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

Tytuł dobrej praktyki, Titel Anpassungsmaßnahme: Przystosowanie dawnego
stawu młyńskiego na cele małej retencji w Kuźniczysku / Anpassung des
ehemaligen Mühlenteichs für kleine Retentionszwecke in Kuźniczysko

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

Przystosowanie dawnego stawu młyńskiego na cele małej retencji w Kuźniczysku.
Anpassung des ehemaligen Mühlenteichs für kleine Retentionszwecke in
Kuźniczysko
Infrastruktura niebiesko-zielona, przestrzeń do relaksu i obserwacji przyrodniczej,
bioróżnorodność
blau-grüne Infrastruktur, Raum für Entspannung und Naturbeobachtung,
Biodiversität

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

Obniżanie temperatury otoczenia, zwiększona bioróżnorodność gatunkowa, ochrona
zbiornika retencyjnego
Reduzierung der Umgebungstemperatur, erhöhte Artenvielfalt, Schutz des
Retentionsreservoirs
Mieszkańcy oraz członkowie Fundacji społecznie przygotowali i oczyścili teren wokół
stawu. Następnie zabezpieczono faszyną fragment brzegu zbiornika, ok. 1 km. Teren wokół
zbiornika zagospodarowano przyrodniczo nasadzając nowe, rodzime gatunki drzew
(20 szt.), krzewów (20 szt.) i bylin oraz tworząc łąkę kwietną z mieszanki nasion. Ponadto
zamontowano budki lęgowe dla zwierząt (40 szt.) oraz drewniane platformy (3 szt.).
Członkowie stowarzyszenia utworzyli także kopczyki z kamieni stanowiące doskonałą
kryjówkę dla płazów oraz gadów.

Opis działania
Beschreibung der
Maßnahme:

W ramach inicjatywy stworzono także infrastrukturę edukacyjną wokół zbiornika
montując: pomost edukacyjny, tablicę informacyjną, tabliczki stanowiskowe (14 szt.),
ławki (4 szt.), kosze na śmieci (6 szt.) oraz stojak na rower.
Bewohner und Mitglieder der Stiftung haben den Bereich um den Teich sozial vorbereitet
und gereinigt. Dann wurde mit Faschine ein Teil des Ufers des Teiches geschützt, ca. 1 km.
Das Gelände um den Teich wurde durch das Pflanzen neuer einheimischer Baumarten (20
Stk.), Sträucher (20 Stk.) und Stauden sowie die Schaffung einer Blumenwiese aus einer
Samenmischung errichtet. Außerdem wurden Nistkästen für Tiere (40 Stk.) und
Holzplattformen (3 Stk.) gebaut. Mitglieder des Vereins haben auch Steinhaufen gemacht,
die ein perfektes Versteck für Amphibien und Reptilien sind.
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Im Rahmen des Vorhabens wurde auch eine Bildungsinfrastruktur rund um den Teich
geschaffen, indem Folgendes eingebaut wurde: eine Bildungsplattform, eine
Informationstafel, Schilder (14 Stück), Bänke (4 Stück), Abfalleimer (6 Stück) und ein
Fahrradständer.
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Skala
oddziaływania
Ausmaß der
Auswirkungen
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Inny obszar/
Staw i otoczenie stawu w
Anderes Gebiet: Kuźniczysko

Dokumentacja
fotograficzna
Fotodokumentation

Fundacja Wspierania Dziedzictwa Kulturowego „Żarna”,
Wykonawca oraz
Stiftung zur Unterstützung des Kulturerbes „Żarna”
źródło informacji
Ausführender und http://www.zielonaakcja.pl/index.php/oddolne-inicjatywy-dla-zachowaniaInformationsquelle bioroznorodnosci-poprzez-mala-retencje-i-zadrzewienia
Irena Krukowska -Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Wpływ realizacji
działania na
człowieka i
środowisko
Auswirkungen der
Maßnahme auf den
Menschen und auf
die Umwelt

Wzrost estetyki i atrakcyjności miejscowości. Chłodniejszy i przyjemniejszy klimat;
obniżanie temperatury otoczenia. Zwiększenie bioróżnorodności, rezerwuar wodny dla
flory i fauny wodnej oraz lądowej, miejsce lęgowania i żerowania ptactwa wodnego,
zapobieganie zjawiskom suszy poprzez pozyskanie dodatkowego zbiornika retencyjnego
zabezpieczenie zbiornika retencyjnego.
Steigerung der Ästhetik und Attraktivität des Ortes. Ein kühleres und angenehmeres Klima;
Reduzierung der Umgebungstemperatur. Zunehmende Artenvielfalt, ein Wasserreservoir
für aquatische und terrestrische Flora und Fauna, ein Ort zum Brüten und Füttern von
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Wasservögeln, Erhöhung der Nahrungsgrundlage für Insekten und Vögel, Verhinderung
von Dürrephänomenen durch Schutz des Retentionsreservoirs.
Czas osiągnięcia
celu
Zeit, um das Ziel
zu erreichen,
Koszt działania
(PLN/EURO) lub
opis Kosten der
Maßnahme

Bezpośrednio po realizacji zadania.
Sofort nach Abschluss der Aufgabe.

20 000,00 PLN
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