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oraz czynna ochrona
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Mokradła, płycizny, łąki zalewowe 
w zielonej dolinie Odry i Warty to:

- Jedno z ostatnich takich miejsc na mapie Europy;

- krajobraz - płycizna, łąka zalana płytką wodą;
- płytka woda, która łatwo i szybko się nagrzewa; 
- dobry dostęp światła, sprzyja rozwojowi fitoplanktonu, zoonplanktonu, narybku itp.
- bogactwo pożywienia dla ogromnej liczby organizmów żywych;
- olbrzymia różnorodność gatunkowa oraz zagęszczenie organizmów;
- okresowy charakter występowania tych warunków;
- dogodne warunki lęgowe dla wielu gatunków ptaków;
- żyzna gleba, dogodne warunki do hodowli bydła; 



Warunki atrakcyjności siedliska:

- odpowiednie warunki geograficzne i hydrotechniczne (miejsce do 
rozlania się wody);

- odpowiednia ilość wody spływającej w trakcie wiosennych roztopów 
(uwolnionej z mas śnieżnych po zimie i zasilanej opadami);

- odpowiednio długi okres zalania łąk;

- wielkopowierzchniowość zalania;



Zagrożenia

Atrakcyjność tych łąk dynamicznie maleje!

- niewystarczające wzrosty poziomu wód wiosennych (mas śnieżnych); coraz 
cieplejsze zimy;

- zbyt krótki okres utrzymywania się zalewów (tendencja malejąca – od ok. 10 
tygodni w 2007 r. do ok. 2-3 tygodnie w 2019);

- ułatwiona dostępność dla drapieżników;

W konsekwencji zagrożone jest istnienie gatunków ptaków ściśle związanych z tym środowiskiem!!!



Co można zrobić?

Najważniejsze projekty Fundacji w ostatnich latach:

1. „Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc 
gniazdowych zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa” –

fin. UE POIŚ 2.4.1

2. „Ochrona bioróżnorodności obszarów Natura 2000 „Dolna Odra” (PLB320003 i 
PLH320037) i „Ujście Warty” (PLC080001)” poprzez tworzenie miejsc lęgowych ptaków i 

ochronę tych lęgowisk przed drapieżnictwem inwazyjnych gatunków obcych” – fin. 
fundusze EOG i norweskie



Odtwarzanie mokradeł

- współpraca z rolnikami, właścicielami i dysponentami gruntów;

- wydzielanie obszarów o potencjale do zabagniania;

- przywracanie siedliska w miejscach, które zostały wcześniej sztucznie 
odwodnione;

- obniżanie rzędnej terenu;

- budowa/remont urządzeń pozwalających zatrzymać wodę;

- kontrola poziomu i czasu zalania terenu;

- koszenie/wypas w pozostałej części roku chroniący przed zarośnięciem;



Wyspy Życia

- instalacje na wodzie, które imitują naturalne wyspy, lecz eliminują ich 
niedoskonałości;

- nie są narażone na zalanie podczas niespodziewanych wahań 
poziomu wody;

- są zabezpieczone przed wtargnięciem drapieżników, w szczególności 
norki amerykańskiej;

- są efektywne pod kątem zwiększenia sukcesu lęgowego ptaków;

- towarzyszą im dodatkowe elementy wspomagające wychowanie 
potomstwa (usypane wysepki, maty do podsychania, maty i krążki 

wiklinowe dla rybitw błotnych);



Aspekt społeczny 
podejmowanych działań

- porozumienia o współpracy z wieloma kluczowymi instytucjami i podmiotami, 
m.in. RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie, Parki Krajobrazowe woj. 
lubuskiego i zachodniopomorskiego, uczelnie wyższe – Uniwersytet Szczeciński, 

Uniwersytet Zielonogórski; przedsiębiorcy, rolnicy, właściciele gruntów;

- wsparcie wolontariuszy – praca w terenie; kilkadziesiąt osób z całego kraju oraz z 
krajów ościennych;

- zainteresowanie mediów, artykuły prasowe, reportaże, nagrody społeczne;



























































































































































Dziękujemy za uwagę, Piotr Chara, Karol Duer


