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Legenda:

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

Lider projektu:

Odwiedź stronę projektu, aby obejrzeć prace zrealizowane przez uczniów www.greengo.gridw.pl/projekty-szkol 
Zajrzyj do Bazy Wiedzy, aby dowiedzieć się więcej nt. roli i sposobów kształtowania zielonej infrastruktury na obszarach wiejskich www.greengo.gridw.pl/baza-wiedzy

www.FB.com/projektGreenGo

GreenGo! Zielona infrastruktura na terenach wiejskich 
ostoją różnorodności biologicznej

Edukacyjny projekt GreenGo! stanowi odpowiedź na potrzeby:
• poszerzenia wiedzy odbiorców na temat roli i metod zrównoważonego kształtowania zielo-

nej infrastruktury,
• lepszego rozpoznania zasobów przyrodniczych w skali lokalnej, w szczególności na terenach 

użytkowanych rolniczo,
• budowania relacji pomiędzy grupami odbiorców projektu w celu wzmocnienia wspólnych 

działań na rzecz ochrony i rozwoju elementów zielonej infrastruktury jako lokalnych centrów 
różnorodności biologicznej.

Gdzie szukać zielonej infrastruktury? 
ostoją różnorodności biologicznej 
Zielona infrastruktura stanowi przyrodniczy szkielet terenu. To sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych, zaprojektowana 
i zarządzana w taki sposób, aby wspierać utrzymywanie środowiska w dobrej kondycji. Dzięki temu człowiek może czer-
pać z niego liczne korzyści, zwane usługami ekosystemowymi, stanowiące podstawę wysokiej jakości życia oraz dobrobytu 
mieszkańców danego obszaru.

Katalog obiektów zielonej infrastruktury obejmuje, m.in.:
• obszary chronione o różnej wielkości (np. parki narodowe, czy krajobrazowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne),
• tereny o wysokiej wartości przyrodniczej usytuowane poza obszarami chronionymi, np. lasy o znacznym stopniu natural-

ności, czy tereny zalewowe,
• w skali lokalnej również drobniejsze elementy krajobrazu, m.in. te bezpośrednio powiązane z przestrzenią rolniczą – mie-

dze, zadrzewienia śródpolne, śródpolne oczka wodne i rowy z towarzyszącą im roślinnością,
• a także elementy krajobrazu ukształtowane ręką człowieka, takie jak parki dworskie i przypałacowe, aleje drzew, trady-

cyjne ogródki przydomowe, stare sady. Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody zginie. 
Konfucjusz

Skąd pomysł na projekt?

www.GreenGo.gridw.pl

Z kim i dla kogo realizujemy projekt?

pracownicy urzędów  
gmin wiejskich  

i miejsko-wiejskich

uczniowie szkół 
rolniczych, gimnazjów  

i liceów

mieszkańcy  
(np. rolnicy, inwestorzy)

Jakie działania realizujemy w ramach projektu?

Szkolenia dla pracowników gmin

Lekcje pokazowe w terenie dla uczniów

Konkurs „GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę!” dla młodzieży

Rozwijanie współpracy uczniów z urzędami gmin

Inwentaryzacja oraz mapowanie elementów zielonej infrastruktury

Wortal o zielonej infrastrukturze

Pikniki edukacyjne dla mieszkańców gmin

Gminy i szkoły w projekcie GreenGo!



Lokalna Baza Zielonej Infrastruktury w gminie Lesznowola. Dane zgromadzone przez uczniów  
na geoportalu GreenGo! (fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa)
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Dlaczego zielona infrastruktura jest nam potrzebna? 
ostoją różnorodności biologicznej 
• Wpływa na poprawę stanu środowiska przyrodniczego
• Poprawia jakość życia lokalnych społeczności
• Wspiera rozwój gospodarczy regionu

Konkurs GreenGo! Mapuj zieloną infrastrukturę!

Zadaniem uczniów było przeprowadzenie inwentaryzacji oraz ocena stanu i roli wybranych 
elementów zielonej infrastruktury. Efektem prac są Lokalne Bazy Zielonej Infrastruktury, które 
mogą być wykorzystane przez pracowników gmin przy realizacji ich bieżących zadań dotyczą-
cych ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego.

Cel

Przed przystąpieniem do realizacji prac konkursowych, uczniowie uczestniczyli w lekcjach 
pokazowych prowadzonych w szkołach przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa.  
Celem zajęć było wprowadzenie młodzieży w tematykę konkursu oraz zapoznanie z narzę-
dziami wspierającymi inwentaryzację elementów zielonej infrastruktury. Sama realizacja prac 
konkursowych składała się z czterech głównych etapów.

Etapy prac uczniów

Na każdym etapie prac zespoły uczniowskie były wspierane przez pracowników współ-
pracujących gmin oraz ekspertów, m.in. leśników, służących cennymi poradami na temat  
badanych terenów.

Pakiety tematyczne

Pakiet wodny
Zadanie dla uczniów: opisanie stref buforowych w są-
siedztwie obiektów wodnych (cieków, rowów meliora-
cyjnych, oczek wodnych). Ocena ich stanu. Zweryfiko-
wanie, czy pełnią funkcję naturalnych filtrów, eliminując 
zanieczyszczenia spływające do wód.

Pakiet zadrzewień śródpolnych
Zadanie dla uczniów: inwentaryzacja zadrzewień. Ze-
branie informacji o ich rozmieszczeniu i składzie gatun-
kowym. Zbadanie ich wpływu na różnorodność biolo-
giczną i środowisko sąsiadujących pól uprawnych.

Pakiet pszczelarski
Zadanie dla uczniów: inwentaryzacja miedz na wybra-
nym obszarze.  Opisanie porastającej je roślinności pod 
kątem składu gatunkowego. Ocena, czy stanowią od-
powiednie miejsce dla żerowania zapylaczy.

Pakiet kulturowo-krajobrazowy
Zadanie dla uczniów: analiza obecności zadrzewień jako 
elementu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnorodność ga-
tunkową zadrzewień, rozmieszczenie i ich dostępność, 
występowanie potencjalnych pomników przyrody.

Aplikacja mapowa (geoportal) GreenGo!

Uczniom w pracy towarzyszyła dedykowana aplikacja mapowa (geoportal), za pomocą które-
go młodzież mapowała elementy zielonej infrastruktury w swojej gminie. Uczniowie zbierali 
informacje o poszczególnych obiektach, wprowadzali je do formularzy oraz dodawali doku-
mentację zdjęciową, tworząc Lokalną Bazę Zielonej Infrastruktury.

Uczestnicy

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

Wybór tematu pracy (pakietu tematycznego)

Wybór obszaru badań

Zebranie informacji o zasobach zielonej infrastruktury (prace terenowe, wizyty  
w urzędzie gminy, rozmowy z mieszkańcami, spotkania z ekspertami,  praca  
z geoportalem GreenGo!)

Podsumowanie wyników inwentaryzacji. Analiza stanu i roli elementów  
zielonej infrastruktury

1 miejsce:  
Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu
2 miejsce:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu
3 miejsce:  
Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie

Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Świerczach
Zespół Szkół w Michałówce
Zespół Szkół w Samogoszczy
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy
Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach
Publiczne Gimnazjum im. W.S. Reymonta w Stoczku
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim
Gminne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieliszewie
Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku
Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie
Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie

187 uczniów zaangażowanych w konkurs 
483 zinwentaryzowane elementy zielonej sieci 
15 Lokalnych Baz Zielonej Infrastruktury


