
 
 

Designação do Projeto vencedor: Preserving Ecological Value in the Landscape of the 
Szprotawa River Valley 
 
Candidato: Associação do Parques Paisagísticos Lower Silesian  
 
Área de intervenção: 1696.78 ha  
 
Localização: Przemokowski (Polónia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrição: 
Parcialmente ocupado por uma antiga base aérea soviética até 1992, a área do Parque de 
Przemokowski foi objeto de uma grande intervenção que decorreu entre 1999 e 2009. Através 
da implementação de um programa original e inovador, promoveu-se a recuperação e 
conservação dos valores naturais em consonância com o desenvolvimento de atividades que 
visassem o seu desenvolvimento económico (turismo, agricultura, educação ambiental e 
produção de energia).  
Inserido na bacia do rio Szprotawa, a intervenção incidiu sobre áreas protegidas (incluindo 
sítios Rede Natura 2000), associadas as zonas húmidas, mas também sobre espaços agrícolas, 
tendo contado com apoios comunitários para a sua execução. O projeto incluiu a recuperação 
de áreas naturais, dos caminhos rurais e do sistema de drenagem, incluindo ainda o 
desenvolvimento de diversos projetos educativos dirigidos às crianças e aos jovens. Procurou-
se envolver as comunidades locais, das quais faz parte uma comunidade cigana, e os 
agricultores nas atividades de conservação. 
Todo o projeto procurou integrar as políticas agrícolas com as políticas de conservação da 
natureza e da paisagem.  
Atualmente o parque, com as suas zonas húmidas e pântanos, representa uma das áreas 
melhor preservadas do vale deste grande rio.  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Principais Desafios: 
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Fonte: Google maps 

Fontes: wikiwand, Przemkowski Park e Galeria Nagrzyby 



 
 

 

 Conservação da natureza 
 

- Recuperação e conservação de um conjunto significativo de 
regúgios de avifauna (18 espécies);  
 
- Recuperação de cerca de 500 ha de zonas húmidas e 
pântanos, anteriormente drenados para ocupação da antiga 
aerobase soviética, incluindo demolição de edifícios e infra-
estruturas abandonadas; 
 
- Preservação de comunidades vegetais com interesse 
conservacionista;   
 
- Construção de precursos de observação da paisagem. 
 

 Eco agricultura 
 

- Conservação dos pólderes como forma de gestão do solo 
nas áreas protegidas; 
 
- Aquisição de equipamento para implementação do 
programa Eco Agricultura; 
 
- Gestão do coberto herbáceo para pastages; 
 
- Restabelecimento dos prados para pastagem associados à 
preservação das turfeiras. 
 

 Energia  
 
- Desenvolvimento de um programa de gestão da biomassa 
para produção energética; 
 
- Modernização do sistema de aquecimento das instalações 
do Lower Silesian Association of Landscape Parks e da escola 
da cidade de Wysoka para um sistema de aquecimento 
alimentado com caldeiras a biomassa. 
 

 Envolvimento da comunidade 
 
- Introdução de estratégias de longo prazo para evitar a 
marginalização da comunidade cigana; 
 

- Disseminação de boas práticas entre os agricultores através 
do programa Eco-Agricultura;  
 

-Desenvolvimento de um programa educativo sobre a 
importância da conservação da natureza, que já incidiu sobre 
cerca de 186.000 crianças e jovens. 

Fonte: Przemkowski Park Krajobrazowy  (site oficial) 
 

http://www.dzpk.pl/pl/parki-krajobrazowe/93-przemkowski-park-krajobrazowy.html

