Zadrzewienia śródpolne dla ochrony
bioróżnorodności i klimatu

Projekt „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu”
finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie

O projekcie
Projekt
„Zadrzewienia
śródpolne
dla
ochrony
bioróżnorodności i klimatu” realizowany w okresie od
01.01.2016r. do 31.03.2018r. finansowany ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.



Projekt jest realizowany na terenie województw:
dolnośląskiego,
lubuskiego,
wielkopolskiego
oraz
zachodniopomorskiego.



Skierowany jest do mieszkańców
samorządów i organizacji.



Główną ideą jest podniesienie wiedzy środowisk
wiejskich i zmobilizowanie do praktycznych działań na
rzecz łagodzenia zmian klimatycznych m.inn poprzez
zachowanie bioróżnorodności na terenach użytkowanych
rolniczo ( zadrzewianie, zachowanie miedz, miejsc
podmokłych, przyjaznych dla zapylaczy siedlisk itd.)

wsi,

rolników,

Cele i działania projektu zaplanowano tak aby
odpowiadały na zdiagnozowane problemy:


niska świadomość społeczna mieszkańców wsi, rolników, właścicieli
dużych gospodarstw rolnych i samorządów, dotycząca skali
oddziaływania zmian klimatycznych i utraty bioróżnorodności na
stabilność agroekosystemów i produktywność upraw rolnych,



zbyt małe zaangażowanie społeczności wiejskich w dbanie i
odtwarzanie cennych siedlisk zadrzewień, zakrzewień, miedz
śródpolnych tworzących przyjazne warunki dla bioróżnorodności; niski
poziom stosowania dobrych praktyk w tym zakresie, częste praktyki
niszczenia miedz i zakrzewień w celu zwiększenia powierzchni pól
rolnych,



presja intensywnego rolnictwa na terenach objętych projektem
wpływająca negatywnie na zachowanie bioróżnorodności ptaków,
drastyczny spadek populacji zapylaczy, zanikanie mozaikowatej
struktury krajobrazu, likwidacja siedlisk marginalnych,



brak szerszej dyskusji społecznej mieszkańców wsi, podmiotów
uzyskujących dochody z rolnictwa, decydentów samorządowych, w jaki
sposób można dbać o cenne siedliska i elementy krajobrazu wpisując te
działania w lokalne i krajowe polityki, w jaki sposób stosować
instrumenty WPR (zazielenianie, programy rolnośrodowiskowe,
rolnictwo ekologiczne), aby wspierały zachowanie bioróżnorodności, a
nie stanowiły tylko i wyłącznie systemu dopłat.

W projekcie zaplanowano
następujące działania:
Opracowanie materiałów edukacyjnych, które będą wspierały
przebieg projektu i zostaną wykorzystane w trakcie
warsztatów, spotkań, konferencji, będą do pobrania ze stron
projektu:


Pakiet edukacyjny zachęcający do aktywnego działania
składający się z III części:

„Obserwuj” ,„Działaj, „Upowszechniaj i edukuj”


Pakiet będzie łączył wiedzę przyrodniczą i dobrych praktyk
rolniczych w jednej publikacji, co daje możliwość poznania
różnorodnego materiału, do tej pory rozproszonego po
różnych publikacjach, kierowane głównie do dorosłego
odbiorcy.



Broszura edukacyjna „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony
bioróżnorodności i klimatu”.



Plakaty wspierające projekt

Przygotowanie społecznych
edukatorów bioróżnorodności.
W trakcie trwania projektu odbędą się 4 cykle (po 2 zjazdy)
szkoleniowe, po 1 cyklu w każdym województwie.


Przeszkolenie 80 edukatorów, którzy w sposób
kaskadowy przeprowadzą w swoich środowiskach
działania
edukacyjne
dotyczące
znaczenia
bioróżnorodności dla jakości upraw rolniczych i wpływu
zmian klimatycznych na rolnictwo.



Edukatorzy
uzyskają
kompetencje
dotyczące
prowadzenia
lokalnych
kampanii
edukacyjnych,
mobilizowania społeczności lokalnych i zachęcania
rolników do dbania o wartościowe ekosystemy na
terenach rolniczych.



Ważnym elementem szkoleń będą objazdy terenowe z
przyrodnikami, którzy przygotują uczestników do
rozpoznawania cennych siedlisk i gatunków zadrzewień
oraz miedz śródpolnych i zaprezentują działania
chroniące siedliska na terenach użytkowanych rolniczo.

Społeczni edukatorzy bioróżnorodności
W
ramach
ćwiczenia
umiejętności
praktycznych edukatorzy przeprowadzą
spotkania warsztatowe dla mieszkańców
wsi,
rolników,
radnych
w
swoich
środowiskach oraz przygotują informacje
popularyzujące te zagadnienia do prasy
lokalnej i na strony internetowe.

Konferencje regionalne „Wyzwania
klimatyczne dla rolnictwa – jak im
przeciwdziałać wykorzystując
instrumenty wspólnej polityki rolnej”.




Konferencje mają na celu wymianę
poglądów
przedstawicieli
różnych
środowisk, podjęcie dyskusji oraz
promocję
korzystnych
praktyk
zmniejszających
negatywne
oddziaływanie zmian klimatycznych na
rolnictwo.
Zaplanowano
2
konferencje
we
Wrocławiu
i
Poznaniu
dla
100
uczestników.

Konkurs – modelowe nasadzenia









Konkurs na celu zachęcenie społeczności lokalnych do
odtwarzania lub zakładania stref zadrzewień na
terenach o szczególnej intensyfikacji rolnictwa.
W konkursie mogą przedstawić swoje projekty grupy
nieformalne, organizacje, grupy rolników, samorządy
gminne w imieniu mieszkańców.
Zostanie wybranych 24 laureatów, którzy będą mieli
zapewniony materiał nasadzeniowy za kwotę 3500 zł.
Każdy z laureatów otrzyma merytoryczne wsparcie w
formie warsztatu edukacyjnego, który przygotuje
społeczność lokalną do wykonania nasadzeń.
Planuje się wykonanie po 8 modelowych nasadzeń w
każdym woj., angażujących bezpośrednio w terenie
min. 240 osób.

Konkurs „Drzewa robią dobry klimat na
wsi”




Konkurs ma na celu zachęcenie młodzieży
do obserwacji przyrodniczych najbliższego
otoczenia, wzbudzenie zainteresowania
różnorodnością biologiczną siedlisk
funkcjonujących w sąsiedztwie
użytkowanych pól, naukę rozpoznawania
podstawowych gatunków roślin i zwierząt
występujących na miedzach, ugorach, w
zadrzewieniach śródpolnych.
Zaplanowano nagrody, które mają zachęcać
do dobrych obserwacji: przewodniki,
lornetki, pakiety edukacyjne.
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