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Tytuł dobrej praktyki, Titel Anpassungsmaßnahme: 
Łąki kwietne / Blumenwiesen  

 

Matryca dobrej praktyki / Vorlage Anpassungsmaßnahme 

Nazwa działania 

Name der 

Aktivität: 

Łąki kwietne / Blumenwiesen 

Słowa kluczowe 

Schlüsselwörter: 

nasadzenia krzewów, tereny zielone, infrastruktura niebiesko-zielona, przestrzeń 

do relaksu  

Pflanzen von Sträuchern, Grünflächen, blaugrüner Infrastruktur, Platz zum 

Entspannen 

Zjawisko 

klimatyczne 

powodujące 

konieczność 

podjęcia działania 

lub ich pochodne 

Klimaereignis, das 

die Notwendigkeit, 

Maßnahmen zu 

ergreifen, 

verursacht: 

              

Cel adaptacji 

Zweck der 

Maßnahme: 

 

Cel adaptacji  

Zweck der 

Maßnahme: 

Powstanie zdrowych terenów zielonych, popularyzacja działań adaptacyjnych, poprawa 

warunków wilgotnościowych, oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, 

jak również zwiększona różnorodność gatunkowa, ograniczenie spływu 

powierzchniowego. 

Schaffung gesunder Grünflächen, Popularisierung von Anpassungsaktivitäten, 

Verbesserung der Feuchtigkeitsbedingungen, Luftreinigung, Reduzierung Senkung der 

Umgebungstemperatur sowie Erhöhung der Artenvielfalt, Begrenzung des 

Oberflächenabflusses. 

Opis działania 

Beschreibung der 

Maßnahme: 

W ramach bieżącej działalności Urzędu Miejskiego zagospodarowano część terenu 

znajdującego się w Parku Miejskim w Żarach i nasadzone różnego rodzaju rośliny 

tworzące w całości łąką kwietną.  

Im Rahmen der laufenden Aktivitäten des Stadtamtes wurde ein Teil des im Stadtpark in 

Żary gelegenen Geländes bewirtschaft und verschiedene Arten von Pflanzen, die eine 

ganze Blumenwiese bilden, gepflanzt. 

Skala  

oddziaływania 

Ausmaß der 

Auswirkungen 

Obszar  

Gebiet [km2] 

0,0 - 0,1  0,1 - 1,0  1,0 - 10  
10 - 

100 
 

100-500  500-1000  > 1000   

Zlewnia, 

Entwässerungsgebiet: 

 

 

Inny obszar, 

Anderes Gebiet: 

 

 



Gute Praktiken der Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel 
Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu 

str. 2 
 

Dokumentacja 

fotograficzna 

Fotodokumentation 

 

Wykonawca oraz 

źródło informacji 

Ausführender und 

Informationsquelle 

Urząd Miejski w Żarach / Stadtamt in Żary 

Informacje dostępne również na portalach internetowych, np.:  

Informationen, die auch auf Internetportalen verfügbar sind, z. B. 
https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/kwietne-laki-na-okres-suszy/kwietna-laka-zamiast-

trawnika  

Tomasz Żółkiewicz, Fundacja Natura Polska 

Wpływ realizacji 

działania na 

człowieka i 

środowisko 

Auswirkungen der 

Maßnahme auf den 

Menschen und auf 

die Umwelt 

Nasadzenia roślin to: chłodniejszy i przyjemniejszy klimat; zwiększenie lokalnej retencji 

i ograniczenie spływu powierzchniowego, polepszenie lokalnego poziomu wilgotności, 

pod wpływem zwiększonej powierzchni zielonej następuje oczyszczanie powietrza, 

obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności gatunkowej, 

zasadniczo ludzie w zielonym otoczeniu są zdecydowanie szczęśliwsi. 

Pflanzen ist: ein kühleres und angenehmeres Klima; Erhöhung der lokalen Retention und 

Begrenzung des Oberflächenabflusses, Verbesserung der lokalen Luftfeuchtigkeit durch 

die erhöhte grüne Oberfläche, Luftreinigung, Senkung der Umgebungstemperatur sowie 

Erhöhung der Artenvielfalt. Im Allgemeinen sind Menschen in grüner Umgebung 

definitiv glücklicher. 

Czas osiągnięcia 

celu  

Zeit, um das Ziel zu 

erreichen 

Po okresie od 3 do 24 miesięcy po zakończeniu prac instalacyjnych, w zależności od 

wielkości i rodzaju zasianych roślin jednorocznych i posadzonych roślin wieloletnich. 

Nach einem Zeitraum von 3 bis 24 Monaten nach Beendigung der Installationsarbeiten, 

abhängig von der Größe und Art der jährlich gesäten und gepflanzten Stauden 

Koszt działania 

(PLN/EURO) lub 

opis Kosten der 

Maßnahme 

Na koszty składają się: zakup roślin, koszt sadzenia, koszt utrzymania itp. Koszty 

zależne są też od powierzchni terenu przeznaczonego na kwietną łąkę.  

Koszt ok. 25.000,00 zł. 

Die Kosten umfassen: Einkauf von Pflanzen, Pflanzkosten, Wartungskosten usw. Die 

Kosten hängen auch von der für die Blumenwiese zugewiesenen Fläche ab. 

Die Kosten betragen ca. 25.000,00 PLN. 

Powiązane 

działania 

Verbundene 

Maßnahmen 

Nawiązanie do dokumentów strategicznych miasta/powiatu/gminy, w tym:  

• Strategia rozwoju gminy miejskiej Żary. 

Erweis auf strategische Dokumente der Stadt / des Landkreises / Gemeinde, 

einschließlich: 

• Entwicklungsstrategie der Gemeinde Żary. 

 

https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/kwietne-laki-na-okres-suszy/kwietna-laka-zamiast-trawnika
https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/kwietne-laki-na-okres-suszy/kwietna-laka-zamiast-trawnika

