
ZIELONE MIASTO 
I EKOLOGIA



ŁĄKA KWIETNA

Źródło: www.laka.org.pl

W przeciwieństwie do traw, łąki kwietne zapewniają 
zapylaczom pożywne pyłki i nektar. 
Łąka daje też im przestrzeń do życia i rozmnażania się, 
a zimą schronienie.

Rośliny łąkowe mają nawet 25 razy dłuższe korzenie niż 
trawniki. Dzięki temu ich zapotrzebowanie na wodę jest 
znacznie mniejsze co ogranicza podlewanie. 
Łąka wchłania 2 razy więcej wody niż trawniki, a to ochrona 
przed podtopieniami i ratunek w czasie suszy.

http://www.laka.org.pl/


ŁĄKA KWIETNA 

Źródło: www.rybnik.com.pl oraz miejski portal Gorzowa Wielkopolskiego

http://www.rybnik.com.pl/


ŁĄKA KWIETNA  

Źródło: www.laka.org.pl

http://www.laka.org.pl/


ŁĄKA KWIETNA  

Źródło: portale miejskie Piaseczna i Białegostoku  



ZAPYLACZE, HOTELE DLA OWADÓW

Źródło: www.poznan.pl    



ZAPYLACZE, HOTELE DLA OWADÓW

Źródło: portale miejskie Radlina i Warszawy   



ZAPYLACZE, HOTELE DLA OWADÓW

Źródło: projekt Kids in Kraków;  fundacja Kochajmy Pszczoły



BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW I NIETOPERZY  (OWADOŻERCÓW) 

Budka, realizacja w Warszawie , dz. Praga Południe 

Małe ptaki owadożerne i nietoperze to naturalni pomocnicy w walce
z komarami i innymi uciążliwymi owadami. Ptaki owadożerne i nietoperze, 
żywią się wyłącznie owadami, zjadają dokuczliwe muchy, meszki i komary. 
Chętnie zamieszkują miasta, jeżeli tylko damy im taka możliwość wieszając
odpowiednie budki lęgowe.



BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW I NIETOPERZY  (OWADOŻERCÓW) 

BYTOM,                                                                                            ŁOMIANKI,                  SĘKOWA



OGRODNICTWO MIEJSKIE [URBAN GARDENING]  

Źródło: fundacja MY ( www.fundacjamy.com)    

• Popularyzacja ogrodnictwa, hodowli roślin leczniczych 
i jadalnych (np. zajęcia dla dzieci, seniorów); 

• Ekologiczne podejście do miasta i budowanie świadomości, 
że miasto to ekosystem

http://www.fundacjamy.com/


OGRODNICTWO MIEJSKIE [URBAN GARDENING]  

Źródło: portal polityki społecznej miasta Częstochowa, fundacja Fabryka św. Mikołaja     

• Aktywizacja mieszkańców - seniorów, osób ze szczególnymi potrzebami, osób zagrożonych marginalizacją.  

• Hortiterapia (lecznicze obcowanie z przyrodą).

• Poprawa jakości przestrzeni w mieście – robi się ładniej.



OGRODNICTWO MIEJSKIE: OGRÓD SPOŁECZNY  

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ,                            KATOWICE WĘZŁOWIEC,                              GORZÓW WIELKOPOLSKI

Zielone miejsce, które wspólnie organizujemy i wspólnie uprawiamy. Przyjazna przestrzeń do realizacji marzeń 
ogrodniczych, kulturalnych, sąsiedzkich… Miejsce spotkań, relaksu lub inspirujących warsztatów. 
Brzydkie, zapuszczone, nieprzyjazne miejsca można zamienić w tętniące życiem ogrody społeczne



OGRODNICTWO MIEJSKIE: ZIELONE ŚCIANY – OGRÓD WERTYKALNY 

WARSZAWA-PRAGA,                                                 BYTOM, MICKIEWICZA 31

Poprawia mikroklimat, nastrój i estetykę miasta



PROMOCJA ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH: 
np. "Środowisko wspieram, gdy foliówki nie zabieram"



PROMOCJA ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH: eko-transport, zrównoważony transport 

https://cyclingfallacies.com/pl/



GLIWICE,                                                                                                                  WARSZAWA 

PRZYSZKOLNE WIATY ROWEROWO – HULAJNOGOWE 
PROMOCJA ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH: eko-transport, zrównoważony transport 



ISTNIEJĄ TYLKO APLIKACJE „DŁUGODYSTANSOWE”                           MIKOŁÓW 

EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TRANSPORTOWE: 

CARPOOLING,                                                                             SMARTPARKING (PARKING AUTOMATYCZNY), 



EKOLOGICZNE USPRAWNIENIA MIASTA:  

EKO TOALETY PUBLICZNE 0 EMISYJNE,       KOMPOSTOWNIKI,                                                     HYDROFUGI  



EDUKACJA EKOLOGICZNA: ornitologiczne, botaniczne, dendrologiczne   

STALOWA WOLA,                                                                                                                MALANÓW 

• PRZYKŁADOWE 
ZAJĘCIA:
Od liścia do drzewa 
(gra terenowa z 
elementami 
dendrologicznymi –
poznajemy gatunki 
drzew) 

• Ptaki wokół nas
• W świecie przyrody 

nieożywionej – pogoda  
(gra terenowa z 
elementami obserwacji 
meteorologicznej)



EDUKACJA EKOLOGICZNA: ornitologiczne, botaniczne, dendrologiczne   

RZEPIN,                                                                                                                  KRAKÓW (NOWA HUTA)  

• PRZYKŁADOWE 
ZAJĘCIA:
Nasz park i jego 
mieszkańcy  (flora 
i fauna parku 
miejskiego, gatunki 
zamieszkujące 
Przystanek Kwiatowa 
itp.)

• Kwitnące rośliny łąk 
i skwerów miejskich
(gra terenowa dla 
dorosłych)



MIEJSKIE ZDROJE - POIDEŁKA, ŹRÓDEŁKA : dla ludzi, dla psów, dla ptaków …    

KRAKÓW,                                            STRZELIN,                           WARSZAWA,                             CHRZANÓW.   



MIEJSKIE OCZKA WODNE - ŁAPMY DESZCZÓWKĘ (mikro retencja)    



DZIĘKUJĘ PAŃSTWU
ZA UWAGĘ


