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

Tytuł dobrej praktyki, Titel Anpassungsmaßnahme:
Zielona ściana / Grüne Wand

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

Zielona ściana / Grüne Wand

Słowa kluczowe
Schlüsselwörter:

zielona ściana, infrastruktura niebiesko-zielona, przestrzeń do relaksu, obniżenie
temperatury, zmiana wilgotności
grüne Wand, blau-grüne Infrastruktur, Platz zum Entspannen,
Temperaturreduzierung, Änderung der Luftfeuchtigkeit

Zjawisko
klimatyczne
powodujące
konieczność
podjęcia działania
lub ich pochodne:
Klimaereignis, das
die Notwendigkeit,
Maßnahmen zu
ergreifen,
verursacht:

Cel adaptacji
Zweck der
Maßnahme:

Oczyszczanie i odświeżanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również
zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, zmniejszenie spływu
powierzchniowego, zmniejszenie poziomu hałasu, tworzenie miejsca przyjaznego
człowiekowi.
Luftreinigung und -erfrischung, Reduzierung der Umgebungstemperatur sowie
Erhöhung der Artenvielfalt in Städten, Verringerung des Oberflächenabflusses,
Verringerung des Geräuschpegels und Schaffung eines menschenfreundlichen Ortes.

Opis działania
Beschreibung der
Maßnahme:

Nasadzenia roślin pnących przy wejściu do Ogrodu Ponte, na Hohe Str. 25/Görlitz, gdzie
mieści się Strefa odpoczynku/relaksu. W ogrodzie, poza zieloną ścianą, umieszczono
rabaty roślinne wraz z małą pergolą i kilkoma ławeczkami. Przy projektowaniu
uwzględniono duże drzewo klonowe, które charakteryzuje ten obszar.
Pflanzen von Kletterpflanzen am Eingang zum Ponte-Garten in der Hohen Straße 25 /
Görlitz, wo sich die Ruhe- / Entspannungszone befindet. Im Garten, außer der grünen
Wand, wurden Pflanzenrabatte mit einer kleinen Pergola und mehreren Bänken
aufgestellt. Das Design berücksichtigte den großen Ahornbaum, der dieses Gebiet
kennzeichnet.

2

Skala
oddziaływania
Ausmaß der
Auswirkungen

Obszar/ [km ]
Gebiet

0,0 0,1
100500

Zlewnia/
rz. Nysa
Etwässerungsgebiet: Łużycka

0,1 1,0
5001000

1,0 10

10 100

> 1000

Inny obszar/
Śródmieście Görlitz
Anderes Gebiet: Innenstadt Görlitz
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Dokumentacja
fotograficzna
Fotodokumentation

Miasto / Stadt Görlitz, https://www.goerlitz.de/
Informacje dostępne również na portalach internetowych, np.:

Wykonawca oraz
źródło informacji
Informationen, die auch auf Internetportalen verfügbar sind, z. B.
Ausführender und https://www.morizon.pl/blog/ogrod-wertykalny/
Informationsquelle https://www.bellaflora.at/services/raumgruen/gruene-waende/
Monnika Bukowska, PP3 SAPOS GmbH

Wpływ realizacji
działania na
człowieka i
środowisko
Auswirkungen der
Maßnahme auf den
Menschen und auf
die Umwelt

Czas osiągnięcia
celu
Zeit, um das Ziel
zu erreichen,

Zielona ściana to: chłodniejszy i przyjemniejszy klimat; ludzie w zielonym otoczeniu są
zdecydowanie szczęśliwsi; zmniejszenie poziomu hałasu; oczyszczanie powietrza,
obniżanie temperatury otoczenia, regulacja temperatury wewnątrz budynku, jak również
zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, gromadzenie wody deszczowej.
Zielona ściana chłonie wodę deszczową, co opóźnia odprowadzenie wód opadowych
do kanalizacji, oczyszczanie wody deszczowej; lokalne zwiększanie parowania poprzez
rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza
obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz obniża ryzyko straty wody.
Grüne Wand ist: ein kühleres und angenehmeres Klima; Menschen in grüner Umgebung
sind definitiv glücklicher; Reduzierung des Geräuschpegels; Luftreinigung,
Reduzierung der Umgebungstemperatur, Temperaturregulierung im Inneren des
Gebäudes sowie Erhöhung der Artenvielfalt in Städten, Sammeln von Regenwasser - die
grüne Wand absorbiert Regenwasser, was die Ableitung von Regenwasser in das
Abwassersystem verzögert, Reinigung von Regenwasser; lokale Zunahme der
Verdunstung durch Pflanzen. All dies trägt zur Stabilisierung des Grundwasserspiegels
bei, reduziert Spitzenlasten im Abwassernetz und verringert das Risiko von
Wasserverlusten.
ok. 6 miesięcy po zakończeniu prac instalacyjnych prowadzonych na wiosnę, w
przypadku roślin szybko piennych
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ca. 6 Monate nach Ende der im Frühjahr durchgeführten Installationsarbeiten für
schnell wachsende Pflanzen

Koszt działania
(PLN/EURO) lub
opis Kosten der
Maßnahme

Koszt szacunkowy np.: dzierżawy terenu +projektu + nasadzeń w zależności od
rodzaju podłoża, wielkości i rodzaju roślin oraz koszt utrzymania (dodatkowego
podlewania lub nawożenia)
Schätzungskosten, z. B. Grundrente + Planung + Pflanzungen, abhängig von der Art
des Bodens, der Größe und Art der Pflanzen und den Wartungskosten (zusätzliche
Bewässerung oder Düngung)
Nawiązanie do dokumentów strategicznych miasta/powiatu/gminy, w tym:

Powiązane
działania
Verbundene
Maßnahmen

•
•

Wspólna strategia rozwoju Europa-Miasto Zgorzelec/Görlitz
Strategiczne obszary działania Euroregionu Neisse - Nisa – Nysa 2014–2020

Erweis auf strategische Dokumente der Stadt / des Landkreises / Gemeinde,
einschließlich:
•
•

Gemeinsame Entwicklungsstrategie Europa-Miasto Zgorzelec/Görlitz,
Strategische Handlungsempfehlungen der Euroregion Neisse - Nisa – Nysa 2014–2020.
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