowanie, rozwój chorób i szkodników, wzrost zapotrzebowania na wodę w rolnictwie

•Sektor Leśnictwo - duża podatność lasów na wysychanie, pożary, szkodniki, wycofywanie gatunków
iglastych, deforestacja lasów w górach, problemy z odbudową struktury lasów ze względu na susze
wczesnowiosenne, zagrożone są zbiorowiska lasów reglowych ze względu na zmianę zasięgu pięter
klimatycznych w górach, osuwiska i erozję zboczy

•Tereny zabudowane - miejska wyspa ciepła, smog, fale mrozów, powodzie opadowe - małowydajny
system kanalizacji burzowej



Znaczenie zadrzewień dla bioróżnorodności, 
zasobów wodnych i klimatu 

Miejsca występowania wielu cennych gatunków – 46 gat. ptaków lęgowych ( np. ortolan, dzierzba gąsiorek, srokosz, skowronek), 
drobnych ssaków, 90 mszaków, 400 gatunków roślin naczyniowych w tym gatunki chronione, zioła ( badanie pól Przedgórza Sudeckiego ), 
korytarze ekologiczne dla wielu gatunków, 

Utrzymywanie populacji zapylaczy, wartościowe źródło pyłku dla owadów w trakcie całego sezonu wegetacyjnego, 148 gatunków 
owadów, np. żyjąca na tarninach barczatka kataks, chrząszcze – pachnica dębowa, kozioróg dębosz, taśma pokarmowa dla pszczół, 
trzmieli,

Wywieranie pozytywnego wpływu na plonowanie upraw, zwiększenie wilgotności, przeciwdziałanie przymrozkom, stabilizowanie 
pokrywy śnieżnej, osłonięcie części pól od wiatru – zmniejszenie siły wiatru nawet o 70 %, zmniejszenie parowania wody o 15-50%,
pozytywny wpływ pasm drzew i krzewów sięga do 400 m w głąb pól,

Pasma chronią uprawy przed szkodnikami

Strefy buforowe przed spływem nawozów i pestycydów do rowów i cieków, są w  stanie przechwycić do 97 % azotanów i 25 % fosforanów. 

Na  po



Pasy zadrzewień - projekt „Historie drzewami pisane”
1. Warsztaty dla przedstawicieli 

władz lokalnych, nauczycieli i 
mieszkańców,

2. Inwentaryzacja śródpolnych alei 
na terenie Wzgórz Dalkowskich

3. Wykonanie planów ochrony i 
odtworzeń wybranych alei

4. Odtwarzanie alei śródpolnych  
oraz późniejsza opieka nad 
sadzonkami przez społeczności 
lokalne

Realizacja LGD Wzgórza Dalkowskie przy 
współpracy Fundacji Ekologicznej „ 
Zielona Akcja”



Tworzenie  stref nektarodajnych w 
miejscowościach - zazielenianie wsi 
Nasadzenia bioróżnorodnych stref z gatunków rodzimych

Wspólne planowanie przestrzeni oraz edukacja mieszkańców

Wykonanie nasadzeń przez społeczność oraz opieka nad nasadzeniami

„Pszczoły proszą o pomoc – kampania na rzecz ochrony środowiska życia pszczół i innych owadów zapylających” 
www.pszczoly.zielonaakcja.pl, utworzono 16 stref na terenie woj.dolnośląskiego i opolskiego

http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/


Przykłady utworzonych stref nektarodajnych: 
Stowarzyszenie Strupinianie ze Strupiny
Nasadzenia zostały zlokalizowane na dwóch działkach, na pierwszej znajdują się 
budynki szkoły, druga działka to trójkątny skwer w centrum miejscowości. 
Strupina jest miejscowością tematyczną poświęconą różom, co zostało 
uwzględnione podczas tworzenia koncepcji nasadzeń. 

Róża w różnych odmianach, Irga, Lawenda



Zadrzewienia przydrożne – inicjatywy oddolne  
Mieszkańcy przygotowali pas do nasadzeń lip w wzdłuż drogi Ziemnice-Grzybiany w 

sąsiedztwie Legnicy;  posadzono 180 sadzonek lip , w wyniku czego powstała aleja o 
długości 1,7 km. Mieszkańcy społecznie wysiali łąkę kwietną i posadzili wieloletnie 
krzewy kwitnące, w sumie 120 sztuk.



NASADZENIA NA TERENACH WSI

 Miejsce przy świetlicy –
wieś Kwieciszowice 
położone w sąsiedztwie 
Natura 2000 Łąki Gór i 
Pogórza Izerskiego 



Ogród barwierski na górskim zboczu na Pogórzu Kaczawskim

W ramach małego projektu we wsi Chrośnica założono Ekomuzeum Tkactwa 
oraz Ogród barwierski na górskim zboczu

Ogród ma ujęcie wód spływających po zboczu 

Realizacja na terenie LGD  Partnerstwo Ducha Gór  2007 - 2013



Wykorzystanie miejsc małej retencji do edukacji i integracji mieszkańców  
w Gogołowicach gm.Lubin

• 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



Zagospodarowanie oczka w Nurzynie jako przykład 
adaptacji do zmian klimatu

Działania: wykonanie odmulenia oczka, skarpowanie brzegu- łagodne zejście dla płazów,  utworzenie strefy 
nektarodajnej ( nasadzenia drzew, krzewów, ziół, roślin wodnych), montaż tablic edukacyjnych oraz budek 
dla ptaków i nietoperzy

Organizacja debaty dla mieszkańców, organizacji, samorządów, warsztaty dla nauczycieli, ulotki edukacyjne

Działania realizowane przez LGD „Razem ku lepszej przyszłości” finansowane w ramach

projektu Razem dla Klimatu Fundacji FDPA



Zieleń podwórek i na budynkach  też chroni 
klimat



Korzyści  z zielonych ścian 
Zielone dachy, zielone ściany, zazielenione powierzchnie:

- redukcja emisji CO2, 
- zwiększenie efektywności energetycznej  budynków, izolacja 

termiczna 
- retencja wody opadowej dla oszczędności energii w systemach 

wodociągowych, 
- zwiększenie bioróżnorodności 
- odtwarzanie strat powierzchni zielonej związanej z intensywną 

zabudową, poprawa estetyki budynków 



Adaptacja do zmian klimatu – odbetonowywanie
przestrzeni i przepuszczalne powierzchnie



Wiejskie place zabaw 



Adaptacja do zmian klimatu – gromadzenie 
deszczówki i jej wykorzystanie

Przykłady: w Belgii każdy nowopowstały budynek o powierzchni dachu powyżej 100 m2 musi posiadać system 
zagospodarowania wody deszczowej. W USA obowiązek taki nałożony został na nowe budynki w Tucson (Arizona) i Santa Fe 
County (New Mexico)



Lokalne gromadzenie deszczówki i jej 
wykorzystanie

Ogrody deszczowe w gruncie, wyściełane folią

Ogrody deszczowe w pojemnikach 

mają na celu oczyszczenie wody deszczowej zbieranej przez rynny, 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



ABC projektowania 
zielonych zakątków 



O czym należy pamiętać 
projektując zieleń

• Jakie są warunki siedliskowe i klimatyczne, przyrodnicze (np. 
obecność starych drzew),

• Jakie mają być funkcje tego terenu,

• O lokalnym krajobrazie, przyrodzie, materiałach, architekturze i 
historii danego miejsca,

• Eksponujmy ciekawe elementy krajobrazu, ukrywajmy brzydkie.

• Jakie mamy środki i materiały,

• O docelowych wielkościach roślin, a także ich właściwościach 
(alergenność, posiadanie cierni, trujących owoców itp.).

• Kto w przyszłości będzie zajmował się tym terenem.



Pożyteczne gatunki krzewów

• Berberys

• Budleja

• Leszczyna

• Porzeczka

• Kalina koralowa

• Wiśnia

• Lilak (tzw. bzy)

• Dereń

• Forsycja

• Pigwowiec

• Krzewiuszka

• Żylistek

• Dzika róża

• Tawuła

• Irga



Pożyteczne żywopłoty

• Grab pospolity

• Buk zwyczajny

• Cis

• Ligustr pospolity



Pożyteczne byliny

• chaber bławatek

• czarcikęs łąkowy

• dąbrówka rozłogowa

• dziurawiec 

• farbownik lekarski

• gajowiec

• jasnota

• jeżówka

• kocimiętka właściwa

• koniczyna

• lawenda

• lnica pospolita 

• macierzanka

• malina właściwa

• melisa lekarska 

• miodunka 

• orlik 

• oset

• ostrzeń górski

• pierwiosnek 

• przegorzan kulisty 

• pysznogłówka purpurowa 

• rezeda 

• róża 

• siedmiopalecznik błotny 

• szałwia lekarska 

• słonecznik bulwiasty

• ślaz (malwa)

• śliwa 

• tojad 

• wiciokrzew 

• wierzba 

• żywokost lekarski



Pożyteczne gatunki małych drzew

• Drzewa owocowe

• Jarząb pospolity

• Czeremcha pospolita

• Głóg

• Kalina



Pożyteczne gatunki dużych drzew

• Brzozy

• Buk zwyczajny 

• Dąb szypułkowy i bezszypułkowy 

• Jarząb szwedzki, mączny

• Jesion wyniosły

• Kasztanowiec

• Klon zwyczajny, jawor polny

• Lipa drobnolistna i szerokolistna

• Platan klonolistny,

• Wierzba krucha i biała



Odległości sadzenia drzew od dróg, sieci 
infrastruktury, granic działek

Według przepisów minimalna odległość drzewa od krawędzi 
jezdni wynosi 3 m, przepis ten nie odnosi się do nasadzeń
uzupełniających dla istniejących alei. 

Odległość drzew od sieci infrastruktury powinna wynosić: 
• dla sieci gazowej (min. 3 m), 
• dla sieci wodnej (min. 4 m), 
• elektrycznej (min. 2 m), 
• dla sieci telekomunikacyjnej (min. 2 m).



Dobór roślin
Wybierajmy gatunki wpisane w lokalny krajobraz, przyjazne człowiekowi i zwierzętom (np. 
pszczołom, ptakom),

Zamiast wszechobecnych tuj stosujmy gatunki liściaste,

Wybierajmy gatunki odporne na szkodniki dopasowane do warunków siedliskowych,

Stosujmy gatunki atrakcyjne w różnych porach roku,

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



Przyjazne strefy dla owadów

W Polsce żyje 470 gatunków owadów należących do rodziny pszczołowatych: 
pszczoły miodne, trzmiele, pszczoły samotnice-murarki, lepiarki, porobnice;
motyle ,osy, muchówki, chrząszcze odżywiają się pyłkiem i nektarem roślin

Zbierając pokarm przenoszą pyłek z kwiatu na kwiat – z pylnika na znamiona 
słupków, dzięki czemu mogą się wykształcić owoce i nasiona

84 % gatunków uprawianych w Europie zależy od zapylania. 

Zanik łąk, kwietnych miedz i zmniejszenie bioróżnorodności terenów rolniczych w 
tym monokultury rolnicze,  nadmierne stosowanie pestycydów i herbicydów, 
genetycznie modyfikowane rośliny, zmiany klimatyczne i choroby pszczół 
wpływają na gwałtowne zmniejszanie się populacji zapylaczy

Zachowanie i tworzenie przyjaznych siedlisk dla zapylaczy pomoże przetrwać tym 
pożytecznym owadom



Przyjazne strefy dla owadów

•Różnorodność
Wysiewaj wiele różnych rodzimych gatunków roślin kwitnących, dopasowanych do warunków lokalnych - w miarę 
możliwości z nasion dzikich roślin lub pochodzących z upraw ekologicznych.

•Kwiaty od wiosny do jesieni
Wybierając wczesne-, średnio- i późno kwitnące odmiany roślin kwiatowych, wydłużysz okres kwitnienia dla owadów 
zapylających, którym wczesną wiosną i późną jesienią często brakuje źródeł pożywienia.

• Łąka kwietna
Już jedna mała działka czyni z monotonnego trawnika oazę dla wielu gatunków. Wybierz dostosowane do lokalnych 
warunków mieszanki traw i kwiatów. Pozwól roślinom kwitnąć i wydać nasiona. Pas łąki powinno się kosić co najwyżej 
dwa razu do roku.

• Pyłek i nektar
Dobierając skład gatunkowy i odmianowy roślin na kwitnące rabaty powinniśmy zwracać uwagę aby były to rośliny 
dostarczające pyłku i nektaru, a także aby ich okresy kwitnienia zazębiały się tworząc ciągłą taśmę pokarmową dla 
owadów przez cały sezon np. facelia , gryka, koniczyna, gorczyca

• Zioła
Zioła, zwłaszcza należące do rodziny jasnotowatych (min. lebiodka (oregano), szałwia, tymianek, chyzop i inne),  są 
lubiane przez pszczoły jako źródło pyłku i nektaru w „chudych” miesiącach letnich. 



Sadziec konopiasty

Macierzanka Krwawnica Jeżówka

MalwyDzielżan

Sadźmy byliny przyjazne owadom



Łąka zamiast trawnika  - czemu nie!



Projektujmy zieleń przyjazną człowiekowi i zwierzętom

Pigwowiec Lawenda wąskolistna

Róża pomarszczona Wrzos





Twórzmy schronienia dla zwierząt.



Biegacz

Omomiłek

Złotook Biedronka

Pomagajmy pożytecznym owadom

PszczołaTrzmiel



Sadząc kwitnące rośliny 
zapraszamy motyle do naszego 
ogrodu

Niedźwiedziówka kajaPaź królowej

Rusałka pawik

Rusałka kratkowiec



Przyjazne strefy dla innych gatunków 
zwierząt

Oczko wodne, miejsce podmokłe, poidełko będą go odwiedzać owady, 
gady, płazy, ptaki i drobne ssaki;

Kącik naturalny z wysoką trawą i kępami chwastów dla  biedronek, 
zapylaczy oraz jeży;

Sterty gałęzi i kamieni, sterty kompostu zamieszkają tam pożyteczne 
zwierzęta takie jak żaby, ropuchy, jaszczurki i jeże;

Budki lęgowe dla ptaków oraz poidełka,  żywopłoty, znajdą w nich 
schronienie ptaki,  z chęcią będą w nich gniazdować;

Rośliny, których owocami żywią się ptaki: irga, rokitnik, winobluszcz, 
dereń, dzika róża, jarząb, jabłoń rajska





Pozostawmy w naszym otoczeniu naturalne zakątki.



Uwaga gatunki inwazyjne

Ślinik luzytański

Biedronka azjatycka

Nawłoć kanadyjska



Nie sadźmy wszędzie tuj...



Takie ogrody nie 
wpisują się w nasz 
krajobraz, nie są 
przyjazne ani dla ludzi 
ani dla zwierząt...



Dziękuję za uwagę

Kontakt : Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” www.zielonaakcja.pl, 
www.malaretencja.pl www.pszczoly.zielonaakcja.pl

Irena Krukowska-Szopa tel. 600 276 829, 76 86 294 30
krukowska@zielonaakcja.pl

www.zielonaakcja.pl

http://www.zielonaakcja.pl/
http://www.malaretencja.pl/
http://www.pszczoly.zielonaakcja.pl/
mailto:krukowska@zielonaakcja.pl

