EKOSYSTEMY

SPRZĄTANIE WYBRZEŻA

Ochrona ekosystemu polega na sprzątaniu ekosystemów plaży i wydm z odpadów pochodzących z
morza na odcinku 0,4 do 47,8 km wybrzeża.
Chronione gatunki roślin: lnica wonna, mikołajek nadmorski, kocanki piaskowe, kruszczyk
rdzawoczerwony,
Chronione gatunki porostów: chrobotek leśny, chrobotek reniferowy, chrobotek najeżony, płucnica
islandzka, pawężnica psia.
Inne interesujące gatunki roślin: halofity czyli słonorośla: solanka kolczysta, rukwiel nadmorska oraz
trawy wydmowe: piaskownica zwyczajna, trzcinnikownica bałtycka, wydmuchrzyca piaskowa.
Chronione gatunki bezkręgowców: zmieraczek plażowy.
Ważniejsze gatunki ptaków: sieweczka obrożna, pliszka siwa, ostrygojad, biegusy: malutki, morski,
zmienny
Chronimy: morza i wybrzeża Chronione siedliska przyrodnicze: 1210 kidzina na brzegu morskim,
2110 inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, 2120 nadmorskie wydmy białe, 2130 nadmorskie
wydmy szare (siedlisko priorytetowe).
Lokalizacja: powiat nowodworski, gminy Krynica Morska, Sztutowo, Stegna

UŻYTEK EKOLOGICZNY ROSICZKA

Położony w Krzesińskim Parku Krajobrazowym użytek ekologiczny „Rosiczka” to przepiękne torfowisko. Jest
to miejsce występowania nielicznej w Polsce rosiczki pośredniej. Poza walorami przyrodniczymi teren pełni
funkcję retencjonowania wody.
Obszar ten z roku na rok jest coraz bardziej porastany przez trzcinę i sosny, które należy wycinać. Działanie to
pozwoli zachować stanowisko rosiczki pośredniej i przyczyni się do powrotu większej różnorodności
biologicznej tego obszaru.
Chronimy: torfowisko
Lokalizacja: Nadleśnictwo Gubin, gmina Gubin
Ekosystemem opiekuje się: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

OGRODY W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

Ogrody Łazienek Królewskich to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy – zjawiskowo urządzona zieleń,
miejsce wytchnienia dla mieszkańców miasta i dom dla dzikich zwierząt.
Obszar zajmuje powierzchnię około 76 ha i stanowi wraz z zielenią Warszawy jeden ekosystem będący
płucami miasta i korytarzem migracji zwierząt. Ogród składa się z trzech części różniących się stylem, co
związane jest z okresem ich powstania:
- XVIII wieczny Ogród Królewski – ogród krajobrazowy z elementami XVII wiecznych pozostałości późnego
baroku (ogród włoski);
- XIX wieczny Ogród Belwederski – ogród angielski krajobrazowy w stylu romantycznym;
- XX wieczny Ogród Modernistyczny – geometryczny i naturalistyczny.
Układ przestrzenny ogrodu oparty jest na układzie wodnym, który jest podstawowym elementem, bez
którego całe założenie pałacowo-ogrodowe nie przetrwa. Poziom wody w stawach i kanałach jest pod stałą
kontrolą.
Aby zachować charakter tego miejsca należy podjąć działania. Konieczne są nasadzenia nowych drzew, a
także obsadzenie kwietników i pielęgnacja zieleni. Wyzwaniem jest utylizacja odpadów zielonych oraz
zabezpieczenie ogrodu przed skutkami zmian klimatu. Kolejnym niezbędnym zadaniem jest szkolenie
ogrodników dbających na co dzień o tą piękną zieloną oazę w centrum miasta.
Chronimy: ekosystem miejski
Lokalizacja: Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa
Ekosystemem opiekuje się: Muzeum Łazienki Królewskie

ZATOKA PÓŁNOCNA JEZIORA WILANOWSKIEGO

Ochrony wymaga obszar zatoki północnej Jeziora Wilanowskiego w rezerwacie przyrody Morysin oraz jego
otulinie. Planowane są działania prowadzące do rekultywacji obszaru (odnowy zdegradowanej części
zbiornika i zatrzymania i/lub spowolnienia procesów eutrofizacji) oraz zachowania:
•
•
•
•

cennych siedlisk łęgowych i starorzecza Wisły w stanie naturalnym,
stosunków wodnych, w szczególności poziomu zwierciadła wody płynącej Kanałem Sobieskiego, w
stanie niezagrażającym przyrodzie rezerwatu,
wszystkich płatów poszczególnych typów zbiorowisk roślinnych z licznymi starymi drzewami oraz
znacznym udziałem martwego drewna,
znajdujących się w rezerwacie zabytków, jako kulturowych i krajobrazowych walorów obszaru.

Inicjatywa ma mieć charakter regularnych, długofalowych działań ochronnych oraz informacyjnoedukacyjnych.
Chronimy: ekosystem miejski
Lokalizacja: Dzielnica Wilanów, Warszawa
Ekosystemem opiekuje się: MuzeumPałacu Króla Jana III w Wilanowie
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