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Niezwykłe walory przyrodnicze gminy Stawiguda czynią jej przestrzeń wyjątkową, ale jednocześnie 

narażona jest ona na silną presję ze strony ruchu turystycznego. Potrzeba zachowania zagrożonych 

gatunków flory i fauny łączy się z potrzebą wspierania się edukacją ekologiczną na wielu płaszczyznach. 

Najlepszym sposobem jest połączenie korzyści płynących z dobrodziejstw przyrody z wprowadzeniem 

elementów dydaktycznych o potrzebie jej ochrony. Wychodząc naprzeciw tym problemom, projekt Gminy 

Stawiguda „Ochrona bioróżnorodności na terenie gminy Stawiguda” łączy elementy infrastruktury z 

elementami edukacji ekologicznej. Istniejące szlaki rowerowe, piesze i atrakcje turystyczne zostaną 

uzupełnione o nowe przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu skierowanie ruchu turystycznego poza 

obszary chronione i stworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime. 

Wszystkie działania projektowe wspierają ochronę gatunków i siedlisk, dla których ochrony powołano 

obszary chronione. W czasach, w których obserwuje się zjawisko kurczenia się przestrzeni turystycznej przez 

np. budownictwo mieszkaniowe czy złe gospodarowanie przestrzenią można uznać za jedno z bardzo 

ważnych zagrożeń dla przyrody. Stąd, niezbędne jest odpowiednie planowanie działań infrastrukturalnych. 

Prowadzenie traktów rowerowych i pieszych poza obszary objęte formami ochrony przyrody chroni przed 

zadeptywaniem roślin, fragmentaryzacją siedlisk i ograniczeniem prawidłowego rozmnażania się oraz 

rozwoju roślin i zwierząt, nieumyślnymi podpaleniami, śmieceniem. Tworzenie terenów ochrony 

bioróżnorodności na tych szlakach wzbogaci przestrzeń i skieruje ruch turystyczny na te atrakcje; 

jednocześnie prowadzona będzie odpowiednia edukacja ekologiczna.  

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni w kierunku ochrony przyrody na 

terenie gminy Stawiguda: budowa ciągów pieszo – rowerowych wraz z oświetleniem w Bartągu i 

Stawigudzie, ciągów łączących Bartąg z Bartążkiem, Wymój ze Stawigudą, Bartąg z Rusią, budowa traktów 

dydaktycznych w Rusi i Majdach wraz z oświetleniem, stworzenie miejsc ochrony bioróżnorodności w 

Stawigudzie, Bartągu i Bartążku, budowa miejsca odpoczynku dla rowerzystów przy szlaku rowerowym 

w Tomaszkowie wraz z elementami małej architektury oraz budowa mini boiska i parku w Majdach wraz 

z oświetleniem i monitoringiem wizyjnym. Budowa infrastruktury powiązana jest z elementami edukacji 

ekologicznej i obejmuje montaż budek lęgowych, hoteli dla owadów, tablic dydaktycznych. 

 



W ramach robót budowlanych zaplanowano realizację 11 zadań: 

 

Zadanie 1: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Bartągu” 

Zadanie 2: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego miejscowości Bartąg i Bartążek” 

Zadanie 3: „Budowa traktu pieszo – rowerowego łączącego Bartąg i Ruś” 

Zadanie 4: „Budowa traktu pieszo – rowerowego łączącego Wymój ze Stawigudą” 

Zadanie 5: „Budowa traktu pieszego wraz z elementami edukacji ekologicznej w Rusi” 

Zadanie 6: „Budowa turystycznego szlaku pieszo – rowerowego przy ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie” 

Zadanie 7: „Utworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z elementami edukacji ekologicznej 

w Stawigudzie” 

Zadanie 8: „Budowa aromaparku z elementami edukacji ekologicznej w Bartążku” 

Zadanie 9: "Budowa rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką 

dydaktyczną wraz miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej” 

Zadanie 10: „Utworzenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej wzdłuż ulicy Przyrodniczej w Bartągu”  

Zadanie 11: „Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na miejsce odpoczynku przy szlaku rowerowym 

w Tomaszkowie”  

 

 

Cele realizacji projektu: 

1. Ograniczenie dostępu do ostoi gatunków chronionych występujących na obszarze 

oddziaływania projektu poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego poza tereny 

objęte ochroną na terenie Gminy Stawiguda; 

2. Edukacja ekologiczna na terenie budowanych traktów pieszych, stanowiących ścieżki 

edukacyjne, wyposażone w elementy małej achitektury (tablice edukacyjne informujące o 

potrzebie ochrony przyrody, wyposażone w kody QR, przekierowujące na stronę www 

zawierające rozszerzone informacje o gatunkach podlegających ochronie na tym terenie; budki 

lęgowe oraz budki dla owadów); 

3. Tworzenie miejsc różnorodności biologicznej poprzez budowę aromaparku, parku nad stawem, 

jak również separatorów zieleni z elementami edukacji ekologicznej i środków ochrony 

gatunków fauny i flory; 

4. Promocja ekomobilności poprzez wspomaganie rozwoju komunikacji rowerowej na obszarach 

chronionych. 

5. Poprawa atrakcyjności turystycznej i gospodarczej gminy Stawiguda. 

 

Wśród celów można także wymienić następujące cele, które zostaną zrealizowane w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia: 

 Pełne wykorzystanie naturalnych walorów środowiska Gminy z jednoczesnym budowaniem 

świadomości ekologicznej wśród użytkowników infrastruktury; 

 Wzrost bezpieczeństwa gatunków objętych ochroną. 

 

 


