Gute Praktiken der Anpassungsmaßnahmen an den Klimawande
Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu

Tytuł dobrej praktyki, Titel Anpassungsmaßnahme: Mikroadaptacje
klimatyczne -nasadzenia drzew / Klimamikroanpassungen – Bäume pflanzen

Matryca dobrej praktyki / Vorlage Anpassungsmaßnahme
Nazwa działania
Name der
Aktivität:

Nasadzenia drzew / Bäume pflanzen

Słowa kluczowe
Schlüsselwörter:

nasadzenia drzew, tereny zielone, infrastruktura niebiesko-zielona, przestrzeń
do relaksu, poprawa retencji / Pflanzen von Bäumen, Grünflächen, blau-grüne
Infrastruktur, Raum zum Entspannen, Verbesserung der Retention

Zjawisko
klimatyczne
powodujące
konieczność
podjęcia działania
lub ich pochodne
Klimaereignis, das
die Notwendigkeit,
Maßnahmen zu
ergreifen,
verursacht:
Cel adaptacji
Zweck der
Maßnahme:
Cel adaptacji
Zweck der
Maßnahme:

Opis działania
Beschreibung der
Maßnahme:

Skala
oddziaływania
Ausmaß der
Auswirkungen

Powstanie zdrowych terenów zielonych, popularyzacja działań adaptacyjnych,
zabezpieczenie przed wiatrem, oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury
otoczenia, zwiększanie różnorodność gatunkowej, zmniejszenie poziomu hałasu
Schaffung gesunder Grünflächen, Popularisierung von Anpassungsmaßnahmen,
Windschutz, Luftreinigung, Reduzierung der Umgebungstemperatur, Erhöhung der
Artenvielfalt, Reduzierung des Geräuschpegels
W ramach realizowanego projektu dokonano nasadzeń 120 sztuk drzew (buków) na
terenie gminy wiejskiej Żary. Zadanie zrealizowano na gruntach gminy wiejskiej
Żary głównie przy drogach publicznych oraz placach rekreacji.
Im Rahmen des Projektes wurden in der ländlichen Gemeinde Żary 120 Bäume
(Buchen) gepflanzt. Die Aufgabe wurde auf dem Land der ländlichen Gemeinde Żary
durchgeführt, hauptsächlich an öffentlichen Straßen und Erholungsplätzen.
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Zlewnia:
Entwässerungsgebiet

Inny obszar,
Anderes
Gebiet:

Dokumentacja
fotograficzna,
Fotodokumentation

Wykonawca oraz
źródło informacji
Fundacja Natura Polska / Stiftung Natura Polska, www.transgea.eu
Ausführender und
Informationsquelle
Wpływ realizacji
działania na
człowieka i
środowisko
Auswirkungen der
Maßnahme auf den
Menschen und auf
die Umwelt
Czas osiągnięcia
celu adaptacji po
wdrożeniu
działania,
Zeit, um das Ziel
zu erreichen
Koszt działania
(PLN/EURO) lub
opis

Nasadzenia drzew to: chłodniejszy i przyjemniejszy klimat; ludzie w zielonym
otoczeniu są zdecydowanie szczęśliwsi; zmniejszenie poziomu hałasu; oczyszczanie
powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności
gatunkowej.
Bäume pflanzen bedeutet: ein kühleres und angenehmeres Klima; Menschen in
grüner Umgebung sind definitiv glücklicher; Reduzierung des Geräuschpegels;
Luftreinigung, Reduzierung der Umgebungstemperatur sowie Erhöhung der
Artenvielfalt
Po okresie ok.12-24 miesięcy po zakończeniu prac instalacyjnych, w zależności od
wielkości roślin.
Nach einem Zeitraum von ca. 12-24 Monaten nach Abschluss der
Installationsarbeiten, abhängig von der Größe der Pflanzen.

Koszt ok. 50.000,00 zł (przy ok. 120 nasadzeniach). Na koszty składają się: zakup
sadzonek, koszt sadzenia, koszt utrzymania/podlewania.
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Kosten der
Maßnahme

Powiązane
działania
Verbundene
Maßnahmen

Kosten ca. 50.000,00 PLN (mit ca. 120 Pflanzungen). Die Kosten berücksichtigen:
Kauf von Stecklingen, Kosten für das Pflanzarbeiten, Kosten für Wartung /
Bewässerung.
Nawiązanie do dokumentów strategicznych miasta/powiatu/gminy, w tym:
Verweis auf strategische Dokumente der Stadt / des Landkreises / Gemeinde,
einschließlich:
•
•

strategia rozwoju gminy Żary,
Entwicklungsstrategie der Gemeinde Żary.
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