Pod koniec września 2015 roku udało się nam w całości zrealizować przedsięwzięcie pod nazwą
„Zagospodarowanie i pielęgnacja małego zbiornika wodnego wraz z zachowaniem siedliska
przyrodniczego” w ramach którego udało się odmulić i doprowadzić do pierwotnego wyglądu zbiornik
wodny który od kilkudziesięciu lat w wyniku braku prac konserwacyjnych utracił swą świetność. Zbiornik
wodny położony jest w ramach działki nr 75/62, powstała alejka spacerowa która do niego prowadzi. W
ramach realizacji inicjatywy przygotowanych zostało też 5 platform pływających dla ptaków. Dzięki tym
platformom ptaki przebywające na terenie wsi Rzuchowa i zespołu dworsko-parkowego w Rzuchowej będą
mogły korzystać bezpiecznie z wody źródlanej w upalne dni. W ramach tej inicjatywy również wykonana i
zamontowana została w miejscu alejki spacerowej na balach modrzewiowych kładka spacerowa która ma
chronić osoby wizytujące ten zbiornik i rośliny czy zwierzęta żyjące na tym obszarze przed upadkiem do
zbiornika wodnego w okolicach „miechu” lub z nasypu brzegu stanowiącego zaporę dla wody. Przy drodze
gminnej z której schodzi się na ścieżkę spacerową do przedmiotowego zbiornika została zamontowana
tablica informacyjna o inicjatywie

Dlaczego warto pielęgnować zbiorniki wodne ?
W ramach inicjatywy stworzono możliwość do obserwowania roślin oraz zwierząt na tym terenie
występujących w sposób naturalny w środowisku.
Zbiornik wodny pozostaje nie ogrodzony i ogólnodostępny bezpłatnie przez cały rok dla zwiedzających.
Jednocześnie zwracamy się do wszystkich którzy będą odwiedzać to miejsce aby nie zakłócały życia
zwierząt czy wegetacji roślin tu występujących.
Korzyści dla środowiska to rekultywacja obszaru zdegradowanego przez człowieka oraz wyznaczenie ścieżki
dla pieszych w taki sposób aby wyeliminować negatywne skutki powodowane przez przypadkowych
przechodniów poruszających się przypadkowymi trasami.
Ochrona środowiska dziś – to lepsza jakość życia jutro, dlatego też Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA
dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie wspiera proekologiczne inicjatywy obywatelskie, tak jak np. zagospodarowanie i pielęgnacja
małego zbiornika wodnego.

Inicjatywa realizowana przez GRUPA ODROLNIKA z siedzibą i biurem: Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa
w ramach projektu pn. „Przyroda nie zna nagrody ani kary, zna tylko konsekwencje – inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu
tarnowskiego” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa nr 218/2015/Wn12/EE-il/D.
tel.: (14) 307 05 01 mobile: 608 42 46 60 e-mail: grupaodrolnika@wp.pl strona internetowa: www.grupa.odrolnika.pl
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