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-
prognozy 

powodziami  

-



Polska 
Europie 

zretencjonowana w krajobrazie i 
Retencja krajobrazowa 

Zmiana 



Zielona i niebieska infrastruktura 
oraz 

ochrony biologicznej
Zielona i niebieska  
wiejskich: zadrzewienia i lasy, otwarte krajobrazy wiejskie, tereny rolnicze, parki wiejskie, 

Naturalne rzeki, doliny rzeczne, obszary zalesione, wilgotne 

-

rolniczej i hydrologicznej oraz zmniejszania ryzyka powodzi  



Rolnictwo 
60-

domowe 10 %

poprzez mikrodeszczownie, nawadnianie kropelkowe i dokorzeniowe



Znaczenie dla retencji i 

Siedliska 
t.j

20 ton CO2/ha/rok
: 

zjawiska pogodowe susze, podtopienia,  , 
parowanie wody o 15-50%, 
wiatru nawet o 70 %,  



Rowy melioracyjne, cieki, oczka 
wodne 



Wykorzystanie zbiornika retencyjnego do edukacji i integracji 
-

Tablice  edukacyjne i nasadzenia nad brzegiem zbiornika 

Wykorzystanie wiaty integracyjnej przez 
Finansowanie 



Zagospodarowanie oczka wodnego w Nurzynie 
-

nektarodajnej

projektu Razem dla Klimatu Fundacji FDPA



ekologiczny 



przy studni



adaptacyjne 
Przemkowskie Bagno Przemkowski Park Krajobrazowy

Przemkowskie Bagno 

zmienno wilgotne 
/wypas i koszenie/

polderach, 

Finansowanie: Ekofudusz, 



Zbiorniki retencyjne na wody deszczowe 



opadowych

-

- Pasy 

-



opadowych

- Podziemne zbiorniki na wody opadowe (muratordom.pl)



Tworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, 
zrenaturyzowana

zielonej i  niebieskiej infrastruktury, dbanie o korytarze ekologiczne



Dokumenty strategiczne  

www.stopsuszy.pl

Lokalne Partnerstwa do spraw wody LPW koordynacja Centrum 
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

https://wody.gov.pl/mala-retencja/program-retencji-dla-rolnictwa

Narodowa Strategia Gospodarowania wodami do 2030 r

Unijna Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Powodziowa

Gmina 



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

Irena Krukowska-Szopa tel. 600 276 829
krukowska@zielonaakcja.pl

www.zielonaakcja.pl


