
Teodorówka w gminie Frampol 
Lokalna Baza Zielonej Infrastruktury

opracowana przez uczniów Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu

Projekt w pigułce

Zbieranie informacji o zielonej infrastrukturze

Obszar badań

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Lider projektu:

Pierwsze wizyty w terenie. Pokazowa 
inwentaryzacja prowadzona przez  
p. Kuleszę (fot. SZS we Frampolu)

W trakcie prac terenowych uczniowie przygotowywali własne zielniki  
(fot. SZS we Frampolu)

Nauka rozpoznawania gatunków drzew i krzewów – warsztaty z leśni-
czym ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (fot. SZS we Frampolu)

Uczniowie wykonują pomiary wysokości drzew z wykorzystaniem wyso-
kościomierza Suunto (fot. SZS we Frampolu)

Zespół SZS prowadzi inwentaryzację zadrze-
wień (fot. SZS we Frampolu)

Kilka lat temu mieszkańcy posiadali krowy i konie, upra-
wiali każdy centymetr ziemi. Obecnie zmechanizowane 
gospodarstwa mają problem z uprawą roli na górzy-
stych terenach Teodorówki. Zadrzewienia wkradają się 
bliżej zabudowań.

Zgodnie z legendą, na obszarze dzisiejszej wioski Teodorówki znajdował się duży folwark, 
którego właścicielem był Teodor. Wydarzenia historyczne rozgrywające się w poszczegól-
nych zaborach, wywierały duży wpływ na sytuację mieszkającej tam ludności. Nasza miej-
scowość znajdowała się pod zaborem rosyjskim. (…) Po uwłaszczeniu w roku 1864 folwark 
Teodora został rozparcelowany, ziemię podzielono pomiędzy chłopów, którzy otrzymali 
6-morgowe, a nieliczni 12-morgowe gospodarstwa. Powstało wtedy 96 gospodarstw. (…) 
Od strony zachodniej drogi wiejskiej grunty należały do dworu i dlatego posiadają luźną 
zabudowę, powstały po parcelacji dworu, natomiast strona wschodnia wsi to zagrody służ-
by dworskiej, wyrobników dworskich, dlatego też występuje tak duże rozdrobnienie działek  
i gęstość zabudowy.
Legenda spisana ręką p. Bronisławy Bednarczyk, nauczycielki SP w Teodorówce na podstawie opo-
wieści p. Paulina Zdunka. Uczniowie pozyskali kopię rękopisu od jednego z mieszkańców.

Obszar badań zaznaczony na geoportalu GreenGo! (fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa)

www.GreenGo.gridw.pl

Autorzy: zespół Jenoty Roztocza, złożony z uczniów gimnazjum Samorządowego Zespołu 
Szkolnego we Frampolu pod opieką nauczycielki SZS p. Bożeny Sarzyńskiej

Cele projektu: 
• inwentaryzacja zadrzewień powierzchniowych w północnej części gminy Frampol – zebranie 

informacji o ich rozmieszczeniu, gęstości i składzie gatunkowym, występowaniu gatunków 
inwazyjnych

• zbadanie roli zadrzewień śródpolnych jako miejsc bytowania i żerowania pszczół
• wyznaczenie ścieżek przechodzenia zwierząt pomiędzy zadrzewieniami oraz wskazanie ba-

rier antropogenicznych
 
Zasięg działań: północna części gminy Frampol, miejscowość Teodorówka (najwyżej położo-
na wieś w całej gminie, ok. 325 m n.p.m.)

Współpraca: p. Agnieszka Korgul – pracownik Urzędu Miejskiego we Frampolu, p. Tomasz 
Kulesza oraz p. Jakub Szczęszek – leśniczowie ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, p. Alfred 
Sobótka – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Północna części gminy Frampol, miejscowość Teodorówka. Obszar użytkowany rolniczo,  
o powierzchni działek nie przekraczających 1 ha, poprzecinany miedzami oraz zadrzewienia-
mi śródpolnymi. Liczne są też wąwozy, nieużytkowane rolniczo ze względu na niekorzystne 
ukształtowanie terenu, stanowiące jednak idealne schronienie dla tamtejszej fauny.

Dla jakiego terenu opracowaliśmy Bazę?

Prace w terenie | Wizyty w urzędzie gminy | Rozmowy z mieszkańcami | Spotkania z ekspertami | Praca z geoportalem GreenGo!



Teodorówka w gminie Frampol 
Lokalna Baza Zielonej Infrastruktury

opracowana przez uczniów Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Lider projektu:

Pełny opis prac, jakie wykonał zespół, znajduje się na stronie projektu: www.greengo.gridw.pl/projekty-szkol 
Zajrzyj do Bazy Wiedzy, aby dowiedzieć się więcej nt. roli i sposobów kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich www.greengo.gridw.pl/baza-wiedzy

Dane na temat zadrzewień zbierane przez uczniów SZS na geoportalu GreenGo!  
(fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa)

• Zadrzewienia tworzą na dużej przestrzeni korytarze ekologiczne. Uzupełniane plan-
tacjami porzeczek, malin, aronii, ułatwiają przemieszczanie się dzikiej zwierzyny  
na otwartym terenie. 

• Zadrzewienia stanowią naturalną osłonę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi – regulują temperaturę zarówno na powierzchni gruntu, jak również wpływają na jej 
podwyższenie w wierzchniej warstwie. 
Przykładem takiego działania były występujące w maju ujemne temperatury. Spowodowały one wy-
mrożenie ok. 80% plantacji drzew i krzewów owocowych. Jednak rośliny na badanym terenie nie ucier-
piały w tak dużym stopniu. 

• Dzięki zwierzętom zamieszkującym drzewa oraz krzewy uprawy są chronione przed szkod-
nikami.
Zadrzewienia są miejscem rozrodu drapieżnych owadów (biegaczowatych i kusakowatych). Dobrze  
w zadrzewieniach czuje się biedronka żywiąca się mszycami, czy muchówki pasożytujące na gąsieni-
cach motyli uszkadzających uprawy ogrodowe. Wśród drzew i krzewów znajdują miejsce schronienia 
liczne gatunki ptaków, płazów i ssaków. Zwierzęta te, penetrując pola w poszukiwaniu pokarmu, ogra-
niczają szkody w plonach powodowane przez szkodniki, głównie owady.

• Inwentaryzowane zadrzewienia nie pełnią znaczącej funkcji produkcyjnej. 
Ich rola w dostarczaniu surowca drzewnego jest ograniczona. Drzewa owocowe, rosnące poza sadami, 
przede wszystkim dostarczają pokarmu ptakom i innym drobnym zwierzętom, w tym stanowią po-
żytek dla pszczół.

Razem dla środowiska

• Lokalni mieszkańcy mają wysokie poczucie odpowie-
dzialności za otaczającą ich przestrzeń. 
W ich świadomość jest wpisana dbałość o tereny zielone oraz 
obszary wodne. Ma to szczególne znaczenie właśnie w tej miej-
scowości, o której pisał Czesław Grzegorski jako o „wsi łaknącej 
wody”.

• Mając na uwadze postępującą sukcesję, brak oznak nisz-
czenia zadrzewień śródpolnych na badanym terenie oraz 
planowane inwestycje, które nie wpłyną negatywnie na 
istniejące zadrzewienia, nie ma konieczności wprowa-
dzania nowych nasadzeń. 

• Zwierzęta przebywające na polach często ulegają kon-
tuzjom podczas wykonywania zabiegów mechanicznych 
przez rolników. 
Propozycją dla mieszkańców mogłoby być szkolenie w okresie 
wiosennym z zakresu koszenia łąk, natomiast w letnim – z kosze-
nia zbóż. Rozwiązaniem byłoby rozpoczynanie koszenia wyso-
kich traw, czy zbóż, zaczynając od środka działki, tak aby zwie-
rzęta spłoszone miały możliwość ucieczki na zewnątrz uprawy.

… oraz przewidywanym stanie zieleni w przyszłości.

Analiza wyników inwentaryzacji wprowadzonych przez uczniów na geoportal GreenGo! (fot. SZS we Frampolu)

Zespół SZS prowadzi inwentaryzację zadrzewień (fot. SZS we Frampolu)

www.FB.com/projektGreenGo

Wyniki inwentaryzacji

• Analizowane zadrzewienia stanowią najczęściej wycinki większych drzewostanów.
Kilkanaście lat wstecz teren ten nie był porośnięty tak jak w chwili obecnej. Zlokalizowane w okolicy 
zabudowań drzewa były nasadzeniami dokonanymi przez człowieka – w większości były to drzewa 
owocowe typu jabłoń, czy wiśnia. 

• Zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne stanowią w większości samosiewy.
Dominują gatunki szybko rosnące o niewielkich zapotrzebowaniach glebowych, tzw. gatunki pionier-
skie – brzoza, topola, wierzba, sosna. Wysokość drzew wynosi średnio ok. 10 m. Z krzewów najwięcej 
jest głogu, dzikiego bzu, trzmieliny.

• Największym zinwentaryzowanym drzewem była lipa szerokolistna, o wysokości ok. 17 m 
i obwodzie pnia 215 cm.

… ich roli, jaką pełnią w środowisku, oraz korzyściach, jakie przyno-
szą człowiekowi…

• Żadna z planowanych inwestycji nie pomniejszy w znaczący sposób zielonych zasobów 
miejscowości.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frampol 
na obszarze możliwe jest wprowadzenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Pla-
nowana jest też przebudowa drogi powiatowej nr 2912L przebiegającej przez m. Teodorówka i Teodo-
rówka Kolonia oraz termomodernizacja budynku OSP oraz Szkoły Podstawowej (zgodnie ze Strategią 
Rozwoju Lokalnego Gminy Frampol na lata 2015–2020).

• Analizując zebrane informacje, można wnioskować, iż w przyszłości będzie się pogłębiała 
sukcesja roślinności. 
Tereny dotychczas uprawiane rolniczo, ale trudniej dostępne, bądź cechowane przez słabsze gleby, 
będą zajmowane przez drzewa i krzewy.

Czego dowiedzieliśmy się o obecnym stanie zadrzewień…

Wspólnie dbamy o przyrodę w gminie Frampol



Gmina Milanów 
Lokalna Baza Zielonej Infrastruktury

opracowana przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Projekt w pigułce

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Lider projektu:

Badany obszar przecina trakcja kolejowa Lublin–Łuków, która przez blisko 20 lat była  
nieużytkowana. Otwarcie połączeń kolejowych nastąpiło ponownie w czerwcu 2017 r.  
Linia kolejowa przebiega na nasypie, co może powodować izolację populacji, podział eko-
systemu i stanowić utrudnienie w migracji zwierząt.

Obszar badań zaznaczony na geoportalu GreenGo! (fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa)

Nauka rozpoznawania drzew i krzewów – warsztaty z pracow-
nikiem Nadleśnictwa Radzyń Podlaski (fot. ZSCKR w Jabłoniu)

Podczas prac terenowych rozmawialiśmy z rolnikami, pytając, czy na 
tym terenie rosły pojedyncze drzewa. Dowiedzieliśmy się, że kiedyś 
owszem – rosło tu kilka drzew, ale zostały wycięte, aby ułatwić pracę 
z wykorzystaniem maszyn rolniczych i zwiększyć powierzchnię tere-
nu użytkowanego rolniczo.

www.GreenGo.gridw.pl

Obszar badań

Teren leży w obrębie korytarza ekologicznego Natura 2000. W bliskim sąsiedztwie badane-
go obszaru leży kompleks leśny Czarny Las, na obszarze którego wyznaczony jest rezerwat 
przyrody Czarny Las oraz dwa użytki ekologiczne. Rezerwat Czarny Las ma powierzchnię  
15,96 ha. W 98% pokryty jest lasem liściastym, z największym udziałem dębu szypułkowego, 
grabu zwyczajnego, jesionu wyniosłego, lipy drobnolistnej, olszy czarnej i brzozy. W podszycie 
dominują grab, leszczyna, trzmielina i kalina. Gatunki runa objęte prawną ochroną to: wawrzy-
nek wilczełyko, groszek wschodniokarpacki, listera jajowata, gnieźnik leśny, podkolan zielona-
wy, bagno zwyczajne, lilia złotogłów, parzydło leśne, przylaszczka pospolita, podkolan biały, 
przytulia wonna, purchawica olbrzymia, solówka gałęzista, sromotnik bezwstydny, wełnianka, 
widłak jałowcowaty, zdrojówka rutewkowata.

Linia kolejowa Lublin–Łuków tuż przed ponowym otwarciem (fot. ZSCKR w Jabłoniu)

Autorzy: zespół Ekoagrobiznes Jabłoń, złożony z uczniów I klasy Technikum, zawód: technik 
agrobiznesu, pracujących pod opieką nauczycielki biologii p. Danuty Koczkodaj

Cele projektu: 
• inwentaryzacja zadrzewień śródpolnych w gminie Milanów – zebranie informacji o ich roz-

mieszczeniu i składzie gatunkowym
• zbadanie roli zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym
 
Zasięg działań: środkowa część gminy między miejscowościami Cichostów, Milanów  
i Zieleniec

Współpraca: pracownicy Urzędu Gminy Milanów, Leśniczy Nadleśnictwa Radzyń Podlaski

Badany obszar znajduje się w środkowej części gminy i obejmuje pola uprawne, łąki, pastwi-
ska poprzedzielane miedzami i zadrzewieniami śródpolnymi, rozciągające się pomiędzy dwo-
ma kompleksami leśnymi. Przez środek obszaru przebiega kolej łącząca Lublin z Łukowem.  
Po jednej stronie torów znajduje się obszar podmokły, z trwałymi użytkami zielonymi.  
Po drugiej stronie panują lepsze stosunki wodne i rozciągają się tam pola uprawne. Przez ob-
szar przepływa rzeka Piwonia.

Zespół ZSCKR prowadzi inwentaryzację (fot. ZSCKR w Jabłoniu)

Na polach rosły kiedyś pojedyncze drzewa (fot. ZSCKR w Jabłoniu)

Zbieranie informacji o zielonej infrastrukturze

Prace w terenie | Wizyty w urzędzie gminy | Rozmowy z mieszkańcami | Spotkania z ekspertami | Praca z geoportalem GreenGo!

Dla jakiego terenu opracowaliśmy Bazę?



Gmina Milanów 
Lokalna Baza Zielonej Infrastruktury

opracowana przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Lider projektu:

Pełny opis prac, jakie wykonał zespół, znajduje się na stronie projektu: www.greengo.gridw.pl/projekty-szkol 
Zajrzyj do Bazy Wiedzy, aby dowiedzieć się więcej nt. roli i sposobów kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich www.greengo.gridw.pl/baza-wiedzy

Dane na temat zadrzewień zbierane przez uczniów ZSCKR na geoportalu GreenGo!  
(fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa)

www.FB.com/projektGreenGo

Wyniki inwentaryzacji

• Badany teren jest obszarem typowo rolniczym. W przeszłości pola miały mniejszą po-
wierzchnię. Występowały liczne miedze charakteryzujące się dużą bioróżnorodnością. 
Skutkiem scalania gruntów powstały pola o większej powierzchni od 2 do 8 hektarów. 
Znikły miedze i część zadrzewień śródpolnych. Prace mogą odbywać się dużym sprzętem 
rolniczym.

• Wiele pojedynczych drzew na wolnej przestrzeni zostało usuniętych.
Na mapie, którą otrzymaliśmy, było zaznaczonych ponad 80 drzew. W wyniku wizji terenowej stwier-
dziliśmy, że pojedyncze drzewa znajdują się tylko wzdłuż drogi łączącej Milanów z Wohyniem oraz na 
granicy lasu. Na wolnej przestrzeni nie ma pojedynczych drzew.

• Istniejące zadrzewienia skupiają się przede wszystkim w środkowej części terenu.
Ciągną się wzdłuż nasypu kolejowego oraz wzdłuż dróg.

• Występują zarówno sztuczne nasadzenia, jak i naturalne zadrzewienia, najczęściej niewy-
sokie drzewa i krzewy.
Zadrzewienia, zasadzone przez miejscowych rolników, są jednogatunkowe – złożone z wierzb. Pozo-
stałe zadrzewienia mają charakter naturalny. Dominują w nich krzewy: głóg, tarnina jeżyna, dzika róża. 
Z drzew pojawiają się brzozy, klony oraz dzikie jabłonie.

• Wzdłuż drogi Milanów–Wołyń rosną okazałe lipy i klony, a na granicy z Czarnym Lasem 
można znaleźć brzozy i klony.

• Zadrzewienia wychwytują część zanieczyszczeń spływających z pól. 
Krzewy pojawiają się wzdłuż rowów, które odprowadzają wody do niewielkiej rzeki Piwonii. Woda  
w ciekach jest czysta, natleniona bogata w drobne organizmy. 

• Zadrzewienia śródpolne, najczęściej niewysokie drzewa i krzewy, mają pozytywny wpływ 
na badany obszar, zwiększają retencję wody w glebie, ograniczają erozje gleby.

• Zadrzewienia śródpolne występujące na obszarze są trasą wędrówek zwierząt przemiesz-
czających się między kompleksami leśnymi. Barierę stanowi jednak nasyp kolejowy. 
Dla małych zwierząt, jeży i płazów jest on barierą nie do przebycia. Jest odnowiony, wysypany tłucz-
niem kamiennym, pozbawiony drobnych roślin. Większe zwierzęta (dziki, sarny, daniele) poradzą sobie 
z tą przeszkodą. Nasyp nie jest ogrodzony siatką leśną.

• Wśród zadrzewień występują zarówno gatunki wiatropylne, których owoce są pożywie-
niem dla zwierząt, jak i owadopylne, które są pożytkiem dla owadów.

Razem dla środowiska

• Zespół ZSCKR w Jabłoniu zwrócił się z prośbą do nadleśnictwa o założenie na badanym 
terenie większej liczby remiz śródpolnych oraz paśników na okres zimy. Uczniowie podjęli 
zobowiązanie, że resztki plonów, pozostające z ogrodu szkolnego, w którym odbywają 
praktyki zawodowe, będą przeznaczone na dokarmianie zwierząt.

• Warto pomyśleć o uspójnieniu standardów ochrony zwierząt przy liniach kolejowych. 
Dotychczas brak takich wytycznych. Budowa przejść dla zwierząt wiąże się z olbrzymimi kosztami 
finansowymi, które kolej w obecnej chwili wyklucza. W sferze badań i testów są metody aktywne 
ochrony zwierząt. Najlepszym okazał się system akustyczny UOZ-1, który jednak nie będzie wykorzy-
stany na takiej linii kolejowej.

… oraz przewidywanym stanie zieleni w przyszłości.

… ich roli, jaką pełnią w środowisku, oraz korzyściach, jakie przyno-
szą człowiekowi…

• Brak jest w planach inwestycji, które mogą pomniejszyć w znaczący sposób liczbę  
zadrzewień.
Z planu zagospodarowania przestrzennego gminy wynika, że na badanym przez nas obszarze nie jest 
planowana zabudowa mieszkaniowa. Nie jest też planowana nowa sieć dróg.

Zagrożeniem dla zwierząt w przyszłości będzie uruchomiona po 30 latach linia kolejowa 
łącząca Lublin z Łukowem. Wysoki nasyp kolejowy i szybko jadące pociągi będą utrudniały 
zwierzętom przemieszczanie się. W pobliżu nie ma przejść dla zwierząt, zaprojektowanie 
ich na tym etapie inwestycji jest niemożliwe.

Zadrzewienia tworzą szlaki migracji dzikich zwierząt (fot. ZSCKR w Jabłoniu)

Czego dowiedzieliśmy się o obecnym stanie zadrzewień…

Wspólnie dbamy o przyrodę w gminie Milanów



Dolina rzeki Utraty w gminie Lesznowola 
Lokalna Baza Zielonej Infrastruktury

opracowana przez uczniów Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Mrokowie

Projekt w pigułce

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Lider projektu:

Miejscowa ludność zajmuje się rolnictwem podmiejskim – prowadzi uprawy w sadach, np. 
jabłek, czereśni, wiśni, gruszek. Na polach uprawia się warzywa, np. ziemniaki, kukurydzę, 
ogórki, kapustę. Wielu mieszkańców posiada przydomowe ogrody i ogródki warzywne.

Obszar badań zaznaczony na geoportalu GreenGo! (fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa)

Z rozmów z mieszkańcami dowiedzieliśmy się, że największe 
oczka zostały wykopane około 1920 roku. Od wielu lat nie są 
one oczyszczane i dlatego wszystkie są zarośnięte. Zasugero-
wano, że jedno z oczek, znajdujące się na prawym brzegu rzeki 
Utraty, może być jej starorzeczem, gdyż ma kształt zakola.

Zbieranie informacji o zielonej infrastrukturze

www.GreenGo.gridw.pl

Obszar badań

Autorzy: zespół Mrokowskie Syreny, złożony z uczniów I klasy gimnazjum, uczestników koła 
biologiczno-geograficznego, pracujących pod opieką nauczycielki p. Jolanty Januszewicz

Cele projektu: 
• inwentaryzacja elementów błękitnej infrastruktury – cieków i oczek wodnych – w gmi-

nie Lesznowola, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób użytkowania okolicznych  
terenów

• opisanie stanu stref buforowych wokół obiektów wodnych – pomiar ich szerokości, analiza 
roślinności

 
Zasięg działań: południowo-zachodnia część gminy Lesznowola, w okolicy Mrokowa, w do-
linie rzeki Utraty

Współpraca: p. Ewa Gurtowska – pracownik Urzędu Gminy Lesznowola

Badany obszar znajduje się w południowo-zachodniej części gminy, w dolinie rzeki Utraty.  
W okolicach Mrokowa, dolina rzeki jest w dużym stopniu zagospodarowana przez mieszkań-
ców. Pośród sadów, łąk, pól można spotkać liczne niewielkie powierzchnie leśne i zagajniki.  
W sąsiedztwie rzeki występują także liczne stawy i oczka wodne, a sama Utrata zbiera również 
wody wpadające z licznych na tym terenie rowów.

Pierwsze prace terenowe rozpoczęły się wczesną wiosną  
(fot. Gimnazjum w Mrokowie)

Dolina Utraty jest w dużym stopniu zagospodarowana przez mieszkańców 
(fot. Gimnazjum w Mrokowie)

Wiele oczek wzdłuż doliny Utraty zostało wykopanych przez mieszkańców 
(fot. Gimnazjum w Mrokowie)

Zespół prowadzi inwentaryzację elementów błękitnej infrastruktury  
(fot. Gimnazjum w Mrokowie)

Prace w terenie | Wizyty w urzędzie gminy | Rozmowy z mieszkańcami | Spotkania z ekspertami | Praca z geoportalem GreenGo!

Dla jakiego terenu opracowaliśmy Bazę?



Dolina rzeki Utraty w gminie Lesznowola 
Lokalna Baza Zielonej Infrastruktury

opracowana przez uczniów Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Mrokowie

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Lider projektu:

Pełny opis prac, jakie wykonał zespół, znajduje się na stronie projektu: www.greengo.gridw.pl/projekty-szkol 
Zajrzyj do Bazy Wiedzy, aby dowiedzieć się więcej nt. roli i sposobów kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich www.greengo.gridw.pl/baza-wiedzy

Dane na temat stref buforowych zbierane przez uczniów Gimnazjum w Mrokowie na geoportalu GreenGo!  
(fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa)

www.FB.com/projektGreenGo

Wyniki inwentaryzacji

• Wzdłuż zdecydowanej większości cieków oraz wokół oczek wodnych istnieją strefy bufo-
rowe o szerokości min. 1 m.
Najwęższe strefy występują wzdłuż rowów przydrożnych, najszersze wzdłuż naturalnych cieków – do 
ponad 20 metrów.

• Strefy wzdłuż cieków najczęściej porastają ziołorośla, zadrzewienia i zakrzaczenia.
Ponadto, wzdłuż południowego odcinka rzeki Utraty występują użytki zielone (łąki i pastwiska), a tak-
że teren leśny.

• Największe oczka wodne są zarośnięte szuwarami i nieużytkowane.
Pozostałe oczka otoczone są łąkami lub ziołoroślami. Znajdują się najczęściej na prywatnych pose-
sjach i traktowane są jako element dekoracyjny.

• Sieć wodna uległa w ostatnich latach przeobrażeniom na skutek działalności człowieka.
Niektóre rowy melioracyjne zostały prawdopodobnie zasypane.

• Koryta i skarpy wzdłuż większości cieków, rowów i oczek wodnych mają naturalny cha-
rakter, co sprzyja ochronie różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych. 
Brak wybetonowania oraz zachowanie naturalnej roślinności m.in. ułatwiają migrację małych zwierząt, 
takich jak np. żaby. Problem stanowić mogą sztuczne oczka wodne o stromych zboczach, co może 
niekiedy stanowić pułapkę dla małych zwierząt, utrudniając im wydostanie się ze zbiorników. 

• Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń wód mogą być zanieczyszczenia rolnicze oraz 
substancje zmywane z dróg. 
Najczęstszym sposobem użytkowania gruntów za strefami buforowymi jest zabudowa mieszkaniowa 
i usługowa. Występują także tereny rolnicze (łąki i pastwiska) oraz nieużytki. Rowy przydrożne odpro-
wadzają wodę opadową i roztopową z dość ruchliwych dróg. Wszystkie te formy użytkowania stano-
wią potencjalne zagrożenie dla jakości wód płynących.

• Na badanym terenie istnieje już infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna. Przez to nie 
ma ryzyka zanieczyszczania wód powodowanego nieszczelnością lokalnych szamb.

• Strefy buforowe pełnią funkcję naturalnych filtrów, eliminując zanieczyszczenia spływa-
jące do wód. 
Średnia szerokość stref buforowych mieści się w przedziale 5–10 m. Wzdłuż rzeki Utraty występują 
zadrzewienia i zakrzaczenia, a także łąki. Wzdłuż cieków dopływających – ziołorośla, a wokół oczek 
wodnych – łąki i szuwary. Taki skład oraz szerokość stref oznacza, iż mogą one aktywnie ograniczać 
spływ zanieczyszczeń źródeł rolniczych, np. z nawozów z okolicznych upraw.

Razem dla środowiska

• Lokalne organizacje pozarządowe, a także mieszkańcy – przedsiębiorcy, sadownicy, ogrod-
nicy wyjątkowo dbają o przestrzeń. Chętnie włączają się w akcje sadzenia drzew i krzewów, 
zwłaszcza na terenach publicznych (np. tereny należące do OSP w Mrokowie sąsiadujące 
z rzeką Utratą). Właściciele prywatni również korzystają z usług lokalnych ogrodników, 
organizując tereny zieleni na swoich posesjach. Takie działania należy podtrzymywać.

• Uczniowie Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Mrokowie sami aktywnie dbają  
o zieloną infrastrukturę, włączając się w akcje sadzenia drzew i krzewów wokół szkoły 
oraz na terenie gminy.

… oraz przewidywanym stanie sieci wodnej  
i stref buforowych w przyszłości.

… ich roli, jaką pełnią w środowisku, oraz korzyściach, jakie przyno-
szą człowiekowi…

• Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola nie wskazują na 
konflikty pomiędzy planowanym użytkowaniem terenu a siecią wodną.
Badany teren w przyszłości będzie wykorzystywany głównie pod zabudowę mieszkaniową i usługo-
wą. Nie stanowi to problemu ze względu na rozwiniętą w gminie sieć wodno-kanalizacyjną. Południo-
wy odcinek rzeki Utraty wykorzystywany będzie jako tereny zieleni nieurządzonej (czyli np. łąki i lasy 
w okolicach Jastrzębca). Również duże obszary nieużytków, na których znajdują się największe stawy, 
mają pozostać niezabudowane (zakwalifikowane w dokumentach planistycznych jako tereny wodne).

• Zagrożeniem dla błękitnej infrastruktury może być teren silnie rozrastającego się centrum 
handlowego w Wólce Kosowskiej, które sąsiaduje z doliną Utraty.
Z uwagi na charakter działalności należy zadbać o utrzymanie dotychczasowej szerokości stref bufo-
rowych (powyżej 2 metrów) i odgradzanie terenów handlowych. Dzięki temu unikniemy rozprzestrze-
niania się odpadów na tereny przyległe do naturalnych cieków wodnych, a jednocześnie pozwolimy 
na migrację organizmów.

Obszar gminy Lesznowola jest niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców pobliskiej Warszawy 
oraz inwestorów. Gmina zmieniła się bardzo w ostatnim dziesięcioleciu. Tereny pól upraw-
nych zostały podzielone na działki budowlane. Powstało wiele osiedli mieszkaniowych. 
Wzdłuż doliny Utraty, w Wólce Kosowskiej, powstały hale azjatyckiego handlu hurtowego 
(największego w tej części Europy). Drogi polne stały się utwardzonymi drogami gminny-
mi, a drogi gminne powiatowymi. Wzdłuż ulic powstały rowy melioracyjne odprowadza-
jące wodę z dróg.

Analiza stanu strefy buforowej wzdłuż rzeki (fot. Gimnazjum w Mrokowie)

Czego dowiedzieliśmy się o obecnym stanie sieci wodnej  
i stref buforowych…

Wspólnie dbamy o przyrodę w gminie Lesznowola


