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Zmiany klimatu 

W perspektywie następnych lat zmiany klimatu mogą być jednym z bardziej znaczących
czynników mających wpływ na wiele sektorów i obszarów wrażliwych w tym: gospodarkę
wodną, bioróżnorodność, rolnictwo, energetykę, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, miasta i
obszary wiejskie

Odpowiedzią na skutki zmian klimatu są działania adaptacyjne podejmowane w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności rozwijanie zielonej

i niebieskiej infrastruktury



Zielona i niebieska infrastruktura 
 Sieć wysokiej jakości naturalnych i półnaturalnych obszarów, która jest strategicznie planowana, 
projektowana i zarządzana w celu dostarczenia szerokiego wachlarza usług ekosystemowych oraz 
ochrony różnorodności biologicznej

Zielona i niebieska  infrastruktura może występować zarówno w miastach jak i na obszarach 
wiejskich: zadrzewienia i lasy, otwarte krajobrazy wiejskie, tereny rolnicze, parki, zieleńce, 
cmentarze, drogi polne, miedze, nieużytki, ścieżki  piesze, rowerowe, stawy, strumienie, rowy 
melioracyjne, jeziora, zbiorniki wodne, miejsca podmokłe, torfowiska, parki krajobrazowe, 
narodowe, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne

Korytarze ekologiczne oraz wyspy środowiskowe

https://pl.wikipedia.org/wiki/Us%C5%82ugi_ekosystemowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3%C5%BCnorodno%C5%9B%C4%87_biologiczna


Usługi ekosystemowe 
 Usługi ekosystemowe to wkład naturalnych ekosystemów w dobrobyt człowieka i utrzymanie 
równowagi procesów zachodzących na ziemi: 

- usługi regulacyjne m.inn.: jakość powietrza, regulacja klimatu, amortyzacja ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, regulacja cykli hydrologicznych, kontrola cyklu składników odżywczych w glebie, 
zapylanie i kontrola biologiczna upraw,   

- usługi produkcyjne: żywność, woda, surowce, zasoby genetyczne, zasoby medyczne

- usługi przestrzeni życiowej: siedliska, różnorodność puli genetycznej, 

- usługi kulturalne: kultura i sztuka powstająca w oparciu o zasoby przyrodnicze, rekreacja i 
turystyka  



Zadrzewienia na terenach miejscowości
 Jedno drzewo potrafi zatrzymać 300 l wody na swojej powierzchni a w gorące lato duże drzewo 
potrafi wyparować ponad 265 l wody w ciągu godziny – działają jak klimatyzatory

 Przeciwdziałają niskiej emisji gazów w okresie grzewczym i emisji spalin z ruchu  samochodowego -
1 ha zieleni pochłania w ciągu godziny 8 kg CO 2, zanieczyszczenia pyłowe 0,2 kg/1 m2 powierzchni,  
pochłaniają także gazy toksyczne dla ludzi - dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla 

 Roślinność również obniża temperaturę powietrza średnio o 1-2 stopnie w sąsiedztwie zwartej 
zieleni, parków 

 Drzewa zacieniając duże powierzchnie ścian w budynkach łagodzą skutecznie letnie upały

 Szczególną wartość dla miasta  stanowi zwarty drzewostan – im większa powierzchnia koron drzew 
i bardziej złożona piętrowa struktura drzewostanu tym produkcja tlenu większa i większa wilgotność 
powietrza



Zadrzewienia na terenach miejscowości



Znaczenie zadrzewień na obszarach wiejskich


 Siedliska i drogi przemieszczania się wielu cennych gatunków roślin i zwierząt

 Zadrzewienia łagodzą zmiany klimatu - mogą akumulować w glebie aż 20 ton CO2/ha/rok

 Zadrzewienia adaptują do zmian klimatu: dzięki właściwościom retencyjnym łagodzą 
ekstremalne zjawiska pogodowe susze, podtopienia,  powodzie,  zwiększają  wilgotność 
powietrza, zmniejszają parowanie wody o 15-50%, przeciwdziałają przymrozkom, stabilizują  
pokrywę śnieżną,  zmniejszają siłę wiatru nawet o 70 %,  

 Zadrzewienia chronią zasoby wodne – spowalniają spływy powierzchniowe, są w  stanie 
przechwycić do 97 % azotanów i 25 % fosforanów spływających do rowów i cieków



Obniżenie temperatury budynków w okresie letnim, retencja, mikroklimat, 
podnoszenie estetyki,  siedlisko i źródło pożywienia dla owadów i ptaków, ekrany 
oddzielające ruchliwe ulice od stref wypoczynku  

Zielone ściany 



Zwiększanie retencji o 50-90 %, warstwa zieleni zmniejsza temperaturę dachu 
nawet o 50%, obniżenie kosztów klimatyzacji o 17-79 %, poprawa warunków 
bioróżnorodności w miastach

Zielone dachy 



Gromadzenie wód opadowych w formie ogrodów deszczowych – kształtowanie 
zieleni przy ograniczeniu zużycia wody, infiltracja wód opadowych do gleby 

Zagospodarowanie wód 
opadowych 



Gromadzenie wód opadowych



Gromadzenie wód opadowych

Podziemne zbiorniki na wody opadowe (muratordom.pl)
Program dotacyjny „Moja woda” NFOŚ i GW



Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, poprawa retencji, zwiększanie 
powierzchni zielonych 

Nawierzchnie przepuszczalne 



Łąki kwietne na terenach publicznych
Łąki kwietne, zagony, rabaty kwiatowe i ziołowe – retencja i podczyszczanie  wód opadowych, 
pożytki dla owadów zapylających, dbanie o bioróżnorodność   



Zatrzymywanie wody w miastach 
 Zmiana filozofii podejścia – zatrzymanie i zagospodarowanie wody

w miejscu jej powstania lub w najbliższej okolicy i jej stopniowe

uwalnianie w okresach suszy

 Przywracanie cyklu hydrologicznego w miastach - takie zarządzanie

wodą aby opad stał się zasobem ( systemy gromadzenia

wód deszczowych, małe oczka, niecki, ogrody deszczowe )  



Utrzymanie funkcji retencyjnych rowów melioracyjnych,  dbanie o oczka wodne, stawy, 
glinianki,  okresowe zastoiska wody, cenne tereny podmokłe

Gromadzenie wody na terenach 
wiejskich  



Przywracanie funkcji retencyjnych wiejskim oczkom wodnym,  tworzenie 
dogodnych stref dla płazów, zapobieganie eutrofizacji i ekspansji roślin 
inwazyjnych     

Gromadzenie wody na terenach 
wiejskich  



Rewitalizacja alei śródpolnych, alei przydrożnych, starych sadów, parków wiejskich, 
zieleni przykościelnej i przycmentarnej   

Aleje drzew – enklawy 
bioróżnorodności i krajobrazu  



Wykorzystanie zielonej infrastruktury w adaptacji 
do zmian klimatu 

Ograniczanie zabetonowanych przestrzeni i zjawiska rozlewania się miast i miejscowości 

Ochrona zieleni na terenach publicznych, inwestycyjnych i prywatnych, wyłączenie ich z zabudowy, 
odpowiednie zapisy w Planach zagospodarowania przestrzennego gmin

 Dbanie o tereny podmokłe, źródliska, cieki, rezygnowanie z nadmiernej zabudowy dolin rzecznych 
rozwijanie małej retencji

 Rozwijanie małej retencji zbiornikowej, glebowej, krajobrazowej

Zapewnienie łączności między zieloną i niebieską infrastrukturą ( korytarze ekologiczne, wyspy 
środowiskowe, liniowe pasy zadrzewień, miedz )

Tworzenie gminnych planów adaptacji do zmian klimatu i wykorzystanie środków UE na lata 2021-
2027

Edukacja i udział mieszkańców w działaniach na rzecz zielono-niebieskiej infrastruktury, 
pokazywanie modelowych projektów



www.zielonaakcja.pl
www.malaretencja.pl
www.pszczoly.zielonaakcja.pl

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