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Co można zrobić, aby powstrzymać lub ograniczyć 
zmiany klimatu?
 Każdy z nas może przyczynić się do powstrzymania 
lub przynajmniej ograniczenia zmian klimatu. Działa-
nia te nie wymagają ani eksperckiej wiedzy, ani dużej 
ilości czasu czy nakładów finansowych. Wystarczy, że 
podczas podejmowania codziennych decyzji będziemy 
mieli na uwadze dobro środowiska naturalnego.

Was kann getan werden, um den Klimawandel zu auf-
halten oder zu begrenzen. 
 Jeder von uns kann dazu beitragen, den Klimawandel 
zu begrenzen. Diese Aktivitäten erfordern weder Fach-
wissen noch viel Zeit oder großen finanziellen Aufwand. 
Es reicht nur, dass wir das Wohl der Umwelt bei täglichen 
Entscheidungen im Auge behalten.
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 Zmiany klimatu mają charakter globalny a skutki tych 
zmian odczuwalne są także lokalnie i wpływają na lu-
dzi, gospodarkę i przyrodę. Działania lokalne w każdym 
mieście, w każdej gminie i wsi naszego globu mogą 
zwiększać skalę zmian klimatycznych lub ją zmniejszać. 
Dlatego tak ważne jest, aby do przeciwdziałania zmia-
nom klimatu włączyły się także społeczności lokalne 
znajdujące się na terenie pogranicza polsko-saksoń-
skiego i w ten sposób przyczyniły się do ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych i zachowania terenów zie-
lonych.

 Der Klimawandel ist globaler Natur, und die Aus-
wirkungen dieses Wandels werden auch lokal empfun-
den und beeinflussen Menschen, die Wirtschaft und die 
Natur. Lokale Aktivitäten in jeder Stadt und Gemeinde 
sowie in jedem Dorf unserer Erdkugel können das Aus-
maß des Klimawandels erhöhen oder verringern. Deshalb 
ist es so wichtig, dass sich auch lokale Gemeinschaften 
in der sächsisch-polnischen Grenzregion in den Kampf 
gegen den Klimawandel einschalten und damit einen 
Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
und zur Erhaltung von Grünflächen leisten.

www.transgea.eu



KAŻDY Z NAS MOŻE CHRONIĆ KLIMAT

 Czas działać! W każdym momencie, w każdym miej-
scu, niezależnie od tego co robisz, możesz przyczyniać 
się do zmiany na lepsze.

Oszczędzaj energię elektryczną w domu i w pracy

• Wymień żarówki na energooszczędne świetlówki lub 
lampy LED. Stosowanie żarówek energooszczędnych 
zmniejsza pobór prądu nawet o 80%. Poza tym świe-
tlówki kompaktowe są dziesięciokrotnie bardziej wy-
trzymałe. 

• Kupując urządzenia wybieraj te energooszczędne, wy-
sokiej klasy energetycznej (oznaczone symbolem  A+, 
A++), z wyłącznikami zegarowymi, z termostatami. 
Urządzenia AGD klasy A pochłaniają 15% więcej prą-
du niż A+ i nawet do 40% więcej niż A++. W skali roku 
pozwala to zaoszczędzić 380 mln EUR (w skali Polski). 

• Pralkę i zmywarkę włączaj tylko gdy są pełne (oszczę-
dzisz wodę i energię). Obniż nieco temperaturę prania. 
Równo i starannie rozwieszaj pranie, a będziesz miał 
mniej prasowania. Nie używaj suszarek bębnowych. 

JEDER VON UNS KANN DAS KLIMA 
SCHÜTZEN
 Es ist Zeit zu handeln! Zu jeder Zeit, an jedem Ort, un-
abhängig davon, was Sie tun, können Sie dazu beitragen, 
etwas zu Verbessern.

Sparen Sie Elektroenergie zu Hause und in der Arbeit 
• Ersetzen Sie Glühlampen gegen Energiesparlampen 

oder LEDs. Die Verwendung von Energiesparlampen re-
duziert den Stromverbrauch sogar um 80%. Außerdem 
sind Kompaktleuchtstofflampen zehnmal haltbarer. 

• Wählen Sie beim Kauf energiesparende Geräte, von 
hoher Energieeffizienz (mit dem Symbol A+, A++ ge-
kennzeichnet), mit Sleep Timer, mit Thermostaten. Die 
Haushaltsgeräte Klasse A verbrauchen 15% mehr Strom 
als A+ und sogar bis zu 40% mehr als A++. In einem 
Jahr ist es dadurch möglich, 380 Mio. € im polnischen 
Maßstab einzusparen. 

• Schalten Sie die Waschmaschine und den Geschirr spüler 
nur dann ein, wenn sie voll sind. Sie sparen Wasser und 
Energie. Senken sie die Waschtemperatur etwas. Hän-
gen Sie die Wäsche ordentlich auf, so haben Sie weniger 
zu bügeln. Verwenden Sie keine Wäschetrockner. 

Oszczędzaj papier
• Drukuj dwustronnie. 
• Wykorzystuj papier zadrukowany jednostronnie do 

wydruków roboczych lub notatek. 
• Nie drukuj e-maili i innych niepotrzebnych dokumen-

tów. 
• Przechowuj dokumenty w wersji elektronicznej za-

miast papierowej. 

Sparen Sie Papier
• Drucken Sie auf beiden Seiten. 
• Verwenden Sie das einseitig bedruckte Papier zum aus-

drucken oder Notizen. 
• Drucken Sie keine E-Mails und andere nicht mehr be-

nötigte Dokumente. 
• Bewahren Sie Ihre Dokumente in elektronischer Form 

statt als Ausdruck. 
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Oszczędzaj wodę
• Zakręcaj kran kiedy myjesz zęby, bierz prysznic za-

miast kąpieli – oszczędzisz wodę i energię potrzebną 
na jej podgrzanie. 

• Na kranie zamontuj perlator, by zmniejszyć zużycie 
wody. 

Sparen Sie Wasser
• Drehen Sie den Wasserhahn zu, wenn Sie die Zähne 

putzen. Duschen Sie anstatt zu baden. So sparen Sie 
Wasser und Energie, die Sie zum Aufheizen benötigen.

• Montieren Sie einen Perlator an der Armatur, um den 
Wasserverbrauch zu reduzieren. 

Wybieraj transport przyjazny środowisku
• W mieście staraj się poruszać pieszo lub rowerem, a nie 

samochodem, jest to zdrowsze i bardziej ekonomicz-
ne. 

• Korzystaj z transportu publicznego. 
• Umiejętne korzystanie z samochodu pozwala na znacz-

ne oszczędności zużycia paliwa – czyli mniejszą emi-
sję CO2: niedopompowane opony to wzrost zużycia 
paliwa o 5%, jazda pozbawiona gwałtownych hamo-
wań i przyspieszeń redukuje zużycie benzyny nawet 
o 45%, wyłączenie silnika podczas postoju dłuższego 
niż 30 sekund pochłania mniej paliwa niż kolejne jego 
uruchomienie. 

Wählen sie eine umweltfreundliche Art der Fortbewe-
gung  
• In der Stadt bemühen Sie sich, sich zu Fuß zu bewegen 

oder Rad zu fahren und kein Auto zu benutzen. Es ist 
gesünder und wirtschaftlicher.  

• Benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel.  
• Eine geschickte Autonutzung ermöglicht erhebliche 

Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch,  d.h. einen klei-
neren CO2-Ausstoß. Die Reifen mit zu geringem Luft-
druck verursachen einen größeren Kraftstoffverbrauch 
um 5%,  die Fahrt ohne plötzliches Bremsen und Be-
schleunigen reduziert den Benzinverbrauch sogar um 
45%, den Motor neu zu starten reduziert den Kraftstoff-
verbrauch schon bei einem Halt ab 30 Sekunden.
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Świadomie rób zakupy
• Wybieraj produkty lokalne i sezonowe, dzięki temu 

ograniczysz energochłonny transport. 
• Nie używaj jednorazowych toreb foliowych. 
• Kupuj tylko to, co jest ci naprawdę potrzebne. Nie mar-

nuj jedzenia. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebu-
jesz. 

Kaufen Sie bewusst ein
• Wählen Sie regionale und saisonale Produkte, wodurch 

Sie den energieintensiven Transport beschränken. 
• Verwenden Sie keine Einweg-Plastiktüten. 
• Kaufen Sie nur das, was Sie wirklich brauchen. Ver-

schwenden Sie keine Nahrung. Kaufen Sie nur so viel, 
wie Sie wirklich brauchen. 

Ograniczaj powstawanie odpadów i odpowiednio 
postępuj z odpadami
• Segreguj odpady. 
• Zużyty sprzęt elektroniczny oddawaj do punktów 

zbiórki – to nic nie kosztuje, a chronisz środowisko.

Reduzieren Sie die Abfallmenge und gehen Sie mit 
Abfall korrekt um
• Trennen Sie Müll. 
• Geben Sie gebrauchte elektronische Geräte an die 

Sammel stellen zurück - es kostet nichts, schont aber 
die Umwelt. 

Chroń lasy, sadź drzewa
• Drzewa kumulują dwutlenek węgla, który jest głów-

ną przyczyną globalnego ocieplenia. Jedno drzewo 
w ciągu życia pochłania średnio 750 kg CO2. 

• Kupując produkty drewniane wybieraj takie, które są 
oznaczone symbolami FSC i PEFC (www.fsc.org i www.
pefc.org), to oznacza, że pochodzą z certyfikowanych 
dobrze zarządzanych lasów. 

Schützen Sie die Wälder und pflanzen Sie Bäume
• Die Bäume kumulieren Kohlendioxid, der die Haupt-

ursache für die globale Erwärmung ist. Ein Baum ab-
sorbiert in seinem Leben durchschnittlich 750 kg CO2. 

• Indem Sie Holzprodukte kaufen, wählen Sie solche, die 
mit Symbolen wie FSC und PEFC gekennzeichnet sind 
(www.fsc.org und www.pefc.org). Das bedeutet, dass 
diese aus zertifizierten und nachhaltig bewirtschafte-
ten Wäldern stammen. 

KIERUNEK ZWIEDZANIA
Besichtigungsrichtung

www.transgea.eu



PRZYKŁADY
dobrych praktyk mikroadaptacji do zmian 
klimatu stosowane przez mieszkańców po-
granicza polsko-saksońskiego

BEISPIELE 
für eine gute Praxis bei der Anpassung an 
den Klimawandel, die durch die Bewohner 
der polnisch-sächsischen Grenzregion um-
gesetzt werden 

Zielone dachy na obudowach miejsc składowania odpadków
Gründächer auf den Mülltonnenboxen

Zielone dachy na obudowach miejsc składowania odpadków
Gründächer auf den Mülltonnenboxen

Zielone dachy na obudowach miejsc składowania odpadków
Begrünung von Mülltonnenboxen

Zielone dachy na skrzynce na listy
Grüne Dächer auf dem Briefkasten

Zielone ściany 
Grüne Wände
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ODZYSKIWANIE WODY DESZCZOWEJ

 Wodę deszczową, która spływa z dachu domu możemy 
w łatwy sposób gromadzić na posesji i wykorzystywać 
w ogrodzie – np. do podlewania roślin lub przy pracach 
porządkowych na posesji. Takie rozwiązanie jest stosun-
kowo niedrogie w realizacji, przyniesie nam za to spore 
korzyści dla portfela i odciąży środowisko naturalne.

 Zbieranie wody deszczowej nie jest skomplikowanym 
zajęciem. Nie wymaga też wykonywania kosztownych in-
stalacji – tak naprawdę wszystko, czego potrzebujemy to 
ustawiony obok rury spustowej zbiornik na deszczówkę 
i rynienka lub inny element przekierowujący wodę opa-
dową do zbiornika. Zebrana w ten sposób woda opado-
wa może z powodzeniem zastąpić wodę wodociągową, 
którą najczęściej podlewamy nasz przydomowy ogród. 
Wyłapywanie wody opadowej pozwoli nam więc zaosz-
czędzić na opłatach za wodę z sieci. Warto też wiedzieć, 
że deszczówkę charakteryzuje lekko kwaśny odczyn, do-
brze więc posłuży nawadnianym roślinom ogrodowym. 

REGENWASSERRÜCKGEWINNUNG

 Regenwasser, das vom Dach des Hauses abfließt, kann 
problemlos auf dem Grundstück gesammelt und im Gar-
ten z.B. zum Bewässern von Pflanzen oder zur Reinigung 
des Grundstücks genutzt werden. Eine solche Lösung ist 
relativ kostengünstig in der Umsetzung, bringt Ersparnis-
se und entlastet die Umwelt.

 Regenwasser zu sammeln ist nicht kompliziert. Es erfor-
dert keine aufwändige Installation, nur ein Wasserbehälter 
neben dem Fallrohr, der den Regen in diesen Sammelbe-
hälter leitet. Das so gesammelte Regenwasser kann das 
Leitungswasser, das wir am häufigsten in unserem Haus-
garten gießen, ersetzen. Daher können wir durch das auf-
fangen von Regenwasser die Kosten für das Wasser aus 
der Leitung senken. Es ist gut zu wissen, dass Regenwasser 
leicht sauer ist und gut für die Gartenpflanzen ist.
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OGRODY PRZYJAZNE OWADOM

 W ramach kampanii  „Pszczoły proszą o pomoc” Fun-
dacja Ekologiczna „Zielona Akcja” (jeden z Partnerów 
projektu TRANSGEA) utworzyła wspólnie z mieszkańcami 
16 stref nekatrodajnych.
 W 10 miejscowościach zostały wykonane pokazowe 
ścieżki edukacyjne – strefy nektarodajne z rodzimymi ga-
tunkami roślin oraz z miejscami dogodnymi do rozrodu 
zapylaczy np. domkami/hotelikami oraz 6 modelowych 
nasadzeń drzew nektarodajnych w 6 miejscowościach.  
 Tworzenie strefy nektarodajnej polegało na:
• wypracowanie wspólnie z mieszkańcami koncepcji 

strefy nektarodajnej podczas warsztatu oraz zasad 
dbania o rośliny po nasadzeniu. 

• mieszkańcy wykonali nasadzenia oraz zadbali o przy-
jęcie roślin.

• niektóre z miejscowości wykorzystały strefy nektaro-
dajne do swojej promocji i edukowania mieszkańców.

Podobne strefy nasadzeń roślin nektarodajnych w ob-
szarze wsparcia będą mikroadaptacjami wykonanymi 
także w projekcie TRANSGEA (wykonanie: GÜSA, Funda-
cja Ekologiczna „Zielona Akcja”).

INSEKTENFREUNDLICHE GÄRTEN

 Im Rahmen der Kampagne „Bienen bitten um Hilfe“ 
hat die Ökostiftung  „Grüne Aktion“ (einer der Partner des 
TRANSGEA-Projekts) gemeinsam mit den Bewohnern 16 
nektartragende Zonen gepflanzt.
 In 10 Orten wurden Lehrpfade geschaffen. 
Es wurden Nektar- und Fortpflanzungszonen mit einhei-
mischen Pflanzenarten für Insekten eingerichtet, wie  z.B. 
Häuser/Hotels und in 6 Orten wurden nektarhaltige Bäume 
gepflanzt.
 Die Schaffung der Nektarzone basierte auf 
• der Entwicklung eines Konzeptes (zusammen mit den 

Bewohnern) während eines Workshops und der Erarbei-
tung von Pflegeregeln nach der Pflanzung,  

• Die Bewohner pflanzten die Pflanzen und kümmerten 
sich um deren Anwachsen. 

• Manche Ortschaften nutzten die Nektarzonen zur 
Förderung und Bildung seiner Bewohner. 

Ähnliche Pflanzzonen von Nektarpflanzen im Fördergebiet 
werden ebenfalls im Rahmen des TRANSGEA-Projekts durch-
geführt (Ausführung: GÜSA, Ökologische Stiftung „Grüne 
Aktion”).
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CHROŃ OWADY ZAPYLAJĄCE!  
ZAŁÓŻ DLA NICH HOTEL!
Źródło: Fundacja Greanpeace Polska

 Najtroskliwszymi i niezastąpionymi opiekunami każde-
go ogrodu są bez wątpienia owady zapylające. Musimy 
je chronić, żeby odwdzięczyć się im za cichą pracę, jaką 
niestrudzenie wykonują dla nas każdego dnia. To właśnie 
one zapewniają odpowiednie zapylenie warzyw, drzew, 
owoców i roślin ozdobnych. Są więc szczególnie ważne 
dla odpowiedniego funkcjonowania m.in. ogródków 
działkowych, ale także w parków i innych zielonych prze-
strzeni. Odpowiednio zapylone drzewa dają np. nasiona, 
którymi żywią się ptaki. Niestety ze względu na aktualny 
trend w dbaniu o zieleń – dokładne wygrabianie liści, ko-
szenie trawników czy usuwanie spróchniałego drzewa, 
owady zapylające mają coraz mniej naturalnych siedlisk 
i kryjówek. Dlatego idealnym sposobem na zachęce-
nie dzikich pszczół do zamieszkania na terenie ogrodu, 
jest ustawianie dla nich specjalnych „hoteli”, w których 
mogą znaleźć schronienie. Hotele te są coraz bardziej 
popularne wśród miłośników ogrodów. Zachęcamy do 
samodzielnego ich wykonania.

Po co nam owady zapylające?
 Pszczoły miodne, trzmiele i pszczoły samotnice odży-
wiają się pyłkiem i nektarem roślin. Zbierając pokarm, 
przenoszą pyłek z kwiatu na kwiat - z pylników na zna-
miona słupków - dzięki czemu mogą zawiązać się owoce 
i wykształcić nasiona. Pyłek dostarcza owadom białko, 
nektar zaś cukry i wodę. Większość roślin, które zjada-
my, wymaga zapylenia przez owady, to aż 1/3 tego, co 
jemy. W samej Europie 4000 odmian warzyw zależy od 
pracy owadów zapylających. To im zawdzięczamy m.in. 
jabłka, gruszki, wiśnie, śliwki, czereśnie, borówki, ogórki, 
pomidory i wiele innych.

SCHÜTZEN SIE BESTÄUBENDE INSEKTEN! 
BAUEN SIE EIN INSEKTENHOTEL! 
Quelle: Fundacja Greanpeace Polska (Stiftung Greanpeace Polen)

 Die meist sorgsamen und unersetzbaren Betreuer 
eines jeden Gartens sind zweifellos bestäubende Insekten. 
Wir müssen sie schützen, um uns bei ihnen für ihre leise 
Arbeit, die sie für uns jeden Tag unermüdlich ausführen, 
zu revanchieren. Gerade sie sorgen für eine ausreichende 
Bestäubung von Gemüse, Bäumen, Obst und Zierpflan-
zen. Sie sind daher besonders wichtig für das reibungs-
lose Funktionieren unter anderem von Schrebergärten, 
aber auch von Parks und anderen Grünflächen. Entspre-
chend bestäubte Bäume geben z.B. Samen, die Futter für 
Vögel sind. Leider aufgrund des aktuellen Trends in der 
Pflege der Grünanlagen, d.h. genaues Laubkehren, Ra-
senmähen oder Entfernen von einem morschem Baum, 
haben bestäubende Insekten immer wenigere natürliche 
Lebensräume und Verstecke. Ein idealer Weg ist es daher, 
Wildbienen zu unterstützen, in Gärten zu leben. Dies er-
folgt durchs Aufstellen von speziellen „Hotels“ für sie, wo 
sie Schutz finden können. Die Hotels werden unter den  
Gartenliebhabern immer beliebter. Wir ermutigen Sie, die-
se selbständig zu basteln.

Wozu brauchen wir bestäubende Insekten? 
 Die Honigbienen, Hummeln und Wildbienen ernäh-
ren sich von Pollen und Pflanzennektar. Indem sie Futter  
sammeln, tragen sie Pollen von einer Blüte zur anderen, 
von den Staubbeuteln auf die Stempel, wodurch sich 
Früchte bilden und Samen entwickeln können. Der Pollen 
liefert den Insekten Protein, der Nektar dagegen Zucker 
und Wasser. Die meisten Pflanzen, die wir essen, erfordern 
Bestäubung durch Insekten. Dies ist sogar ein Drittel von 
dem, was wir essen. Allein in Europa hängen 4.000  Gemü-
sesorten von der Arbeit der bestäubenden Insekten ab. Wir 
verdanken ihnen unter anderem Äpfel, Birnen, Kirschen, 
Pflaumen, Süßkirschen, Preiselbeeren, Gurken, Tomaten 
und viele andere. 
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Co jest nam 
potrzebne do 
wykonania hotelu?        
Najlepszym sposobem na zdobycie 
niskim kosztem materiału do budo-
wy owadzich hoteli jest zrobienie  
małego remanentu w naszym domu 
czy ogródkowej altanie. W pobliżu 
naszego domu możemy też  natknąć 
się na rośliny, których puste suche 
łodygi możemy wykorzystać. 

Was brauchen wir, 
um ein Insektenhotel 
zu bauen?         
Der beste Weg, um ein kosten-
günstiges Material für den Bau von 
Insektenhotels zu bekommen, ist eine 
kleine Inventur bei uns zu Hause oder 
in unseren Gartenlauben. In der Nähe 
unseres Hauses können wir auch auf 
Pflanzen stoßen, deren trockene, hoh-
le Halme wir dafür verwenden kön-
nen.

Słoma
daje schronienie 
złotookowatym.

Trzcina i bambus
ich puste łodygi chętnie za-
siedlają pożyteczne pszczoły 
murarki, nożycówki, miesiar-
ki czy wałczatki.

Deski
Hotel budowany z desek powinien być budowany z drewna drzewa liściastego, 
a jeśli z drzew iglastego to tylko suchego, najlepiej odżywiczonego.

Szyszki i suche liście 
są siedliskiem wielu pożytecznych owadów, np. biedronek.
Zapfen und trockene Blätter
sind ein Lebensraum für viele nützliche Insekten, z.B. Marienkäfer.

Cegły dziurawki
to siedlisko dla sa-
motnych pszczół 
(szczeliny nie mogą 
być szersze niż 10-12 
mm, inaczej pszczoły 
nie będą w stanie za-

lepić ich gliną, by stworzyć pokoiki dla swojego 
potomstwa). Podobną funkcję spełnią ciasno 
ułożone kawałki potłuczonych glinianych sko-
rup (np. doniczek). 

Hohlziegel
Dieser Lebensraum eignet sich für Solitär bienen 
(der Spalt darf nicht breiter als 10-12 mm sein, 
sonst werden die Bienen nicht in der Lage sein, 
diese mit Ton zu verkleben, um kleine Räume 
für ihren Nachwuchs zu schaffen). Eine ähnliche 
Funktion werden eng gestapelte Stücke von 
zerbrochenen Tonschalen, z.B. Blumentöpen, 
erfüllen.

Holzbretter
Ein Insektenhotel aus Holzbrettern sollte aus Holz von Laubbäumen gebaut werden und 
bei Nadelbäumen nur aus trockenem Holz und ohne Harz.

Schilfrohr und Bambus: 
Ihre hohlen Halme werden von 
Mauerbienen, Scherenbienen, 
Megachile oder Heriades be-
siedelt.

Stroh 
bietet Obdach für 
Chrysopidaean.
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Kształt i forma owadzich hoteli ogra-
niczone są tylko i wyłącznie  naszą 
wyobraźnią.

Bloki z gliny
W blokach z gliny i słomy mieszkają 
coraz rzadziej już spotykane pszczoły 
porobnice. Tradycyjnie zamieszkiwały 
gliniane ściany wiejskich domów, wraz 
z wyginięciem tego typu budownictwa 
coraz trudniej znaleźć im odpowiednie 
schronienie. Bloki można samodziel-
nie przygotować w domu, np. wypeł-
nić drewnianą ramę gliną zmieszaną 
z sieczką słomianą (w proporcji 3:1) 
i wysuszyć całość na słońcu. W czasie 
zastygania bloku należy ponakłuwać 
w nim otwory o średnicy 10-12mm 
i głębokości ok. 10 cm.

Die Gestaltung und die Form der In-
sektenhotels sind nur durch unsere 
Vorstellungskraft begrenzt.  

Blöcke aus Ton 
In den Blöcken aus Ton und Stroh le-
ben immer seltener getroffene Antho-
phorini. Sie bewohnten die Ton wände 
von den Landhäusern. Mit dem Aus-
sterben dieser Bauart ist es ihnen 
immer schwieriger, einen angeme-
ssenen Versteck zu finden. Die Blöcke 
kann man selbständig zu Hause vor-
bereiten, z.B. einen Holzrahmen mit 
Ton mit Strohhäcksel im Verhältnis 3: 
1 füllen und das Ganze in der Sonne 
trocknen. Während der Trocknung  
eines Blocks müssen Löcher darin 
mit einem Durchmesser von 10-12 
mm und ca. 10 cm tief eingebracht  
werden.

Łodygi krzewów
takich jak jeżyny, róże, bez, są 
schronieniem dla bzygów i innych 
błonkoskrzydłych.

Nawiercone gałęzie 
dają schronienie wielu poży-
tecznym zapylaczom takim jak 
samotne osy i pszczoły. 

Angebohrte Zweige  
geben Schutz für viele nützliche 
Bestäuber, wie einsame Wespen 
und Bienen.

Die Stiele von solchen Sträuchern  
wie Brombeeren, Rosen, Flieder sind 
eine Oase für Schwebfliegen und an-
dere Hautflügler.

Doniczki
Odwrócone i wypełnione sianem zwabią skorki, którymi żywią się biedronki. Bie-
dronki zadbają o to, aby w naszym ogrodzie nie panoszyły się mszyce.

Warto zaadaptować na potrzeby owadzich hoteli  stare, niepotrzebne sprzęty, takie jak: półki, szafki, 
doniczki czy europalety. Uwaga: europalety nie mogą być nasączone toksycznymi substancjami!
Na hotel należy wybrać osłonięte przed wiatrem,  nasłonecznione miejsce, najlepiej o eks-
pozycji południowej lub południowo-zachodniej.

Es lohnt sich, alte, unnötige Gegenstände wie Regale, Schränke, Blumentöpfe oder Euro-Paletten 
für Insekten hotels anzupassen. Hinweis: die Paletten dürfen nicht mit toxischen Substanzen be-
handelt sein! Für ein Insektenhotel sollten Sie vor Wind geschützte, sonnige Stellen wählen, 
die am besten nach Süden oder Südwesten gerichtet sind.

Blumentöpfe 
Umgekehrte und mit Heu gefüllte Blumentöpfe locken Ohrwürmer an, von denen sich  
Marienkäfer ernähren. Die Marienkäfer sorgen dafür, dass sich Blattläuse in unserem Garten 
nicht verbreiten.
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Proste konstrukcje 
hoteli

Einfache 
Hotelkonstruktionen

Najprostszy owadzi hotel możemy zbudować wiążąc sznurkiem w pęczki bambusa o długości około 
30 cm i zróżnicowanych średnicach od 4 do 8 mm. Należy pamiętać, żeby rurki z jednej strony były 
zakończone kolankiem.

Wnętrze butelki wypełniamy np.: słomą, ściśle upakowanymi, odpowiednio 
przyciętymi  łodygami bambusa, trzciny lub innej rośliny o pustej łodydze. Pa-
miętajmy, żeby materiały nie  wystawały poza butelkę, a nawet były w niej nieco 
schowane, żeby zapobiec ich zamoknięciu. Małe konstrukcje są lekkie, dlate-
go wieszajmy je pod okapem dachu lub w miejscu, które zabezpieczy je przed 
wiatrem.

Wir füllen das Innere der Flasche z.B. mit Stroh, dicht gepackten, entsprechend 
geschnittenen Bambus-, Schilfstängeln oder mit einer anderen Pflanze mit  
hohlen Stängeln. Wir sollten beachten, dass das Material bündig mit Flaschen-
kante ist und sogar ein wenig darin versteckt ist, damit sie nicht nass werden. 
Kleine Konstruktionen sind leicht, darum sollten wir diese unter der Dachtraufe 
oder an einem Ort aufhängen, der sie vor dem Wind schützt.

Das einfachste Insektenhotel können wir bauen, indem wir Bambus ca. 30 cm lang und mit einem 
unterschiedlichen Durchmesser von 4 bis 8 mm in Bündeln mit einer Schnur binden. Bitte beachten 
Sie, dass die Röhrchen auf einer Seite geschlossen sein müssen.
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Średnie konstrukcje 
hoteli
Dobrym pomysłem jest zaadaptowa-
nie starych szafek lub półek, w któ-
rych umieścimy materiały gniazdo-
we.

Mittelgroße 
Hotelkonstruktionen  
Eine gute Idee ist es, die alten Schrän-
ke oder Regale anzupassen, in die wir 
die Neststoffe bringen.

O t w o r y  n a w i e r c a n e 
w drewnianych klocach 
powinny być głębokie na 
ok. 10-15 cm. Otwory wej-
ściowe powinny być gład-
kie, żeby nie uszkadzać de-
likatnych ciał owadów.

Die in die Holzblöcke ge-
bohrten Löcher sollten ca. 
10-15 cm tief sein. Die Ein-
lassöffnungen sollten glatt 
sein, um die empfindlichen 
Insektenkörper nicht zu 
beschädigen.

Deski w naszej konstruk-
cji najłatwiej będzie połą-
czyć za pomocą wkrętów 
do drewna.

Die Bretter in unserer Kon-
struktion wären mit Holz-
schrauben am einfachsten 
zu verbinden.

Całość hotelu powinna być 
zwieńczona daszkiem, co 
zabezpieczy owady przed 
deszczem.
Das ganze Hotel sollte mit 
einem kleinen Dach ge-
krönt werden, was die In-
sekten gegen Regen ab-
sichert.

Nasza konstrukcja kształtem przypominać powinna półkę na książki z dodatkowymi poprzecznymi 
przegródkami, które pozwolą nam na oddzielenie od siebie różnych pokoi dla naszych owadzich 
gości. Frontową część hotelu powinno się zabezpieczyć siatką metalową o drobnych oczkach, nie 
większych niż 2 cm. W przeciwnym razie nasz hotel może się stać wkrótce stołówką dla lokalnych 
ptaków.

Unsere Konstruktion sollte der Form nach einem Bücherregal mit zusätzlichen Querteilen ähneln, 
die uns die Trennung verschiedener Räume für unsere Insektengäste ermöglichen. Das Frontteil 
des Hotels sollte mit einem feinmaschigen Metallgitter  abgesichert werden. Die Maschen sollten 
nicht größer als 2 cm sein. Anderenfalls kann unser Hotel bald eine Kantine für die einheimischen 
Vögel werden.
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INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE (OGRZE-
WANIE DOMÓW I MIESZKAŃ CZYSTĄ 
ENERGIĄ)

MIKRO ADAPTACJE KLIMATYCZNE REALI-
ZOWANE PRZEZ PARTNERA PROJEKTU 
SAPOS GEMEINNÜTZIGE GMBH

MIKROANPASSUNGEN, DIE DURCH DEN 
PROJEKTPARTNER SAPOS gGMBH REALI-
SIERT WERDEN

PHOTOVOLTAIKANLAGEN (BEHEIZEN VON 
HÄUSERN UND WOHNUNGEN MIT SAUBE-
RER ENERGIE)
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OGRÓD PRZYJAZNY OWADOM i ZA-
GOSPODAROWANIE WODY  

OPADOWEJ W GÖRLITZ

STACJA METEOROLOGICZNA

INSEKTENFREUNDLICHER GARTEN UND 
REGENWASSERMANAGEMENT 

IN GÖRLITZ

METEOROLOGISCHE STATION
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NASADZENIA DRZEW W GMINIE ŻARY

Drzewa odgrywają ogromną rolę w środowisku, w któ-
rym żyjemy. Poprzez pochłanianie dwutlenku węgla 
i emisję tlenu poprawiają skład powietrza. Oprócz tego, 
sadzenie drzew przynosi wiele innych korzyści:
• drzewa są środowiskiem życia wielu zwierząt,
• oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów,
• zatrzymują wody opadowe,
• wzbogacają powietrze o substancje lotne,
• chronią przed hałasem,
• urządzone tereny zadrzewione obniżają poziom stre-

su i agresji,
• przyczyniają się do rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnej,
• wpływają na poprawę stanu zdrowia.

W ramach projektu TRANSGEA zostały przeprowadzone 
przez Fundację Natura Polska mikroadaptacje w postaci 
nasadzeń drzew na terenie gminy wiejskiej Żary. 

BAUMPFLANZUNG IN DER GEMEINDE 
ŻARY

Bäume spielen eine große Rolle in der Umwelt, in der 
wir leben. Durch die Aufnahme von Kohlendioxid und 
Sauerstoffemissionen verbessern sie die Zusammen-
setzung der Luft. Darüber hinaus bringt das Pflanzen 
von Bäumen viele weitere Vorteile:
• Bäume sind ein Lebensraum für viele Tiere,
• sie reinigen die Luft von giftigen Gasen und Partikeln,
• sie speichern Regenwasser,
• sie reichern die Luft mit flüchtigen Stoffen an,
• sie schützen vor Lärm,
• angeordnete Waldflächen reduzieren Stress und Ag-

gressionen,
• sie tragen zur Entwicklung der lokalen Gemein schaften 

bei,
• sie beeinflussen die Verbesserung der Gesundheit.

Im Rahmen des TRANSGEA-Projekts wurden Mikro-
anpassungen als Baumpflanzung in der ländlichen 
Gemeinde Żary von der Stiftung „Natura Polska” durch-
geführt.
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SKUTKI ZMIAN KLIMATU MAJĄ BEZPOŚ-
REDNI WPŁYW NA CZŁOWIEKA. JAK SIĘ 
PRZED NIMI CHRONIĆ?

Zasady postępowania w czasie upałów i suszy

• Przebywaj wewnątrz pomieszczeń tak długo, jak to 
możliwe. Jeśli jest brak klimatyzacji, przebywaj na 
najniższym poziomie budynku, poza zasięgiem świat-
ła słonecznego.

• Utrzymuj chłodne powietrze wewnątrz pomieszczeń 
poprzez stosowanie żaluzji w drzwiach i oknach.

• Regularnie pij duże ilości wody. Osoby cierpiące na 
epilepsję oraz schorzenia serca, nerek lub wątroby, 
będące na nisko-wodnej diecie oraz mające proble-
my z utrzymaniem płynów, powinny skontaktować 
się z lekarzem przed zwiększonym przyjmowaniem 
płynów.

• Ogranicz przyjmowanie napojów alkoholowych. 
Mimo, że piwo i napoje alkoholowe zdają się zaspa-
kajać pragnienie, to zazwyczaj powodują dalsze od-
wodnienie organizmu.

• Noś okrycia głowy, które skutecznie będą chronić 
twarz i głowę przed nadmiernym nagrzaniem.

• Unikaj zbytniego nasłonecznienia. Opalenizna spo-
walnia zdolność do samoczynnego chłodzenia się. 
Użyj środków ochrony przed promieniami słoneczny-
mi o wysokim współczynniku skuteczności ochrony.

DIE FOLGEN DES KLIMAWANDELS  
HABEN DIREKTEN EINFLUSS AUF DEN 
MENSCHEN. WIE KANN MAN SICH DA-
VOR SCHÜTZEN?

Verhaltensregeln bei Hitze und Dürre

• Bleiben Sie so lange wie möglich in einem Gebäude. 
Wenn es keine Klimaanlage gibt, bleiben Sie auf der 
untersten Ebene des Gebäudes, außerhalb der Reich-
weite des Sonnenlichts.

• Halten Sie die Raumluft kühl, indem Sie Jalousien an 
Türen und Fenstern verwenden.

• Trinken Sie regelmäßig viel Wasser.  Menschen mit 
Epilepsie, Herz-, Nieren- oder Lebererkrankungen, auf 
wasserarmer Diät und mit Problemen mit der Aufrecht-
erhaltung der Flüssigkeiten sollten Ihren Arzt konsul-
tieren, bevor Sie weitere Flüssigkeiten einnehmen.

• Begrenzen Sie die Einnahme von alkoholischen Ge-
tränken. Obwohl Bier und alkoholische Getränke Durst 
zu stillen scheinen, verursachen sie gewöhnlich einen 
Flüssigkeitsverlust.

• Tragen Sie eine Kopfbedeckung, die Ihr Gesicht und 
Ihren Kopf effektiv vor übermäßiger Hitze schützt.

• Vermeiden Sie zu viel Sonneneinstrahlung. Das Bräu-
nen verlangsamt die Fähigkeit zur Selbstkühlung. Ver-
wenden Sie Sonnenschutzmittel mit hohem Schutz-
faktor.
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BURZA

BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA WYSTĄPIENIE BURZY: 
• ubezpiecz swoje mieszkanie, dom, samochód, zwie-

rzęta gospodarskie, uprawy polowe od skutków bu-
rzy,

• przygotuj swoje mieszkanie (dom):
 - zabezpiecz rynny i inne części budynku,
 - zabezpiecz urządzenia elektryczne, które mogą 

ulec zniszczeniu,
 - sprawdź drożność studzienek kanalizacyjnych 

i rowów.

PODCZAS BURZY: 
• jeżeli spotka Cię burza z dala od domu, znajdź bez-

pieczne schronienie i pozostań do czasu jego zakoń-
czenia;

• jeśli jesteś w domu:

 - zamknij okna, usuń z parterów i balkonów przed-
mioty, które mogą zagrażać przechodniom;

 - pozostań w nim z dala od oszklonych okien, su-
fitów i drzwi;

 - wyłącz z gniazdek wszystkie zbędne urządzenia 
elektryczne oraz anteny,

 - jeśli jesteś w samochodzie stań na poboczu i prze-
czekaj ulewę, unikaj zatrzymywania się pod drze-
wami, przewodami elektrycznymi itp.

O wszystkich zdarzeniach mających istotne znacze-
nie dla bezpieczeństwa ludzi informuj straż pożarną, 
a w przypadku zerwania linii energetycznych zgłoś to 
pogotowiu energetycznemu.

GEWITTER

SEIEN SIE AUF GEWITTER VORBEREITET:
• Versichern Sie Ihre Wohnung, Haus, Auto, Nutztiere, 

Feldfrüchte gegen die Auswirkungen eines Sturms.
• Bereiten Sie Ihre Wohnung (Haus) vor: 

 - Sichern Sie Rinnen und andere Gebäudeteile. 
 - Schützen Sie Lampen und andere Geräte, die be-

schädigt werden können.
 - Überprüfen Sie die Durchgängigkeit von Gullys 

und Gräben.

WÄHREND DES STURMS:
• Trifft Sie ein Sturm, wenn Sie nicht zu Hause sind, suchen  

Sie ein Haus  oder eine andere geschützte Stelle.
• Wenn Sie zu Hause sind: 

 - Schließen Sie Fenster, entfernen Sie Gegenstände 
von Balkonen, die Passanten gefährden könnten.

 - Halten Sie sich von Türen, Fenstern und Decken 
aus Glas fern. 

 - Entfernen Sie nicht benötigte Geräte aus Steck-
dosen und Antennendosen.

 - Wenn Sie im Auto unterwegs sind, halten Sie an 
und stellen Sie sich so an den Straßenrand, dass 
Sie nicht gefährdet sind. Warten das Ende des  
Regens ab, vermeiden Sie das Anhalten unter Bäu-
men, Freileitungen usw.

Informieren Sie die Feuerwehr über alle für die mensch-
liche Sicherheit wichtigen Ereignisse. Melden Sie einen 
Stromausfall auch an den Energieversorger.
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ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS 
GRADOBICIA

 Jeżeli spotka Cię gradobicie z dala od domu, znajdź 
bezpieczne schronienie i pozostań tam do czasu jego 
zakończenia. Jeśli jesteś w domu, to:
• zamknij okna, usuń z parapetów i balkonów przed-

mioty, które mogą zagrażać przechodniom,
• w miarę możliwości pozamykaj zwierzęta domowe 

i hodowlane,
• trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz dodat-

kowe baterie.

VERHALTENSREGELN BEI HAGEL

 Wenn Sie einen Hagelsturm in der Ferne sehen,  
suchen Sie ein Haus  oder eine andere geschützte Stelle. 
Bleiben Sie dort, bis das Unwetter vorüber ist. Wenn Sie 
zu Hause sind, dann:
• Schließen Sie die Fenster und entfernen Sie Gegen-

stände von Fenstern und Balkonen, die Passanten ge-
fährden könnten.

• Wenn möglich schließen Sie Haustiere und Nutztiere 
ein.

• Halten Sie Taschenlampen und Ersatzbatterien bereit.

MROZY

 Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, 
przed próbą reanimacji. Przy odmrożeniach kończyn 
zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdro-
wego człowieka. Na inne części ciała nakładaj ciepłe 
(nie gorące) okłady.
 Nie podawaj alkoholu osobie dotkniętej odmroże-
niem lub wychłodzeniem, w szczególności gdy nie ma 
możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia. Uni-
kaj podawania kawy - ze względu na zwartość kofeiny, 
nie podawaj żadnych leków bez dodatkowych wskazań.

FROST

 Seien Sie Vorsichtig mit der Einschätzung, ob jemand 
tot ist und beginnen Sie wenn möglich trotzdem mit der 
Reanimation. Tauchen Sie Ihre Gliedmaßen bei Erfrie-
rungen in lauwarmes Wasser mit der Körpertemperatur 
eines gesunden Menschen. Wenden Sie warme (nicht 
heiße) Wickel auf andere Körperteile an. 
 Geben Sie einer von Erfrierungen oder Unterkühlung 
betroffenen Person keinen Alkohol, insbesondere wenn 
es nicht möglich ist, einen warmen Schutz zu bieten. 
Vermeiden Sie es, Kaffee zu geben (wegen des Koffein-
gehalts), geben Sie keine Medikamente ohne zusätzliche 
Hinweise.
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BĄDŹ PRZYGOTOWANY NA WYSTĄPIE-
NIE ŚNIEŻYC, ZAWIEI I ZAMIECI:

• w czasie opadów pozostań w domu,
• jeśli musisz wyjść na zewnątrz, ubierz się w ciepłą 

odzież wielowarstwową i powiadom kogokolwiek 
o docelowym miejscu podróży oraz przewidywanym 
czasie dotarcia na miejsce przeznaczenia,

• jeśli używasz piecyków, zapewnij wentylacje po-
mieszczeń.

PODRÓŻOWANIE W ZIMIE: 
 Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych w zimie 
jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu 
zimowego oraz brak znajomości postępowania na wy-
padek unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia pod-
czas podróżowania. 
• jeśli musisz wyruszyć w podróż, rozważ wykorzysta-

nie publicznych środków transportu. Jeśli podróżu-
jesz samochodem podróżuj w dzień, nie podróżuj 
samotnie.

• trzymaj „zimowy zestaw” w bagażniku swojego sa-
mochodu (łopatkę do śniegu, migające światło, ręka-
wice, czapkę, koc, linę holowniczą, łańcuchy na koła, 
pojemnik z solą kamienną, kable do akumulatora).

• jeśli śnieg uwięzi Cię w twoim samochodzie:
 - zjedź z głównego pasa, włącz migające światła 

alarmowe i wywieś jaskrawą tkaninę na antenie 
samochodu lub przez okno,

 - pozostań w swoim samochodzie, by ratownicy 
mogli łatwiej Cię znaleźć, 

 - wyłączaj silnik i ogrzewanie na dziesięć minut 
w ciągu każdej godziny w celu utrzymania ciepła. 
Kiedy silnik pracuje, lekko otwórz okno w celu 
wentylacji,

 - wymieniaj się z innymi w czasie snu. Jedna oso-
ba musi stale czuwać by obudzić wszystkich, gdy 
zauważy nadchodzącą pomoc,

 - bądź ostrożny, nie nadużywaj akumulatora. 

SEIEN SIE AUF SCHNEESTÜRME, 
SCHNEEVERWEHUNG UND SCHNEE-
TREIBEN VORBEREITET:

• Bleiben Sie zu Hause, wenn es schneit.
• Wenn Sie nach draußen gehen müssen, tragen Sie 

warme, mehrschichtige Kleidung und teilen Sie jeman-
dem Ihr Ziel und die voraussichtliche Ankunftszeit mit.

• Wenn Sie Öfen benutzen, sorgen Sie für eine gute 
Raumbelüftung. 

WINTERREISEN:
 DENKEN SIE DARAN, dass eine der vielen Todesursa-
chen im Winter eine unsachgemäße Vorbereitung des 
Fahrzeugs auf die Wintersaison und mangelnde Kennt-
nisse über das Vorgehen beim Ausfall des Fahrzeugs oder 
bei Verirren auf Reisen sind.
• Wenn Sie eine Reise antreten müssen, sollten Sie die 

öffentlichen Verkehrsmittel in Betracht ziehen. Wenn 
Sie mit dem Auto anreisen, fahren Sie tagsüber nicht 
alleine.

• Halten Sie das „Winter-Set“ im Kofferraum Ihres Au-
tos (Schneeschaufel, Blinklicht, Handschuhe, Mütze, 
Decke, Abschleppseil, Ketten für Räder, Behälter mit 
Steinsalz, Kabel für die Batterie) bereit.

• Wenn Sie der Schnee in Ihrem Auto überrascht: 
 - Verlassen Sie die Hauptfahrspur, schalten Sie Warn-

blinker  ein und hängen Sie einen hellen Stoff auf 
die Antenne oder durch das Fenster auf,

 - Bleiben Sie in Ihrem Auto, damit die Retter Sie leich-
ter finden können.

 - Schalten Sie den Motor und die Heizung für zehn 
Minuten pro Stunde aus, um die Wärme aufrecht-
zuerhalten. Öffnen Sie bei laufendem Motor ein 
bisschen das Fenster zur Belüftung auf.

 - Wechseln Sie sich mit anderen Personen beim 
Schlafen ab. Eine Person muss kommende Hilfe 
bemerken.

 - Schonen Sie die Batterie des Fahrzeugs.
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