
Ekosystem wodny

Zbiorniki i cieki wodne s¹ podstaw¹ retencji wodnej czyli zdolnoœci do gromadzenia i przetrzymywania wody 
przez d³u¿szy czas w œrodowisku o¿ywionym i nieo¿ywionym. Rzeka Zimnica w przesz³oœci meandrowa³a, 
czyli wi³a siê po ca³ym dnie doliny. W wyniku regulacji koryta rzeki zlikwidowano meandry, pog³êbiono
i ukszta³towano przekrój koryta, co spowodowa³o obni¿enie poziomu wód gruntowych i spadek wilgotnoœci 
gleb w dolinie rzeki. Pogorszy³y siê warunki bytowania dzikich zwierz¹t. 
Wody to œrodowisko ¿ycia licznych bezkrêgowców: miêczaków, skorupiaków, owadów, pajêczaków, 
pierœcienic oraz krêgowców: ryb, p³azów, gadów, ptaków i ssaków. Oprócz schronienia, pokarmu, miejsca 
rozrodu i rozwoju rzeki s¹ naturalnymi korytarzami migracyjnymi przebijaj¹cymi siê przez tereny zmienione 
dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Wody wolno p³yn¹ce i stoj¹ce, takie jak oczka wodne, stawy czy mokrad³a to jedyne 
œrodowiska, w których mog¹ rozmna¿aæ siê p³azy. Zbiorniki wodne pe³ni¹ rolê wodopojów. Obecnoœæ 
roœlino¿erców przyci¹ga zwierzêta na nie poluj¹ce: owado¿erne i drapie¿niki. Wzrasta cenna ekologicznie 
bioró¿norodnoœæ. 
W rzece Zimnicy p³yn¹cej w pobli¿u trasy œcie¿ki przyrodniczej oraz w œródleœnym stawie wystêpuj¹ cztery 
gatunki ryb niewielkich rozmiarów: kie³b, œliz, ciernik i cierniczek, które stanowi¹ typowe elementy 
ichtiofauny ma³ych cieków i zbiorników wodnych. 
Na obszarze przez który przebiega trasa œcie¿ki przyrodniczej wystêpuj¹ trzy gatunki p³azów: 
ropucha szara, ¿aba trawna, ¿aba moczarowa i cztery gatunki gadów: jaszczurka zwinka, jaszczurka 
¿yworodna, padalec - beznoga jaszczurka przypominaj¹ca swoim kszta³tem wê¿a i zaskroniec zwyczajny. 
W Dolinie Zimnicy spotkaæ mo¿na gatunki roœlin zwi¹zanych ze œrodowiskiem wodnym: od roœlin wodnych 
jak kosaciec ¿ó³ty, przez zasiedlaj¹ce wilgotne ³¹ki storczyki po olchê czarn¹ tworz¹c¹ tu zadrzewienia
i szcz¹tkowe ³êgi nad rzek¹. 

Wszystkie p³azy i gady ¿yj¹ce w naszym kraju s¹ pod ochron¹.

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoœl¹skiego na lata 2007 - 2013. 

Beneficjentem jest Gmina Miejska Lubin.
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