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Dla pszczó? - transgraniczna wspó?praca na rzecz
zachowania siedlisk pszczó? i dzikich owadów zapylaj?cych

W zwi?zku z realizacj? projektu wspó?pracy transgranicznej w zakresie bioró?norodno?ci Fundacja
Ekologiczna Zielona Akcja zach?ca do podj?cie dzia?a? tzw. mikroadptacji, które s? finansowane ze ?rodków
wspó?pracy transgranicznej Programu Interreg Polska-Saksonia. Dzia?ania te, to sadzenie drzew
nektarodajnych – modelowe dzia?ania odtwarzaj?ce aleje lub nasadzenia liniowe w gminach
W ramach projektu mo?liwe jest posadzenia drzew nektarodajnych (gatunki rodzime tj. lipy, klony, d?by, jarz?by, buki,
wierzby itp., drzewa owocowe) na terenie nale??cym do gminy – 100 szt. drzew zaplanowanych w projekcie dla ka?dej
gminy, która si? zg?osi i zostanie zakwalifikowana do projektu.
Pierwsze nasadzenia zosta?y wykonane jesieni? 2019, kolejne b?d? w roku 2020 i 2021. Ka?de nasadzenie zostanie
oznakowane tablic? informacyjn?. To wa?ne dzia?ania odtwarzaj?ce siedliska owadów zapylaj?cych oraz daj?ce
po?ytki dla pszczó?. Nasadzenia
jednocze?nie pe?ni? funkcje adaptacyjne do zmian klimatu. Fundacja organizuje warsztaty prezentuj?ce mo?liwo?ci
tworzenia korzystnych siedlisk dla owadów zapylaj?cych.
Do udzia?u w projekcie zg?asza? si? mog? organizacje dzia?aj?ce na rzecz lokalnego ?rodowiska, rady so?eckie,
lokalne grupy odnowy wsi, zarz?dy dróg itp.
Nasadzenia powinny by? zlokalizowana na terenie publicznym w miejscowo?ci lub w jej bezpo?rednim s?siedztwie,
mog? to by? np. tereny zielone w centrum miejscowo?ci lub przy szkole, ?wietlicy, boisku, lokalnym stawie, parku
wiejskim, ??ce. Lokalizacje powinny znajdowa? si? na terenie publicznym, nale??cym do np. gminy, szko?y, instytucji,
organizacji wiejskiej. Zagaszane miejscowo?ci b?d? zobowi?zane do uzyskania formalnej zgody w?a?ciciela lub
zarz?dcy terenu - na etapie zg?oszenia do udzia?u w projekcie
niezb?dna jest zgoda.
Ch?tnych do udzia?u w projekcie prosimy o kontakt z Wydzia?em Organizacyjnym Urz?du gminy Zgorzelec nr tel. 75
77 214 45
Wi?cej informacji o projekcie klik
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W razie pyta? prosimy o kontakt: bochynska@zielonaakcja.pl
Dzia?anie jest finansowane z projektu „Dla pszczó? - transgraniczna wspó?praca na rzecz zachowania
siedlisk pszczó? i dzikich owadów zapylaj?cych” realizowanego przez Fundacj? Ekologiczn? „Zielona Akcja”, we
wspó?pracy z Fundacj? Ekorozwoju, IBZ ST. Marienthal, Lebens Traume.
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