
K O M U N I K A T 
w sprawie przyjęcia przez Krajową Radę PZD 

programu „Bioróżnorodność na działkach w ROD” 

 

Zarząd ROD ASTER w Łomży informuje, że Krajowa Rada PZD przyjęła w dniu 03.12.2020 roku 
program „Bioróżnorodność na działkach w ROD”. Podstawowym założeniem tego programu jest 
propagowanie postaw proekologicznych wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności  
na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na ten temat. 

Program „Bioróżnorodność na działkach w ROD” stanowi dopełnienie dotychczasowych 
programów PZD, tj. „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek  
na miarę potrzeb współczesnych rodzin” oraz „Otwarty program klimatyczny PZD”, poruszających 
temat zagospodarowania i wykorzystania działek ROD w aspekcie działań ekologicznych i przyjaznych 
środowisku. Przypomnijmy, bioróżnorodność to zróżnicowanie gatunków roślin, zwierząt, grzybów  
i bakterii występujących w naszym otoczeniu, z którym jesteśmy w ścisłym związku, czy chcemy czy 
nie, i to od nich zależy nasza egzystencja. W najnowszym programie PZD szczególnie zwraca się 
uwagę na działania, jakie może podjąć każdy działkowiec na swojej działce, przyczyniając się 
jednocześnie do zachowania bioróżnorodności i dobrej kondycji przyrodniczej użytkowanej przez 
siebie działki. Do takich działań należy prawidłowe wykorzystywanie kompostowników, prowadzenie 
upraw wielogatunkowych, stosowanie rodzimych gatunków uprawowych, rezygnacja z chemicznych 
środków ochrony roślin, gromadzenie i oszczędne gospodarowanie wodą, zakładanie budek lęgowych 
i karmików dla ptaków oraz domków i ekohoteli dla owadów i pożytecznych ssaków. Utrzymaniu 
bioróżnorodności na działce sprzyja również uprawa roślin miododajnych, zakładanie łąk kwietnych 
zamiast trawnika oraz stosowanie upraw współrzędnych i płodozmianu. 

 Pamiętajmy, że ROD jako tereny zielone mają ogromne znaczenie dla aglomeracji miejskich. 
Ogrody są zielonymi płucami miast i często doceniane jest ich ekologiczne znaczenie. Zadaniem 
wszystkich działkowców jest pamiętać i dbać o zachowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako 
zielonych enklaw, zasobnych w różnorodność gatunkową. 

               W celu zachęcenia Państwa do wdrażania założeń programu zarząd zamierza dołożyć 
wszelkich starań, aby informacje na temat treści programu dotarły do wszystkich działkowców. Pełną 
treść dokumentu można znaleźć  tutaj: 

http://www.poznan.pzd.pl/edc_media/Page/Witamy/TinyFiles/Program-pzd-bioroznorodnosc-na-
dzialkach-w-rod.pdf. 

Możliwe do zrealizowania w naszym ogrodzie elementy tego programu będą omówione w informacji 
ogrodowej służby instruktorskiej wiosną bieżącego roku, którą wywiesimy na tablicach pod wiatą. 
Wprowadzenie ich na użytkowanych przez Państwa działkach będzie oceniane podczas corocznego 
przeglądu stanu zagospodarowanie i uprawy. Wyróżniających się działkowców w zakresie 
wprowadzania ekologicznych metod uprawy działki będziemy odpowiednio doceniać. Zarząd podjął 
decyzję o ustanowieniu, od bieżącego roku, cyklicznego ogrodowego konkursu na najbardziej 
ekologicznie zagospodarowaną i uprawianą działkę w ROD ASTER. Laureaci tego konkursu otrzymają 
rzeczowe nagrody, a ich osiągnięcia będą stanowiły wzór dla innych użytkowników.  Informacja  
o ogłoszeniu konkursu, oraz regulamin jego przeprowadzenia zamieścimy na naszej stronie 
internetowej i na tablicy pod wiatą. 

                 Zarząd zachęca wszystkich działkowców do zapoznania się z omawianym tematem  
i podjęcie działań w celu realizacji założeń programu PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD”. 
Pomoże w tym bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej. Prosimy 
też o zapoznawanie się z materiałami publikowanymi przez społeczną służbę instruktorską  
na tablicach pod wiatą. 
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