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Na dobry początek
Nasz projekt „Drzewa cenniejsze niż złoto” zrodził się z żalu, niezgody, niepokoju i nadziei.
Z żalu za utraconą Puszczą Jaktorowską, która porastała niegdyś teren naszej gminy. Z niezgody
na wycinkę starych drzew (początek naszego projektu zbiegł się z bezprawną wycinką 67 drzew
w centrum Milanówka, która wstrząsnęła wielu osobami), smogu przekraczającego wszelkie
normy i śmieci na terenie użytków ekologicznych. Z niepokoju przed gwałtownie zachodzącymi zmianami klimatu, które odczuwamy również u nas w Milanówku w postaci spadku bioróżnorodności i kłopotów z wodą (zarówno z suszą, jak i podtopieniami). I wreszcie z nadziei, że
wspólnie możemy to zmienić, by nasze dzieci mogły czuć dumę z bycia mieszkańcami gminy
przyjaznej drzewom i lokalnej przyrodzie – skarbu cenniejszego niż złoto. Bo jak mówi opowieść:
można mieć skarb w swoim własnym domu i nic o tym nie wiedzieć. Żeby się o tym przekonać,
trzeba ruszyć w daleką drogę i do domu powrócić.
Potrzebujemy zrobić to razem. Dzieci i seniorzy, mieszkańcy willi i blokowisk, artyści
i naukowcy, aktywiści i urzędnicy. Dlatego połączyliśmy nasze kompetencje i umiejętności,
a także sposoby opowiadania/mówienia o ważnych dla nas sprawach.
Zaprosiliśmy do Milanówka świat. Przyjechały do nas Georgiana Keable – opowiadaczka historii z Norwegii oraz Sigurbjörg Karlsdóttir – opowiadczka i przewodniczka miejska z Islandii.
Podczas spotkań, warsztatów i spacerów z opowieściami pokazały nam, jak można pięknie opowiadać o naszej relacji z drzewami i innymi niż ludzie mieszkańcami Milanówka. Stworzyliśmy
wspólnie Mapę Ukrytego Miasta. Antropolożki kultury i etnofolklorystki prof. Ina Shved z Białorusi i dr hab. Bożena Józefów-Czerwińska wprowadziły nas w świat wyobraźni tradycyjnej,
w której drzewo jest bramą między światami i symbolicznym fundamentem kultury.
Wspierali nas naukowcy i naukowczynie. Dr hab. Marzena Suchocka otworzyła nam oczy
na bezcenną wartość drzew sędziwych, a dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec zwrócił uwagę na
język, w jakim mówimy o drzewach. Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun wskazał sposoby, jak możemy lokalnie reagować na globalne zmiany klimatu. Podobnie dr nauk przyrodniczych Anna
Kalinowska zachęcała do wzmocnienia bioróżnorodności w naszych ogrodach leśnych, a mgr
inż. Zbigniew Taraska – do zatrzymywania jakże dziś drogocennej wody.
Przede wszystkim jednak dziękujemy Wam – mieszkankom i mieszkańcom Milanówka
i okolic – którzy odpowiedzieliście na nasze zaproszenie do współtworzenia projektu. Podzieliliście się Waszymi opowieściami, dlaczego drzewa są dla Was ważne. Razem sprzątaliśmy,
sialiśmy i sadziliśmy rośliny w ogrodzie społecznym oraz drzewa w Parku Zielony Dołek. Po
raz pierwszy nasz milanowski kandydat Dąb-Opiekun, rosnący przy gościnnej Willi Bańcze5

Poletko Trzech Sióstr (dynia, kukurydza, fasola) w ogrodzie
społecznym w Parku Zielony Dołek w 2021 r.
Fot. Joanna Łuniewska

wianka znalazł się wśród finalistów ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Klub
Gaja „Drzewo Roku 2022”. Dziękujemy wszystkim, którzy na niego głosowali! Choć nie było
nas dużo, to był dobry początek, by budować własnymi siłami lokalny kapitał społeczny.
Inspirując się wykładami i własnym doświadczeniem, stworzyliśmy Kartę Zielonego Milanówka – po to, żeby nam wszystkim żyło się razem lepiej. Karta jest szeregiem zaleceń dla
mieszkańców i mieszkanek, naszym wspólnym dziełem. O redakcję merytoryczną zatroszczyli się Justyna Mietelska i dr Piotr Tyszko-Chmielowiec (w sekcji o drzewach), za co bardzo dziękujemy. KZM zostanie przedstawiona radnym i poddana ich głosowaniu, jako projekt uchwały
kierunkowej, we wrześniu 2022 r. To pierwszy krok, ponieważ wiemy, że właściwa troska o tutejszą przyrodę powinna sięgać dużo dalej. Wzorem innych miast Polski, w Milanówku należy
opracować i wdrożyć ambitne standardy zarządzania zielenią, które uwzględniać będą dobro
lokalnej, unikatowej przyrody i odpowiedzą na wyzwania zmieniającego się klimatu.
Dziękujemy za współpracę z radnymi z Rady Miasta Milanówek i urzędnikami z Referatu
Ochrony Środowiska. Dziękujemy również Milanowskiemu Centrum Kultury za wsparcie logistyczne, organizacyjne i duchowe, Szkole Podstawowej nr 1 im. Piotra Skargi za otwartość i
gotowość do współpracy, a także Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Sosnowej za przestrzeń
na warsztaty. Dziękujemy wreszcie Małgosi Chechłacz, właścicielce Willi Bańczewianka, która
udostępniła to wspaniałe miejsce na nasze wykłady i wydarzenia – mogliśmy się tu poczuć jak
w prawdziwym Domu Muminków!
We wspólnocie – siła!
Beata Frankowska, Joanna Miś-Skrzypczak
Musszelka
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DRZEWA I NAUKA

dr inż. PIOTR TYSZKO-CHMIELOWIEC
Ekspert arborystyczny
Instytut Drzewa

JAK MÓWIĆ O DRZEWACH?
Drzewa to żywe stworzenia podobne do nas (chociaż też odmienne)
Jednym ze źródeł dystansu, który wiele osób czuje do drzew, jest ich percepcja jako bytów
na wpół nieożywionych, a przynajmniej tak od nas odmiennych, że trudno się nam do nich
odnieść. Współczesna nauka zaprzecza jednak takiemu ujęciu. To fakt, drzewa są odmienne, przede wszystkim dlatego, że prowadzą osiadły i samożywny tryb życia. Z drugiej strony,
posiadają więcej zmysłów niż my, porozumiewają się, mają życie społeczne i rodzinne. Pierwszym popularnym autorem, który rozpowszechnił tę prawdę, był niemiecki leśnik i pisarz Peter Wohlleben. Jego książki pomogły wielu z nas zbliżyć się emocjonalnie do drzew. Przecież
łatwiej nam odnieść się do stworzeń, które są nam podobne, niż do zupełnie odmiennych.
Więcej na te tematy pisali m.in. Suzanne Simard (W poszukiwaniu matki drzew), Stefano Mancuso (Błyskotliwa zieleń) i Daniel Chamovitz (Zmysłowe życie roślin).
Cecha drzewa, a nie wada drewna
Wada drewna to termin z brakarstwa, czyli nauki o surowcu drzewnym. Leśnicy koncentrują się na wyprodukowaniu optymalnego materiału dla tartaków i innych zastosowań. Rzecz jasna, idealne drzewo z tego punktu widzenia będzie proste, mało zbieżyste (zbliżone do walca),
drobnogałęziste i pozbawione uszkodzeń i rozkładu przez grzyby. Bez wad.
Z drugiej strony, oczekiwania wobec drzewa rosnącego w otoczeniu człowieka są wyraźnie
odmienne. Powinno ono być w dobrej kondycji i nie wykazywać oznak zagrożenia upadkiem
całego drzewa lub jego części. W tym kontekście niektóre wady drewna mogą być zaletami, np.
zbieżystość (kształt pnia bardziej stożkowy), grubogałęzistość, przysadzistość. Wiele innych
jest obojętnych, np. wypróchnienia i dziuple w granicach, w których nie wpływają na mechaniczne osłabienie drzewa, czy wielopniowość.
Dlatego w ocenie stanu drzewa mówimy o cechach drzewa, które rejestrujemy i staramy się
zrozumieć, czy mają one wpływ na jego stabilność. Często dopiero zbieg cech sprawia, że pojawia się zagrożenia upadkiem: na przykład wydatny konar w połączeniu z wypróchnieniem
u jego podstawy.
Rozkład, nie zgnilizna
Niektóre z terminów stosowanych tradycyjnie w opisywaniu drzew mają negatywną konotację. Na przykład zgnilizna jako określenie rozkładu drewna przez grzyby. Na samo brzmienie
tego słowa wzdrygamy się z obrzydzeniem i lękiem. Do tego jest ono naukowo nieprawidłowe,
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bo proces gnilny jest beztlenowy, a do
rozkładu drewna przez grzyby konieczny jest tlen. Sugeruje też, że to jest choroba, podczas, gdy pewna doza rozkładu
jest przyrodzoną częścią życia drzewa,
zwłaszcza w jego sędziwej fazie, i umożliwia jemu długie trwanie. Więc mówmy
„rozkład przez grzyby”, nie „zgnilizna”.
Podsumowując: nasze wypowiedzi na
temat drzew powinny być nacechowane
pozytywnie, a jeśli zajmujemy się ich oceną, obowiązuje nas język rzeczowy, merytoryczny i konkretny.

Piotr Tyszko-Chmielowiec

Fot. Katarzyna Borkowska

Absolwent studiów leśnych na SGGW
w Warszawie i Virginia Tech w Blacksburgu. Ekspert arborystyczny, pracujący na
rzecz harmonijnego współistnienia drzew
i ludzi. Założył i prowadzi Instytut Drzewa,
który oferuje specjalistyczne kursy – szczególnie rekomenduje kurs Certyfikowanego
Inspektora Drzew (instytut-drzewa.pl, patrz
też FB), na którym uczestnicy poznają, jak
drzewo działa i co nam mówi o sobie, jeśli
się mu uważnie przyjrzymy. W Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu prowadził program
na rzecz drzew przydrożnych „Drogi dla Natury”, a ostatnio brał udział w opracowaniu
branżowych standardów dla drzew: inspekcji
i diagnostyki, cięć i pielęgnacji oraz ochrony
na placu budowy (drzewa.org.pl/standardy).
Zaprasza samorządy, innych zarządzających
nieruchomościami oraz profesjonalistów
i społeczników do ich stosowania.
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dr inż. MARZENA SUCHOCKA
SGGW Architektura krajobrazu
Instytut Drzewa

STARE DRZEWA CENNIEJSZE NIŻ ZŁOTO
Drzewo sędziwe i jego mieszkańcy. Apartament wielopoziomowy
Wyjątkową wartością starych drzew nie jest wyłącznie ich wiek. Drzewa sędziwe, dziuplaste, z martwym drewnem są zamieszkiwane przez wiele gatunków. Mówi się o tysiącach
gatunków, dla których drzewo stanowi dom. Dlatego też często jest apartamentowcem o lokalach w żywym, jak i w martwym drewnie. W dziuplach i przestrzeniach między korzeniami
schronienie znajdują liczne płazy (np. salamandra plamista – Salamandra salamandra, traszka zwyczajna – Lissotriton vulgaris) i gady (zaskroniec zwyczajny – Natrix natrix), a także
ptaki, zamieszkujące zarówno gniazda w konarach, jak i dziuple. Nie sposób nie wspomnieć
też o nietoperzach. Zasiedlają one wypróchniałe wnętrza pni i nierzadko tworzą kolonie złożone z setek osobników. Na drzewach bytują i zdobywają pokarm również wiewiórki pospolite (Sciurus vulgaris), popielice szare (Glis glis), orzesznice leszczynowe (Muscardinus avellanarius) i smużki (Sicista sp.). W dziuplach, na korzeniach i w koronie drzewa znajdziemy
niezliczone gatunki grzybów: od pasożytniczych, przez saprotrofy (rozkładające martwą materię organiczną), po grzyby symbiotyczne, związane z danym drzewem, zwane mykoryzą,
jak również porosty, glony, mchy bytujące na pniach i konarach, a także organizmy ze świata
zwierzęcego: skorupiaki, pajęczaki, owady (wśród nich wiele gatunków chronionych, takich
jak pachnica dębowa (Osmoderma eremita).
Wiele z organizmów zamieszkujących dziuplę jest objętych ochroną, jak chociażby pachnica dębowa (Osmoderma erenita) czy kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo). Obecność owadów,
przykładowo larw pachnicy w próchnowisku, jest korzystna dla żywotności i statyki drzewa.
Wynika to chociażby z faktu, że dziupla wypełniona próchnem nie wysycha, co zapobiega pękaniu drewna, a pędraki chrząszczy żywią się częściowo strzępkami grzybni, ograniczając jej

Rys. Życie „apartamentu” – dziuplę w drzewie rozpoczyna dzięcioł, który wykuwa dziuplę. Wysiaduje w niej jaja.
W następnym etapie dziuplę zasiedlają pszczoły, nietoperze i inne organizmy. W dziupli z czasem powstaje próchnowisko z owadami rozwijającymi się w próchnie – takimi jak larwy chronionego gatunku pachnicy dębowej (rys.
M. Suchocka).
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Fot. Katarzyna Borkowska

rozwój. Bez obecności dziupli na drzewach rosnących zarówno w lesie, ale też w mieście wiele
zwierząt nie miałoby gdzie odchować młodych, wiele gatunków nie znalazłoby miejsca do zimowania i schowania zapasów.
Pusty pień nie znaczy, że drzewo jest niebezpieczne?
Rozkład drewna przez grzyby zwiększa stopień różnorodności biologicznej dzięki chociażby powstawaniu dziupli. Niepotrzebnie dziupla często postrzegana jest jako zagrożenie,
a drzewa dziuplaste są wycinane. Im drzewo jest starsze, o większym obwodzie pnia i niższe,
tym mniejszej grubości ścianki zdrowego drewna wymaga utrzymanie jego statyki. Ścianka
drewna o grubości około 3 cm w pniu drzewa o średnicy powyżej 1 m może być wystarczająco
gruba, żeby drzewo wytrzymało huragan. Wytrzymałość tę można łatwo sprawdzić, stosując
sprzęt specjalistyczny, np. tomograf czy rezystograf. Ochrona bioróżnorodności czasami więc
staje w konflikcie z koniecznością zachowania statyki drzewa, wtedy jednak, zanim cenne
drzewo zostanie usunięte, należy zastosować zabiegi minimalizowania ryzyka, którymi mogą
być: cięcie wycofujące koronę (retrenchment prunning), podwiązanie konaru, związanie korony
drzewa czy redukcja osłabionej części z zastosowaniem cięcia koronkowego (coronet cut). Drzewa sędziwe to wreszcie ogromna masa materii organicznej, czyli zmagazynowany dwutlenek
węgla, a więc gaz w największym stopniu odpowiadający za dotykające świat zmiany klimatyczne.
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Zabetonowane korzenie – konsekwencje dla drzew
Zabetonowywanie miast powoduje liczne problemy związane z funkcjonowaniem drzew.
Zmniejsza się stopień retencji, zwiększa temperatura oraz stopień zanieczyszczenia środowiska. Jednocześnie pogarszają się warunki rozwoju drzew, które w efekcie zbyt często zamierają. Utrata drzew z kolei wpływa na pogorszenie dobrostanu życia mieszkańców w sposób
wielopłaszczyznowy. Betonowe miasta oznaczają również zubożenie gatunków, które żyją na
ich terenie. Rozwiązaniem tego typu problemów jest zastosowanie rozwiązań alternatywnych
dla nawierzchni, takich ja podwieszane chodniki czy mieszanka kamienno-glebowa. Możliwe
jest zachowanie drzew w dobrej kondycji i zapewnienie całej potrzebnej nam komunikacji.
Czego nie należy robić drzewom w naszych ogrodach?
Drzewa lubią ściółkę pod ich koronami – to poprawia ich kondycję i statykę – dlatego nie
grabmy liści. Co ciekawe, pozostawienie natury samej sobie przynosi nie tylko korzyści natury
przyrodniczej, ale także ekonomicznej. Doskonale ilustruje to przykład Gainesville na Florydzie, miejscowości liczącej około 130 000 osób, w której budżet na przycinanie drzew w 2007
r. wyniósł 240 270 USD, co stanowiło trzecią pod względem kosztów i częstotliwości wykonywania czynność pielęgnacyjną na terenach zieleni miejskiej. Z kolei usuwanie ściółki liściowej
to kolejne drogie i powszechne działanie – kosztowało ono Gainesville 73 550 USD. Powyższy
przykład pokazuje, że jeśli tylko pozwolimy naturze żyć swoim życiem, mieszkańcy miast zyskują na tym ekonomicznie w sposób całkowicie dosłowny.
Drzewa będą zdrowe i bezpieczne tylko wtedy, kiedy nie uszkodzimy im korzeni. System
korzeniowy w miastach ma głębokość do 30 cm – każdy kabel wkopany w ziemię i każdy krawężnik, który zamontujemy pod okapem korony drzewa, uszkadza jego system korzeniowy
i sprawia, że drzewo traci żywotność i statykę. Nowe nasadzenia nie zrekompensują straty
sędziwego drzewa dla ekosystemu (którego częścią też jest człowiek). 200-letniego drzewa nie
zastąpi 200 nowych sadzonek. Odzyskamy je tylko i wyłącznie po 200 latach.

dr inż. Marzena Suchocka
Architektka krajobrazu, wykładowczyni w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW, kieruje Zespołem
Badań i Analiz Stanu Zdrowotnego Zadrzewień na Terenach Zurbanizowanych w Instytucie Gospodarki
Przestrzennej i Mieszkalnictwa. Przewodnicząca sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Wykładowczyni w Instytucie Drzewa. W ramach projektu „Drzewa cenniejsze niż złoto” poprowadziła wykład inauguracyjny w wersji online „Stare drzewa cenniejsze niż złoto”.
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mgr inż. MARTA MELON

doktorantka w Szkole Doktorskiej SGGW

STARODRZEW I NIE-LUDZCY MIESZKAŃCY MILANÓWKA
Milanówek to miasto, które już od wjazdu wita mieszkańców i przyjezdnych pełnią zieleni,
starych drzew i śpiewem ptaków. Krajobraz daje złudzenie, jakby czas się w nim zatrzymał –
stare aleje drzew, a wśród nich przedwojenne wille. W centrum miasta króluje starodrzew,
często porośnięty aż po korony ciemnozielonym bluszczem – niczym w tajemniczym ogrodzie, który skrywa bogactwo bezkręgowców.
To miasto-ogród, choć stosunkowo niewielkie, posiada ponad 250 pomników przyrody
i cztery fantastyczne aleje drzew pomnikowych: lipową, klonową, kasztanową i dębową. Występują tu pomniki przyrody reprezentowane przez m.in. dęby, lipy, klony, modrzew, kasztanowce, wierzby. Zieleń ma charakter leśno-parkowy i towarzyszy najczęściej zabudowie jednorodzinnej, które razem tworzą spójną całość. Milanówek, choć położony niedaleko wielkiej
aglomeracji miejskiej, tworzy całą sieć powiązań ekologicznych z okolicznymi polami, łąkami,
zaroślami, dzikimi, pozostawionymi samym sobie działkami. Dzięki takim połączeniom spotkać tu można bogactwo ptaków i ssaków. Schronienie znajdują tu nie tylko mali leśni przyjaciele, ale także większe ssaki, jak sarny czy dziki, często widywane w leśnych zagajnikach,
takich jak młodnik brzozowy nieopodal torów kolejowych, znajdujący się zaraz za zabytkową
aleją kasztanowców.
Stare drzewa stały się domem setek mieszkańców Milanówka. Z rozłożystych koron drzew
w centrum miasta usłyszymy śpiewającego drozda, kopciuszka, rudzika, słowika, skowronka czy kosa. Spotkamy tu ziębę, dzwońca, kwiczoła, pleszkę i ich współtowarzyszy, którzy
szczególnie wiosną przypominają nam o swojej obecności, dając niezliczoną ilość koncertów.
Jednym z ciekawszych chronionych gatunków tego miasta jest derkacz, którego donośny głos
przypomina dwusylabowy terkot kojarzony z „der der”, stąd też nazwa gatunku.
Idąc ulicą na rogu Piłsudskiego i Dębowej, uwagę zwraca okazały 5-pniowy dąb szypułkowy, który obecnie posiada 3 pnie. Każdy z nich posiada około 200 cm w pierśnicy. Mimo
że drzewo jest zamierające, to pod jego okapem rozwijają się młode samosiejki jesionu wyniosłego, klonu pospolitego, dębu szypułkowego, czeremchy zwyczajnej, olszyny, lilaka pospolitego. Siedlisko znalazły tu: szanta zwyczajna, jasnota biała, mniszek lekarski, babka
zwyczajna, tasznik pospolity, glistnik jaskółcze ziele, bniec biały, bylica pospolita, manna
mielec, konwalia majowa, przetacznik i inne. Zatem nawet zamierający pomnik przyrody
przyczynia się do wzrostu bioróżnorodności swojego otoczenia, co jednocześnie świadczy
o jego nieocenionej funkcji siedliskowej.
Stare drzewa Milanówka, o rozbudowanym systemie korzeniowym, imponującym pniu
i koronie, doskonale radzą sobie ze zmianami klimatu i chronią swoich mieszkańców przed
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Fot. Katarzyna Borkowska

zanieczyszczeniem powietrza, hałasem,
dają wytchnienie w słoneczne dni. Warto
wiedzieć, że to właśnie one mają największy wpływ na mikroklimat miasta. Poza
oczywistą produkcją tlenu i magazynowaniem olbrzymich ilości wody, schładzanie
transpiracyjne dużych drzew przyrównuje
się do pracy nawet 5 dużych klimatyzatorów pracujących 20h/dobę! Zatem ich zachowanie w miejscach, w których rosną,
jest najbardziej efektywnym i nie wymagającym nakładów sposobem na spowolnienie zmian klimatu.
Starodrzew tętni życiem w sile wieku,
ale gdy obumiera, otwiera furtę dla rozwoju
kolejnych gatunków, bowiem obumierające lub martwe wiekowe drzewa pozwalają
na rozkwit bioróżnorodności. Są miejscem
życia i żerowania szerokiego spektrum organizmów. Najpierw pojawiają się grzyby,
które inicjują i biorą udział w rozkładzie
drewna. Następnie pojawiają się liczne bezkręgowce, pajęczaki, wije, gryzonie i płazy,
które często objęte są ochroną gatunkową. W takich miejscach usłyszymy stukanie dzięcioła, który nie przeszkadza sobie
w pracy nawet podczas naszej obecności.
Tu szczególnie warty uwagi jest występujący w Milanówku rzadki gatunek dzięcioła
czarnego.
Ile pokoleń może czerpać z pełnionych
przez starodrzew Milanówka usług ekosystemowych, ile wspomnień i historii skrywają, ilu gatunkom dały schronienie i ile
jeszcze wciąż mogą nam dać od siebie, pozostaje zagadką, ale świadomość dobroci,
jaką od nich otrzymaliśmy, każe nam chronić ich dobrodziejstwa tak długo, jak będzie
to możliwe.
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DRZEWA I KULTURA

dr hab. BOŻENA JÓZEFÓW-CZERWIŃSKA
Akademia Finansów i Biznesu Vistula,
Wydział Humanistyczny

NA POCZĄTKU BYŁO DRZEWO
W źródłach m.in. słowiańskiego folkloru spotykamy się z wieloma wersjami kosmogonii
i antropogonii. W jednej z nich świat i kosmos (jak i i wszystkie istoty żyjące na Ziemi) zostały
utkane w praczasie. W innej – akt stworzenia dokonał się za sprawą ptaków, które nurkowały
na dno oceanu, aby przynieść na powierzchnię wód pierwszą substancję, z niej zaś powstała ziemia. W „ochrzczonych” mitach ową substancję pozyskał (zamiast ptaków) diabeł, który
przekazał ją Bogu, a dzięki boskiej woli powstało stwórcze ciasto, z niego zaś ziemia, słońce,
księżyc… a w końcu również i ludzie.
Pośrodku bezkresnych wód stało drzewo
Istnieją również takie ślady kosmogonii, które wprost wywodziły początek świata od drzewa
(drzew). Wszystko też rozpoczynało się od oceanu, tyle że pośrodku bezkresnych wód stało drzewo
(niekiedy trzy drzewa), w którego koronie było np. kosmiczne jajo, z niego zaś powstała ziemia.
Innym razem na tym pierwszym drzewie siedziały ptaki, które pozyskały z dna oceanu pierwszą
stwórczą substancję… A w jeszcze innym wątku, gdy Bóg stworzył ziemię, na pierwszym drzewie
zrobił sobie huśtawkę, na której zasnął. Diabeł, zazdrosny o boskie dzieło, chciał Boga zrzucić do
oceanu, ale gdy huśtał swojego Adwersarza, ziemia się coraz bardziej rozrastała…
Ludzie pochodzą od drzew
Również w mitach odnoszących się do powstania ludzi niekiedy wskazywano, że mogli oni
wywodzić się od drzew. Takie przeświadczenia rejestrowano np. w źródłach litewskiego folkloru, gdy mówiono, że mężczyźni pochodzili od dębu. Jednakże nie tylko na Litwie zachowano ślady takich wierzeń. W bajkach magicznych rejestrowanych na terenie Białorusi drzewo
mogło dać bezdzietnemu małżeństwu potomstwo, a wówczas drewniany klocek, na skutek
magicznej metamorfozy, stawał się ludzkim dzieckiem.
Najstarsze świadectwa pisane, które wskazują na pochodzenie ludzi od drzew, zarejestrowano na terenie Skandynawii (o czym świadczą średniowieczne przekazy Snorriego Sturlusona). Według skandynawskiego mitu trójka bogów z rodu Asów znalazła na brzegu morza
dwa konary. Nadała im ludzkie kształty, a następnie ożywiła (wyposażając te istoty w oddech,
duszę i krew bądź życie, uczucia i zmysły). Według Völuspá – Wieszczby Wolvy – tak powstała
pierwsza para: kobieta i mężczyzna. Z woli bogów zamieszkali w Mitgardzie – jednej z krain,
położonej w obrębie kosmicznego, świętego drzewa, zwanego Yggdrasil. Był to jesion postrzegany jako centrum wszechświata.
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Drabina do nieba, droga do zaświatów
W słowiańskim folklorze (ale nie tylko) zaznaczała się zaś szczególna rola dębów, na co
wskazywał już Kazimierz Moszyński, pisząc o składaniu ofiar pod świętymi dębami. Na terenach wschodniosłowiańskich takie praktyki rejestrowano w dniu św. Jerzego. Na Białorusi
niekiedy pojawiały się stwierdzenia, że to drzewo jest drabiną prowadzącą do nieba. Jednocześnie nie tylko z niebem było ono konotowane. Jego korzenie sięgały bowiem krain chtonicznych, łączonych z zaświatami, natomiast jego pień należał do świata żyjących ludzi na
ziemi. Dlatego takie drzewa były postrzegane w kategoriach osi świata (axis mundi), łączącej
jego różne sfery (m.in. w uproszczonym podziale wskazując na ten/tamten świat). W sensie
nie tylko symbolicznym drzewo powiązane było z intersferycznością, czyli z drogą prowadzącą do różnych światów, ale umożliwiało również przekraczanie ich granic.
Miało to szczególne znaczenie w okresie świąt, czasu mediacji, bowiem według dawnych
wierzeń nasi przodkowie cyklicznie powracali do świata ucieleśnionych, do swych rodzin i bliskich żyjących na ziemi. Aby ułatwić im powroty, dawniej przygotowywano dla nich drogę,
np. wykorzystując w tym celu drewniane kładki. Zaświaty w źródłach folkloru nie musiały być
znacząco oddalone od ludzkich sfer, mogły znajdować się za rzeką, górami itp. Niekiedy rejestrowano opowieści, według których dusza zmarłego zamieszkiwała np. w drzewie, by kiedyś
powrócić do ucieleśnionej formy życia. Innym razem siedziała na drzewie pod postacią ptaka,
i jako ptak odwiedzała siedziby swoich bliskich.
Od kołyski po grób
Wiele wskazuje na to, że nasi przodkowie mieli wyjątkowy stosunek do drzew, które nie
należały do obiektów traktowanych marginalnie i przedmiotowo. Drzewo było powiązane
z człowiekiem, począwszy od jego przyjścia na świat, aż po jego grób. Na terenach wschodniosłowiańskiego folkloru mogiły okrywano dębowymi kłodami narubami, bądź tzw. drewnianymi domowinami. Nawet gdy praktyka układania na grobach kłód drewnianych czy budowania domowin zaniknęła, w pobliżu grobów sadzono dla zmarłych drzewa, których nie wolno
było nikomu ściąć (podobnie jak późniejszych dębowych krzyży wystawianych na mogiłach).
W źródłach folkloru m.in. na pograniczu polsko-białoruskim rejestrowano także praktykę
stosowania pochówków leśnych, co było przedmiotem krytyki chrześcijańskich duchownych.
Najdłużej na Litwie stosowano zaś wyjątkowy obrządek pogrzebowy przeznaczony dla elit,
który odbywał się w świętych gajach. Ze źródeł pisanych dowiadujemy się, żepoddawano tam
kremacji ciała znamienitych władców, a na ich cześć wystawiano drewniane idole, zapewne
utożsamiane ze zmarłymi przodkami.
Święte drzewa i gaje
Fenomenem jest fakt, że już starożytne źródła wskazywały na kult świętych drzew i gajów, co
było obecne w społecznościach nie tylko germańskich, celtyckich, ale i z czasem – również słowiańskich. W średniowiecznych przekazach podkreślano, że u ludów germańskich, litewskich,
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pruskich powszechny był „szacunek dla poszczególnych drzew”, co też było częstym powodem
„chrześcijańskich oskarżeń o zwracanie się [do dawnych wierzeń – BJC] lub kontynuowanie pogaństwa”1.W czasach umacniania się chrześcijaństwa dochodziło niejednokrotnie do tępienia
świętych miejsc, ważnych dla niechrześcijańskich kultów i wierzeń. Dotyczyło to m.in. świętych
gajów i drzew, które były łączone nie tylko z miejscami świętymi, ale też z konkretnymi wierzeniami, sferami aktywności bóstw czy innych istot nadprzyrodzonych. Pomimo faktu niszczenia
świętych obiektów i miejsc przedchrześcijańskiego kultu, jak można przypuszczać, niejednokrotnie trwano przy dawnych kodach sacrum. Wiedza z nimi związana łatwo zniknąć nie mogła,
jako że łączyła się z tym, co dziedziczone było po przodkach. Od relacji z sacrum, jakości więzi z przodkami, według dawnych wierzeń zależało powodzenie ludzi, ich plony, szczęście i los.
Część z tej wiedzy próbowano „ochrzcić”, adaptując ją w miarę możliwości do chrześcijańskiej
kultury. Zapewne z tych powodów świętość niektórych gatunków drzew, zwłaszcza zaś dębu,
przetrwała, znajdując swoją kontynuację w chrześcijańskich kodach wierzeniowych.
Drzewa mówiące, drzewa czujące
Może się wydawać, że o dawnych sposobach percepcji drzew zachowało się niewiele w źródłach folkloru. Ale czy na pewno drzewa zatraciły dla ludzi swoją wyjątkowość? Podczas tego
projektu jedna z Pań podzieliła się pewną obserwacją poczynioną w podlaskiej miejscowości,
gdzie z powodu nawałnicy doszło do powalenia drzew. Znamienne, że wielu mieszkańców
wówczas płakało, tak jak po utracie swoich najbliższych. To pokazuje, że dla wielu z nas stosunek do drzew wciąż jest naznaczony relacją wyjątkowej bliskości i nie godzimy się na traktowanie drzew w kategoriach nieczujących obiektów, obojętnych ludziom.
Bożena Józefów-Czerwińska
dr hab., prof. Akademii Finansów i Biznesu z zakresu nauk humanistycznych (dyscyplina nauki o kulturze
i religii), dr archeologii. W działalności naukowej zajmuje się badaniami powiązanymi z różnymi subdyscyplinami antropologii społeczno-kulturowej oraz historii. Bada systemy dawnych wierzeń i form kultu,
kosmowizję danych ludów w świetle m.in. źródeł folkloru, antropologię krajobrazu i pogranicza. Realizuje
projekty etnograficzne, prowadząc badania terenowe m.in. na obszarze pogranicza polsko-białoruskiego,
Litwy czy północnego Mazowsza. Autorka monografii pt.: Zabobonem nazwano... O wierzeniach, wartościach
i dawnych przekonaniach mieszkańców polsko-białoruskiego pogranicza w ich związkach z przeszłością, Warszawa
2017 (pierwsze wydanie nakładem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Milanówku); Oporni. Losy mieszkańców
polsko-białoruskiego pogranicza w kontekście problematyki pamięci oraz negatywnych stereotypów dotykających
chłopów, Pułtusk 2019; Historia ze wspomnień utkana... O dawnej codzienności, dziedzictwie kulturowym mieszkańców gminy Karniewo, we współautorstwie z prof. Radosławem Lolo, Pułtusk 2021. Do niedawna milanowianka.
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R. Simek, Słownik mitologii północnej, w tłum. A. Hall, 2007, s. 310

dr hab. INA SHVED

Uniwersytet Brzeski (BIAŁORUŚ)
grające gęśle

DRZEWA I LUDZIE WE WZAJEMNYCH RELACJACH
Drzewo jako brama pomiędzy światami
Człowiek kultury tradycyjnej był harmonijnie włączony w cykl przyrody. Całe swoje życie,
w jego materialnych i duchowych przejawach, przeżywał na łonie natury, z której przyszedł
na ten świat i do której powracał po śmierci. To właśnie drzewo najdobitniej przedstawiało
ten cykl życia i śmierci oraz egzystencji zgodnej z rytmem natury. Zarówno bowiem jednostka, jak i drzewo „żyli według kalendarza”. Przyroda (las) nie była też jednorodną przestrzenią ani sumą nieożywionych obiektów przyrodniczych, które człowiek musiał drapieżnie
wykorzystywać. Lasy, bagna, polany miały (i często nadal mają) swoje nazwy, a duże, niezwykłe drzewa miały nazwy własne. Drzewo (las) jest podmiotem posiadającym cechy osobowe. Do dziś moi białoruscy rozmówcy mówią, że kiedy wchodzą do lasu, witają się z nim
i proszą, aby obdarzył ich swoimi bogactwami. A kiedy odchodzą, dziękują za grzyby i zioła,
kłaniając się lasowi… Człowiek, jako część przyrody, zbudował swoją komunikację z naturą,
w tym z drzewami, na zasadzie dialogiczności, w kategoriach «Ja-Ty», a nie «Ja-ty».
Matka wszystkich drzew
Drzewo nie było tylko komunikatorem równym człowiekowi, było od niego potężniejsze. Drzewo mogło mieć nawet wyższy status niż człowiek, np. w tekstach magicznych
nazywano je królem i proszono o pomoc. Gdy trwał okres Kolędy (12 dni od Wigilii) nocą
należało przed snem położyć gałązkę jodły pod poduszką, mówiąc do niej: «Królowo
Jodełki, matko wszystkich drzew, czy mam żyć długo, czy czekać na śmierć? Czy przyjdzie
bogactwo czy bieda, czy spotka mnie zdrada czy wierność?» (Brest)
Trzypoziomowe drzewo, którego korona wznosi się w niebo (gdzie zlokalizowany jest
Bóg i święci, ciała niebieskie), symbolizuje wieczność, ale i podział świata. Życie ludzi
jest związane z krainą centralną, ze środkiem, a przy korzeniach drzewa, według dawnych wierzeń, znajdowało się wejście do podziemnego świata przodków, który był domeną istot chtonicznych. Niemniej drzewo reprezentuje oś świata, ale i byt zdolny do
wiecznej regeneracji Kosmosu, który spaja też wszystkie jego fragmenty. Jawor, dąb,
sosna, brzoza, wierzba, lipa i inne drzewa, które mogły być postrzegane jako Drzewo
Świata w białoruskim folklorze, symbolizują niewyczerpaną płodność, niekończącą się
regenerację i dobre życie. Na przykład w starej pieśni weselnej jawor przedstawiany
jest jako szczęśliwe drzewo, na którego szczycie brzęczą pszczoły, a miód wylewa się
z korzeni drzewa. Symbolem niewyczerpanych błogosławieństw jest także trzyletnia
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sosna, w której korzeniach znajduje się gęste żyto, pośrodku roją się pszczoły, a na górze
słychać grające gęśle (starożytny strunowy instrument muzyczny).
Drzewo – regeneracja kosmosu
W kolędach i pieśniach wotywnych drzewo o złotych i srebrnych liściach i korze oraz
cudownych owocach znajduje się zwykle w centrum świata. Jego gałęzie są przygięte do
ziemi, a potężne korzenie sięgają daleko do jej wnętrza. Na jego szczycie siedzi orzeł (lub
sokół) i rozmawia z rybami lub drobnymi zwierzętami(sobolami, kunami, gronostajami),
żyjącymi w dolnej partii drzewa. Na początku każdego roku do takiego drzewa przybywali
okoliczni mieszkańcy, ale mógł tam przyjść i sam Bóg, i święci. Drzewo zapewniało
odnowę nie tylko kosmosu, ale w świecie ludzi także i społeczeństwa. Łączyło ludzi ze
światem świętym, mikrokosmosem i makrokosmosem. Na drzewie „cienkim, wysokim,
w korzeniu głębokim” siedzi ptak, który widzi daleko: „do brzegu Dunaju”. Ptaki morskie
(rajskie) lecą do drzewa, wydziobują z niego złotą korę i strząsają perłową rosę, którą
młoda dziewczyna zbiera i zanosi do złotników. Od tego zaczyna się nowe porządkowanie
świata i tworzenie się młodej rodziny. Z cudownych części drzewa przygotowywane
były również ślubne artefakty: obrączka, wieniec i puchar. Drzewo postrzegane było
też jako rodzaj bramy i drabiny, przynależąc do świata przyrody, kosmosu i sacrum,
co znalazło swój wyraz w wierzeniach, zaklęciach, baśniach, jak i w innych gatunkach
folkloru. W rytuałach kalendarzowych (spersonifikowane odcinki kalendarza), podczas
świąt demoniczne istoty były wyprowadzane z przestrzeni ludzkiej właśnie na drzewo.
Chtoniczne i niebiańskie istoty, nowonarodzeni i zmarli byli przenoszeni z jednej sfery
wszechświata do drugiej z pomocą drzewa. W bajkach człowiek dostawał się do innego
świata („trójświata”), przez dziuplę lub korzenie drzewa; kobieta siadała na pniu, który
rośnie aż do nieba, by znaleźć się na wyższym poziomie wszechświata; śmierć Kościeja
Nieśmiertelnego (według bajek pierwszej istoty żyjącej w praczasie) następowała
w skrzyni umieszczonej na dębie.
Drzewo – uzdrawianie
W zaklęciach drzewo świata również było ważne. Do niego udawał się uzdrowiciel, aby
poprosić o uzdrowienie dla chorych. Tam też wypędzane były ludzkie dolegliwości; ale
pod dębem w gnieździe znajdującym się na czarnym runie żyła też np. królowa węży...
Chorzy ludzie byli przeprowadzani przez korzenie, dziuplę lub rozpadlinę w drzewie,
a niepłodne kobiety dzięki takim działaniom miały nadzieję na zajście w ciążę. Pod
drzewami i przez nie zachodziła metamorfoza np. przedmiotów naturalnych w kulturowe
i odwrotnie, mogła też zaistnieć przemiana ludzi w demony bądź demony w ludzi.
Drzewo odgrywało więc rolę uniwersalnego pośrednika, było sakralizowane i traktowane jako obiekt kultu. Święte drzewa postrzegano analogicznie do świątyni, przy
nich też dokonywane były najważniejsze obrzędy sakralne, gdzie rozstrzygano kwestie
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moralne i prawne. Należy podkreślić, że niekiedy całe ich gatunki uważano za święte,
np.: „Klon i brzoza to święte drzewa. W Zielone Świątki wieszamy na oknach drzewa
klonowe, a przy drzwiach stawiamy brzozy”(Stara Wieś, rejon żabinecki).
Wymiana darów
W krajobrazie lokalnym, z sakralnie oznaczonymi drzewami człowiek wchodził też
w relację wymiany darów. Na Białorusi święte, kultowedrzewa, takie jak dąb, sosna, brzoza, lipa, grusza, osika, niejednokrotnie były powiązane ze zbiorowymi lub indywidualnymi
praktykami rytualnymi. Ludzie zwracali się do takich drzew, np. w celu składania im ofiar
(w postaci: tkaniny, ubrania, chleba, sera, pieniędzy), w nadziei na otrzymanie od nich pomocy w różnych sprawach/bolączkach. Niekiedy dążyli do zawarcia umowy w zamian za obietnicę złożoną drzewu, wówczas oczekiwano jego wsparcia. W powiecie berezowskim zarejestrowano opowieść o chłopcu, który przyprowadził niewidomego starca do brzozowego zagajnika
ze źródełkiem. Stary człowiek obmył w nim swoje oczy i odzyskał wzrok. Ów gaj i źródło były
uznawane przez miejscowych ludzi za święte. W Buszmiczach, w powiecie kamienieckim,
Matka Boska ukazała się na gruszy we śnie siedmioletniej pasterki, która „wyjechała do Ameryki”. W tym śnie prosiła ludzi, aby modlili się do Boga. Obok gruszy wybudowano więc kaplicę, a później kościół.

Fot. Katarzyna Borkowska

Drzewa i ludzie – we wzajemnych relacjach
Postrzegając świat jako całość, człowiek utożsamiał się z różnymi zjawiskami, realiami tak
przyrodniczymi, jak i kosmicznymi, czując z nimi pokrewieństwo. Dlatego matka była utożsamiana nie tylko z kobietą, która urodziła człowieka, ale także według pieśni i formuł magicznych (wierzeń) łączono ją z ziemią, lipą, brzozą, jabłonią, gruszą, kukułką, świtem czy z wodą.
W takich źródłach folkloru jej dziećmi mogły być np. pąki brzozy (lub innych roślin), owoce,
liście, gałązki, pędy drzew, ale też gwiazdy widoczne na niebie. Wszystko więc mogło się przeistoczyć „we wszystko”. W pieśni mężczyzna wyznaje:
„Biała brzoza to jest moja żona,
Gałęzie brzozy to moje dzieci…”.

21

Prof. Ina Shved podczas spaceru z opowieściami o drzewach
Fot. Milanowskie Centrum Kultury

Drzewo w źródłach folkloru jest istotą humanoidalną. Stąd traktowanie drzewa jako partnera człowieka, ale też i ostrożny stosunek do niego. Wierzono bowiem, że skrzywdzenie
drzewa może mieć bezpośrednie konsekwencje dla człowieka (wyrwać gałązkę z drzewa, to
znaczy złamać rękę niewinnemu, a ściąć czczone drzewo, to tyle, co popełnić morderstwo/
świętokradztwo). Za uszkodzenie drzewa człowiek jest karany ciężką chorobą (ślepotą, paraliżem, obłąkaniem – które w kodach mitologicznych także łączono ze śmiercią).
Paralelizm życia ludzi i drzew
Dostrzegalny jest także w źródłach folkloru paralelizm życia drzewa i człowieka na zasadzie
równoległości (tak jak rośnie drzewo, tak rośnie i człowiek). Człowiek i drzewo mogą też mieć
opozycyjny los, czyli względem siebie przeciwstawny (jeśli drzewo rośnie, człowiek umiera
lub osoba o wysokim potencjale życiowym odbiera go drzewu). W innych wersjach człowiek
kontynuował swoje życie w drzewie lub drzewo stawało się człowiekiem.
W tym świetle można dostrzec, że „scenariusze”, według których w kulturze ludowej Białorusinów może rozwijać się relacja między drzewem a człowiekiem, przebiegają w następujących wymiarach:
Wzajemne podobieństwo drzewa i człowieka
Części drzewa opisywane były w kategoriach ludzkiego ciała (świadczą o tym zagadki: „Ma
wiele rąk, ale jedną nogę?” – odp.: drzewo;
lub też odwrotnie:
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„Jest dąb, na dębie korona (głowa), na koronie wierzba (włosy), a w wierzbowych gałązkach
kozy (wszy)” – odp. człowiek.
W balladzie śpiewanej w czasie nocy Kupały siostra, która wie, że jej brat ma ją utopić w rzece, prosi go, by nie ścinał brzozy (bowiem brzoza to jej jasne ciało), nie jadł ciemnej śliwki (bo
to jej oczy), nie kosił trawy (bo to jej włosy).
W tekstach folkloru drzewo opisywane jest niczym człowiek. Korona drzewa odpowiada
głowie, pień – tułowiu człowieka, korzenie – nogom lub kolanom (w pieśni mężczyzna spał na
korzeniach brzozy, jak na kolanach matki); gałęzie – odpowiadają ramionom lub warkoczom;
liście – włosom lub dłoniom (liść klonu – to dłoń z pięcioma palcami); kora – skórze, owoce
drzewa np. śliwki – odpowiadają oczom, ale też dzieciom2; rosa lub soki drzewa– to łzy lub
krew, mleko matki3.
O podobieństwie drzew i ludzi świadczą takie kody folkoru, które mówiły o ludziach w odniesieniu do drzew. Nie tylko człowiek jednak był tożsamy z drzewem, ale i np. cały jego ród4.
W źródłach folkloru pojawiły się też opowieści rozmówczyń o snach, które miały związek
z symboliką drzewa i rodzinnych losów5.
Wspomniano już, że drzewom nadawano imiona, obdarzano mową, inteligencją i uczuciami; drzewa w dawnych wierzeniach odczuwały ból fizyczny, ale i oddychały, patrzyły, milczały, słyszały i pamiętały, przeżywały stany emocjonalne właściwe człowiekowi, bowiem płakały
i odczuwały lęk, ale też weseliły się i bawiły człowieka i Chrystusa. Drzewa przejmowały od ludzi choroby i smutek. W pieśni białoruskiej pytano las: „Zielony lesie, dlaczego uschnąłeś? Czy
ci woda wypłukała korzenie, czy burza połamała wierzchołki? // a Las mówi: Nie, w tym miejscu
matka wysłała syna do wojska, łzami obmyła mi korzenie, a żal złamał mi korony!”.
W kodach chrześcijańskiego folkloru jodła, brzoza i leszczyna były postrzegane jako święte,
boskie, błogosławione, „dobre” drzewa. Z drugiej strony osika była już konotowana z drzewem
grzesznym, przeklętym, złym i diabelskim, „byle jakim”. Drzewa skorelowane były z biegunowymi kategoriami etycznymi, ponieważ wykazywały bądź nie: poczucie obowiązku, empatii i współ-

2
3

4
5

Owoce drzewa w źródłach folkloru mogą występować jako dzieci kobiety. Przykładowo w pieśni kobieta pozostawiona przez mężczyznę śpiewa: „Nie jestem sama, lecz z dziećmi, // Jak na łące dzikie róże z jagodami”.
Łzy brzozy, która nie chciała się pogodzić z samobójstwem człowieka, to sok brzozy. Człowiek, który chciał się
na niej powiesić, poprosił drzewo o pozwolenie, ona zapłakała, a jej łzy zamieniły się w sok. Biały sok z drzewa
postrzegany był też jako mleko matki. Zagadka: „Jest okrągła jak jabłko, słodka jak cukier, na talerzu, jakiego
jeszcze nigdy nie widziano, dzięki niej przetrwał cały świat”, odp. to pierś matki. Pieśń: „Wasia poszedł do lasu,
// Wspiął się na jodłę – myślał, że to dziewczyna, // Chwycił sęki – myślał, że to ręce, // Chwycił za szyszki – myślał, że to («cicki») piersi”.
Jest taki zwyczaj: dziadek rozbiera choinkę na koniec Kolędy, daje każdej rodzinie np. synów, córek gałązkę
z tego drzewka ze słodyczami
Pewna kobieta brzemienna nie chciała mieć kolejnego dziecka. Przyśnił jej się sen, że stoi przepiękne drzewo,
a ona przyszła z siekierą i odcięła przepiękną gałąź, ale nie mogła jej spalić, bo ogień nie pozwalał. Chciała więc
z powrotem dodać tę gałązkę do pięknego drzewka, ale to też nie było już możliwe. Gdy się zbudziła, mocno się
rozpłakała. Ostatecznie urodziła pięknego syna.
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udziału w losie np. Świętej Rodziny6. Drzewa były patronami ludzi, ale i dawcami. Drzewa były też
związane ze sobą, jak również z ludźmi, przeżywając ludzkie uczucia. W pieśniach relacje między
drzewami są pełne czułości – wzajemnie obejmują się, szepczą do siebie („Jawor i Kalina”), chcą się
do siebie zbliżyć („Dąb i Jarzębina”), ale też współczują sierotom, wdowom i żołnierzom7.
Często pytałam: „Czy rośliny mogą mieć duszę?”. I na to pytanie odpowiadano mi na przykład tak: „Naturalnie! U ludzi krew płynie w żyłach, a u drzew sok. Przetnij korę – sok wypływa,
a ludzie krwawią. Posadź drzewo, nie dbaj o nie, to zwiędnie. Tak samo jest w przypadku człowieka. Posadźcie go, nie dajcie mu jeść ani pić, a nie będzie mógł żyć” (Zvody).
Wdzięczność dla drzew
Drzewa towarzyszą człowiekowi w całej jego życiowej wędrówce od narodzin, przez ślub,
aż po pogrzeb. Pomagały bezdzietnym w poczęciu dziecka8. Gdy mały chłopiec pytał, skąd się
wziąłem, to mówiono mu np.: „Gdy kosiłem, zobaczyłem, że siedzisz na dębie, więc cię zabrałem do domu. Mamcia cię obmyła i zostałeś naszym synem”. Ale gdy dziewczynki pytały, skąd
się wzięłam, odpowiadano także, że siedziała na drzewie, tyle że na żeńskim: „Siedziałaś na
brzozie”.
Drzewa też mogły uleczyć. Jedna z pań powiedziała (Telmy, ok. Brześcia): „Jeśli człowiek
jest chory, pójdź do dębu, idź do osiki, obejmij ją, porozmawiaj z drzewem, poskarż się do
dołu, powiedz, że nie czujesz się dobrze. Obejmij i poproś: Pomóż mi stać się zdrowszym, a moje
życie niech będzie bardziej radosne, niech będzie dobrze. Ułatw mi życie...” (rada od mieszkanki wsi).
Pozwólcie, że przekażę Wam wszystkim tę radę prostej Białorusinki, ponieważ ona pomogła
także mnie. Dzięki niej lepiej rozumiem, jak dużą wdzięczność powinniśmy mieć dla drzew.
prof. dr hab. Ina Shved
Kierowniczka studenckiego laboratorium badawczego „Folklorystyka i historia lokalna”. Profesor w Katedrze Literatury Rosyjskiej i Dziennikarstwa. Jako antropolożka kultury zgłębia związki ludzi z otaczającą ich
przyrodą, zwłaszcza drzewami. W jej bogatym dorobku naukowym drzewa zajmują szczególne miejsce
– jest autorką pracy doktorskiej „Dendrologia przez pryzmat kultury” i książek związanych z tym tematem
oraz autorką i wykonawczynią projektu „System symboli dendrologicznych folkloru białoruskiego”. Prowadzi wykłady i zajęcia konwersatoryjne z zakresu antropologii kultury, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa, w tym dla wykładowców i studentów na uniwersytetach w Niemczech, Iranie i Chinach. Większość
badań prof. Iny Shved dotyczących miejsca przyrody w kulturze skupia się na wzorcach obecnych w kulturze Białorusi, które wspólne są ludności Polesia. Ina Shved w ramach projektu „Drzewa cenniejsze niż złoto”
przeprowadziła wykład, spacer z opowieściami i spotkanie dla dzieci w Milanówku.

6
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8
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Kiedy Święta Rodzina uciekała przed szatanem do Egiptu, brzoza ukryła pod swoimi gałęziami Matkę Bożą
i Jezusa. Matka Boża, ubrana w białą szatę, „wybieliła korę” drzewa. Brzoza, która kryje Matkę Bożą, jest
umieszczana w kościele na Troicy, a jodła na Koliadach zarówno w domu, jak i w kościele (Sporowo).
Na polu nad zabitym młodzieńcem brzoza zostaje jego żoną, a grusze swatkami.
Wówczas kobieta szła do splecionych drzew (męskiego i żeńskiego), pito też wywar z kory zebranej na styku
dębu i brzozy.

MILANÓWEK WOBEC
ZMIANY KLIMATU

dr hab. inż. ZBIGNIEW KARACZUN
SGGW
Koalicja Klimatyczna

MILANÓWEK WOBEC ZMIANY KLIMATU
My toniemy!

„My toniemy!!!” Tymi słowami minister spraw zagranicznych Tuvalu Simon Kofe,
stojąc po kolana w oceanicznej wodzie, rozpoczął swoje wystąpienie do uczestników
obrad 26. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej w listopadzie 2021 roku. Miał nadzieję, że pokazanie, jak dramatyczna jest sytuacja jego państwa zalewanego przez
rosnący poziom oceanu, zmobilizuje rządy państw uczestniczących w tej konferencji
do podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz powstrzymania zmiany klimatu.
„My toniemy!” Jako mieszkańcy Milanówka moglibyśmy powtórzyć te słowa. Gdy
po każdym większym deszczu wracamy do miasta, to podstawowym dylematem wielu
z nas jest, jak suchą stopą wrócić do domu. Stacja kolejowa staje się wyspą na morzu
zalanych ulic. A przecież to nie jedyne miejsce, gdzie miasto jest zalewane. I nie jedyny
skutek zmiany klimatu, który utrudnia nam życie.
Bo skutki zmiany klimatu to nie jest daleka przyszłość. Jak wynika z analiz Międzyrządowego Zespołu ds. Badań Zmiany Klimatu (IPCC), negatywne efekty tego procesu
ujawniły się znacznie szybciej, niż sądziliśmy jeszcze 5–10 lat temu. Stają się one naszą codziennością. Huraganowe wiatry łamiące stare drzewa. Ulewne deszcze powodujące podtopienia i tzw. błyskawiczne powodzie na przemian z suszami. Grad, fale
upałów czy gwałtowne zmiany pogody. Zjawiska te nie tylko stają się coraz częstsze,
wpływając na obniżenie jakości naszego życia, ale ich gwałtowność rośnie, co prowadzi do wzrostu zagrożenia naszego zdrowia i życia. Dlatego nie powinniśmy wobec
tego problemu pozostawać obojętni.
Zmiany systemowe i nawykowe

Powstrzymanie zmiany klimatu wymaga przede wszystkim zmian systemowych
i transformacji gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej: odejścia od spalania
paliw kopalnych na rzecz energetyki odnawialnej, ograniczania potrzeb transportowych, wdrażania technologii obiegu zamkniętego i in. Działania te muszą zostać wymuszone przez decyzje władz. Ale wiele innych zależy od nas samych. Od tego, czym
ogrzewamy nasze domy i mieszkania, czy oszczędnie gospodarujemy energią, jak często korzystamy z komunikacji publicznej, czy zamiast samochodu wybieramy spacer
albo rower. Choć takie pojedyncze działania nie uratują klimatu, ale podejmując je,
łatwiej będzie nam wywierać presję na polityków, aby wymuszali niezbędne działania.
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Nasze indywidualne aktywności i decyzję będą miały jeszcze jeden pozytywny skutek
– przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście.
Ale nawet jeśli uda nam się znacząco ograniczyć emisję gazów cieplarnianych, to
skutki zmiany klimatu, które obserwujemy dzisiaj, pozostaną z nami przez dłuższy
czas. Wynika to z właściwości gazów cieplarnianych, które przebywają w atmosferze nawet do 200 lat. Dlatego musimy podejmować działania adaptacyjne. Powinny
być one prowadzone także w Milanówku. Jak się wydaje, najbardziej pilne są prace
w dwóch kierunkach: zarządzanie wodą opadową oraz starodrzewem. Aby były one
skuteczne, niezbędna jest aktywna rola władz miasta oraz ich gotowość do współpracy
z mieszkańcami.
Miasto jak gąbka

Milanówek musimy rozszczelnić. Miasto powinno być jak gąbka: zatrzymywać wodę
tam, gdzie opadła, i pozwalać jej infiltrować w głąb profilu glebowego. Zamiast asfaltu
i betonu w mieście powinny być wprowadzane powierzchnie przepuszczalne, budowane rowy chłonne i korytka dopływowe. Mieszkańcy powinni uzyskać wsparcie przy
budowie ogrodów deszczowych i zbiorników retencyjnych. Przy wydawaniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania bezwzględnie powinna być przestrzegana reguła pozostawiania odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej. Jeśli budowane są nowe parkingi, to albo powinny mieć powierzchnie przepuszczalną, albo pod
nimi powinny być lokalizowane zbiorniki przejmujące wodę opadową. To tylko kilka
przykładów niezbędnych prac. Ponieważ coraz więcej miast wdraża te rozwiązania, to
znalezienie dobrych przykładów, na których można się oprzeć, nie będzie problemem.
Ochrona starych drzew

Drugim obszarem działań powinna być ochrona starych drzew rosnących w mieście. Są one symbolem Milanówka, decydującym o jego atrakcyjności i odmienności od
wielu podobnych podwarszawskich miejscowości. Niestety, obawy części mieszkańców, że silny wiatr może przewrócić lub złamać duże, stare drzewo na ich dom, powodują, że niejednokrotnie zapada decyzja – wycinamy. I wycinane są nawet te drzewa,
które są zdrowe i nie powodują zagrożenia. Być może gdyby władze Milanówka pomogły mieszkańcom dokonywać oceny stanu zdrowia ich drzew, to przynajmniej część
z nich nadal mogłaby rosnąć.
Polityka klimatyczna Milanówka

Aby podejmowane działania były skuteczne i efektywne, powinny być prowadzone
na podstawie przemyślanego planu. Taką podstawą powinien stać się dokument przygotowany przez władze miasta: Polityka klimatyczna Milanówka. Kluczowe jest to, aby
jej tworzenie nie zostało zlecone zewnętrznemu podmiotowi, ale stało się wspólnym
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dziełem pracowników Urzędu Miasta, radnych i mieszkańców. Działając razem, możemy uczynić nasze miasto neutralne klimatycznie oraz zwiększyć jego odporność na
skutki zmiany klimatu.

dr hab. Zbigniew Karaczun

Fot. Katarzyna Borkowska

Profesor nadzwyczajny SGGW – kierownik specjalizacji Zarządzanie i technologie zrównoważonego rozwoju na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska. Współzałożyciel Koalicji Klimatycznej. W ramach projektu „Drzewa cenniejsze niż złoto” Autor poprowadził wykład „Smog i kryzys klimatyczny w Milanówku, czyli jak diagnozę przekuć w działanie”. Milanowianin.
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RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, CZYLI JAK OCALIĆ
PRZYRODNICZE DZIEDZICTWO MILANÓWKA
Co to jest różnorodność biologiczna?
Zacznijmy od spojrzenia na przyrodnicze dziedzictwo Milanówka na tle przyrodniczego bogactwa całej Ziemi. Żywa sfera naszej planety, zwana biosferą, na którą składają się wszystkie
organizmy w swych skomplikowanych układach, stanowi razem zaledwie jedną dziesięciomiliardową część masy całego globu. W tej cieniutkiej warstewce naszej planety życie każdego organizmu zależy od życia innych i to nie tylko tych, które zjada lub które mogą go zjeść. Gatunek
ludzki też nie jest tu wyjątkiem. Dziesiątki różnych zależności powodują, że każdy gatunek ze
swoim niepowtarzalnym zestawem genów na swój sposób uczestniczy w sieci procesów, które
składają się na funkcjonowanie biosfery. Ta różnorodność form przyrody ożywionej, zapewniająca trwałość życia na Ziemi, została nazwana różnorodnością biologiczną. Termin ten (zaproponowany w końcu lat 80. XX w. przez amerykańskiego biologa – profesora Edwarda O. Wilsona)
obejmuje całe bogactwo życia na Ziemi: od różnorodności gatunków i zróżnicowania genetycznego osobników w obrębie każdego z tych gatunków po różnorodność ekosystemów i krajobrazów. Choć z pozoru różnorodność biologiczna zdaje się domeną jedynie biologii, to w rzeczywistości ma bardzo szeroki kontekst. Dotyczy pośrednio lub bezpośrednio wszystkich dziedzin
ludzkiego życia, od zdrowia po kulturę. Innymi słowy, różnorodność biologiczna to złożona sieć
życia na Ziemi, której częścią jesteśmy też i my sami. Obejmuje nie tylko „dziką” przyrodę, ale
także rasy zwierząt i odmiany roślin wyhodowane przez człowieka. To również wielość zachodzących między nimi zjawisk i procesów, takich jak krążenie materii i przepływ energii. Wszystko to razem tworzy nierozerwalny system życia, w którym jesteśmy ogniwem i my sami.
Dlaczego różnorodność biologiczna jest tak potrzebna ludziom?
Nic więc dziwnego, że znaczenia różnorodności biologicznej dla trwania ludzkości i jakości
jej egzystencji nie sposób przecenić. Jesteśmy od niej całkowicie uzależnieni – stanowi nasze
„być lub nie być”. Ocenia się, że ponad 40% światowej gospodarki opiera się na biologicznych
produktach i procesach. Od bogactwa roślin, zwierząt i mikroorganizmów zależy wyżywienie
ludzkości, jej zdrowie, opał, bezpieczeństwo społeczne. Nie sposób wprost ocenić, jak wiele
znaczy bogactwo życia na Ziemi dla rozwoju kultury, zaspokojenia potrzeby piękna i wartości
duchowych, krótko mówiąc, dla jakości życia.
Czy można różnorodność biologiczną policzyć?
Nasuwa się pytanie, jak tę różnorodność wyrażać ilościowo i to na wszystkich poziomach
zróżnicowania. Określenie liczby ekosystemów jest trudne, bo często nie możemy wyznaczyć
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dokładnej między nimi granicy, zmieniają się też w czasie, przechodząc przez różne stadia,
ulegają fragmentacji i przekształceniom pod wpływem działalności człowieka. Pozornie
najłatwiejsza do określenia jest liczba gatunków, ale w praktyce jest to też zadanie trudne,
a już szczególnie, gdy dotyczy mikroorganizmów. Profesor Edward O. Wilson na podstawie
dostępnych danych podaje, że do tej pory nauka opisała zaledwie około 1 413 000 gatunków
należących do różnych jednostek systematycznych z szacunkowej liczby żyjących na Ziemi
30–50 milionów gatunków. Według Polskiego Studium Różnorodności w Polsce występuje
szacunkowa liczba 60 100 gatunków. Flora Polski obejmuje około 2750 gatunków roślin naczyniowych, z czego 400 to gatunki chronione. Polską faunę szacuje się na ok. 33 000–45 000
gatunków, w tym 620 gatunków kręgowców. Wydaje się mało, jednak to nie liczba gatunków
decyduje o stanie bioróżnorodności, ale harmonia całego układu, w zgodzie z warunkami konkretnego środowiska.
Co powinniśmy chronić?
Koncepcja różnorodności biologicznej zakłada, że cenne jest całe bogactwo życia, co oznacza, że nie ma gatunków „niepotrzebnych”, bo w przyrodzie odgrywają określoną rolę. Wśród
znaczenia bioróżnorodności dla ludzkości wymienia się nie tylko znaczenie poszczególnych
gatunków dzikich czy ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawianych przez człowieka, ale i liczne „usługi” świadczone przez ekosystemy. Termin usługi ekosystemów obejmuje ogromną gamę korzyści, które płyną z produktów wytwarzanych oraz funkcji pełnionych
przez naturalne, niezdegradowane przez człowieka systemy przyrodnicze. Te świadczenia
z natury, najpowszechniej doświadczane, to korzyści płynące z zaopatrzenia w pożywienie
(nasiona, owoce, mięso, ryby i inne produkty zwierzęce) i materiały służące do budowy domów, wyrobu odzieży oraz dające opał. Niebagatelną rolę odgrywa też dostarczanie substancji
leczniczych, z których korzysta nie tylko medycyna ludowa, ale i największe koncerny farmaceutyczne. Za przykład niech posłuży tu historia aspiryny (opartej na właściwościach kwasu
salicylowego z kory wierzby), która od czasu wprowadzenia do powszechnego użytku w 1898 r
uratowała miliony ludzkich istnień.
Z kolei usługi regulacyjne ekosystemów polegają na magazynowaniu wody oraz oczyszczaniu
wody i powietrza. Dzięki pobieraniu przez korzenie roślin różnych substancji i skażeń chemicznych, oczyszczaniu ulega woda, a tereny podmokłe gromadzą jej nadmiar w czasie powodzi i przechowują ją na czas suszy. Podobnie wielka jest rola roślinności w oczyszczaniu
powietrza z pyłów i pochłanianiu dwutlenku węgla. Ogromną rolę odgrywają też ekosystemy
leśne oraz zieleń miejska w łagodzeniu uciążliwości wynikających ze zmian klimatu. Zwłaszcza w miastach drzewa i przestrzenie zielone, zapobiegając powstawaniu tzw. miejskich wysp
ciepła, łagodzą ich skutki. W upalne dni temperatura w miejscu „chronionym” przez zieleń
miejską może być nawet o kilka stopni niższa niż na ulicach zieleni pozbawionych.
Bezpośrednio dla ludzi najbardziej odczuwalne są usługi ekonomiczne, kiedy przedstawione powyżej korzyści z łagodzenia skutków zmian klimatu oraz oczyszczanie z pyłów i spa30

lin powietrza w miastach dają się przedstawić w przeliczanych na pieniądze wartościach.
To ogromne sumy, które gdyby nie funkcje sprawowane przez rośliny, trzeba by wydać na
konsekwencje zdrowotne i naprawianie szkód technicznych, wywołanych skutkami zmian
klimatu i złego stanu środowiska. Nic więc dziwnego, że koszty utraty różnorodności biologicznej są ogromne. Wyobraźmy sobie straty związane z brakiem takich świadczonych przez
ekosystemy usług, jak regulacja zasobów wodnych czy oczyszczanie powietrza, nie mówiąc już
o niepowetowanym zniknięciu możliwości pozyskania nowych substancji przełomowych dla
ratowania zdrowia.
Oprócz korzyści materialnych, jakich dostarcza różnorodność biologiczna, istnieje ogromna strefa wartości niewymiernych, zwanych usługami pozamaterialnymi. Nie można bowiem
wyobrazić sobie dobrostanu ludzkości bez zaspokajania ludzkich potrzeb estetycznych, wiążących się z przyrodą, czerpanej z niej inspiracji twórczej oraz wypoczynku.
Już na podstawie tych, z konieczności skrótowo przedstawionych, powodów powinniśmy
otaczać większą troską całość życia na Ziemi. Różnorodność biologiczna, trzeba to podkreślać
z mocą, popłaca w każdej sferze ludzkiego życia, od medycyny do ekonomii, od naszego wspólnego bezpieczeństwa żywnościowego po duchowe spełnienie.
Umowa społeczności międzynarodowej – Konwencja o różnorodności biologicznej
Niestety, groźne zjawisko utraty różnorodności biologicznej, co potwierdzają badania,
nabiera coraz większego tempa. W ciągu ostatnich 50 lat ludzkość zmieniła i zmienia ekosystemy szybciej i bardziej dramatycznie niż w jakimkolwiek okresie w całej dotychczasowej
historii. Człowiek jest w dzisiejszych czasach głównym sprawcą zachodzących w przyrodzie
zmian. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców i coraz wyższym poziomem konsumpcji większość powierzchni Ziemi jest przekształcona w celu zaspokojenia wciąż rosnących potrzeb:
produkcji żywności, energii, rozwoju transportu czy turystyki. Szacuje się, że obecnie tempo
wymierania gatunków w skali całego świata jest nie mniejsze niż 1 gatunek na 1000 gatunków rocznie, co oznacza, że jest co najmniej 1000 razy wyższe niż w poprzednich erach geologicznych. Zagrożenie różnorodności biologicznej to zarazem zagrożenie jakości życia, zwanej
dobrostanem społeczności ludzkiej. Aby powstrzymać tempo tych groźnych zjawisk, musimy
jako ludzkość zmienić nasze zachowania oraz sposób myślenia o przyszłości – i to zarówno
jako całe społeczeństwa, jak i indywidualne osoby. Lokalnie i w skali całego globu. Ta nowa
jakość zachowania i myślenia nosi nazwę rozwoju zrównoważonego. Jego założeniem jest taka
zmiana sposobu korzystania z dóbr natury, by być w zgodzie z możliwościami środowiska
i nie doprowadzać do nieodwracalnych zmian. Zobowiązuje do tego wszystkie państwa przyjęty na konferencji ONZ Środowisko i Rozwój, zwanej Szczytem Ziemi, w Rio de Janeiro w 1992
roku dokument Konwencja o różnorodności biologicznej. Konwencja obok konieczności ochrony
całej różnorodności biologicznej dotyczy również problemów gospodarczych wynikających
z korzystania z jej zasobów. Zobowiązuje też do przedstawiania raportów określających stan
różnorodności biologicznej, przyczyny jej zaniku i możliwe działania zapobiegawcze. Ostatni
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z takich raportów podaje, że jednym z największych zagrożeń bioróżnorodności jest kurczenie
się dostępnej przestrzeni, zmiany klimatu, susze lub gwałtowne opady, kurczenie się obszarów leśnych, wycinanie drzew miejskich oraz niewłaściwe traktowanie gleby prowadzące do
degradacji jej żywej części, wskutek czego najszybciej giną gatunki żyjące w glebie i odpowiadające za krążenie materii. Na zwalczanie tych problemów należy poświęcić najwięcej uwagi
na poziomie lokalnym.
Jak te zagrożenia i „mechanizmy naprawcze” przełożyć na poziom Milanówka?
Przyrodnicze dziedzictwo Milanówka to bez wątpienia pozostałe w ogrodach wspomnienie Puszczy Mazowieckiej w postaci dorodnych starych dębów i sosen w dawnym siedlisku
grądu. W mniej lub więcej przekształconym otoczeniu towarzyszą im różnorodne gatunki
roślin i związane z nimi gatunki zwierząt. Oprócz parków narodowych i sieci parków krajobrazowych w obszarowej ochronie przyrody ważną funkcję mogą pełnić i tereny zabudowane.
Oczywiście o specyficznym charakterze, jak właśnie miasta-ogrody, których Milanówek jest
doskonałym przykładem. Taki specyficzny typ miasta o leśno-parkowym charakterze, w tym
jego dobrze zachowana naturalna bioróżnorodność, jest cennym dziedzictwem przyrodniczym Milanówka, które powinno być jako takie przekazane przyszłym pokoleniom.
Jednak mimo konserwatorskich rygorów w Milanówku nie są tu obce problemy z zachowaniem różnorodności biologicznej, charakterystyczne dla większości obszarów świata. Bez wątpienia przestrzeń jest zasobem najbardziej zagrożonym z punktu widzenia bioróżnorodności.
Niewspółmiernie dużo, a ostatnio coraz więcej przestrzeni odbiera się przyrodzie przez chaotyczną zabudowę i postępującą fragmentację ekosystemów wskutek rozwoju infrastruktury
drogowej. Również na prywatnych działkach taką destrukcyjną rolę odgrywa „zabetonowywanie” czynnej biologicznie powierzchni. Beton na ogrodowych ścieżkach, podjazdach i tarasach
naziemnych zabiera miejsce przyrodzie i uniemożliwia wchłanianie wody podczas gwałtownych opadów, tak charakterystycznych dla zmiany klimatu.
Niezbędnym narzędziem ochrony jest restrykcyjne planowanie przestrzenne, które będzie
zapobiegać rozrzutnej gospodarce przestrzenią kosztem przyrody oraz zachowywać jej ciągłość, a nie niszczyć korytarze ekologiczne (np. płoty wzdłuż dróg). Zwłaszcza zachowanie korytarzy ekologicznych jest niezbędne do przemieszczania się zwierząt w związku z adaptacją
do zmian klimatu. Także w naszych ogrodach szczelne ogrodzenia uniemożliwiają wędrówki
drobnej fauny (jeży i płazów), a tym samym znalezienie partnera i wymianę genową. Można
temu zapobiegać, zostawiając przestrzeń miedzy podmurówką i płotem lub w kilku miejscach
budując „śluzy” – otwory na miarę jeża.
Najbardziej zagrożonymi ekosystemami są tereny podmokle i bagienne, pełniące równocześnie usługi regulacyjno-retencyjne, szczególnie istotne w sytuacji efektów zmian klimatu.
Stąd ważne jest zapobieganie nadmiernym i niespecyficznym dla terenu, „automatycznym”
zabiegom melioracyjnym. W prywatnych ogrodach mamy możliwość wzbogacania środowiska i ochronę cennej wody przez tworzenie małych zbiorników retencyjnych. Takie „oczka
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wodne” niezbędne są dla fauny zarówno lądowej, jak i słodkowodnej. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że najbardziej zagrożoną grupą kręgowców są płazy, dla których zarówno rozwój
sieci dróg szybkiego ruchu, osuszenie terenów podmokłych, jak i zanikanie zbiorników wodnych jest katastrofalne. Nie tylko dla płazów woda jest niezbędna – latem konieczna jest dla
ptaków zarówno do picia, jak i kąpieli. Jednak trzeba pamiętać, by takie „jeziorko” nie stało
się pułapką; musi mieć łagodne brzegi, umożliwiające bezpieczne wyjście na ląd.W suche dni
z wody korzystają też owady.
Ze względu na zagrożenie owadów zapylających niezbędna jest ścisła kontrola dopuszczanych środków ochrony roślin i działania edukacyjne mieszkańców. Nie wystarczy zaostrzenie restrykcji, związanych z terminami oprysków, bez edukacji właścicieli ogrodów
przydomowych. Cenną działalnością jest wzbogacanie ogrodów w rośliny miododajne
i przyciągające owady z grup zapylaczy oraz przygotowanie domków dla tych owadów.
W dobie zmian klimatu konieczną do nich adaptacją jest stopniowa zmiana gatunków roślin ogrodowych na te, które lepiej znoszą suszę. Utrzymywanie „na siłę” wymagających stałego nawadniania trawników warto zastępować innymi formami zieleni, np. łąkami kwietnymi,
a przynajmniej kosić trawę rzadziej i na większej wysokości, co lepiej zapobiega szybkiemu
przesuszaniu gleby.
Problemy z degradacją gleby szczególnie nasilają się pod wpływem zmian klimatu. Trzeba
to brać pod uwagę w naszej codziennej praktyce ogrodowej i cenić bardziej naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. W naturze opadające liście to cała „fabryka” pierwiastków, które znów wracają do gleby, służąc za pokarm drzewom, po drodze stając się pokarmem dla
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drobnej fauny i mikroorganizmów w glebie i liściowej ściółce, te zaś są pokarmem dla ptaków.
Gleba starannie oczyszczona z liści szybko wysycha, zwłaszcza w bezśnieżne zimy, przemarza,
pozbawiona zostaje mikroorganizmów i przestaje być schronieniem dla wielu drobnych zwierząt. W dbałości o tę ważną część bioróżnorodności, procesy krążenia materii oraz oszczędność wody warto przynajmniej na części działki zostawić opadłe liście. Można je zgromadzić
w kącie ogrodu jako potencjalne schronienie dla jeży. Podobnie można wykorzystać opadłe czy
obcięte gałęzie. Złożone w stertkę, wzbogacają środowisko w schronienia dla drobnych ssaków
i miejsca ukrycia gniazd, np. mysikrólików. Takie naturalne enklawy jesiennych liści i suchych
gałęzi pozostawia się już w wielu nowocześnie prowadzonych parkach miejskich.
Praktykom, jakie każdy powinien wprowadzać na swoim prywatnym terenie, powinna towarzyszyć miejscowa aktywność społeczna. Może się to przejawiać udziałem w sesjach samorządowych, z postulatami do władz miasta, by doceniły ekonomiczne znaczenie i możliwości
wykorzystania różnorodności biologicznej, a zwłaszcza starych drzew, w procesie adaptacji
do zmian klimatu w strukturze miasta i włączyły do rachunku ekonomicznego wartość usług
ekosystemowych przyrody miejskiej.
Znaczenie może też mieć lobbowanie na rzecz uznania roli w ochronie bioróżnorodności,
jaką odgrywają organizacje pozarządowe – ważne jest zwiększenie funduszy i ich lepszą dostępność na konkretne projekty związane z ochroną, restytucją czy rewitalizacją gatunków czy
siedlisk w granicach miasta.
Ważna jest też organizacja stałego społecznego monitoringu stanu populacji gatunków
uznawanych dotąd za „pospolite”, takich jak wróble czy rośliny poboczy dróg (krzywdząco uznawane powszechnie za „chwasty”, stają się coraz rzadsze). Znaczenie może mieć też
wywieranie przez rodziców stałej presji na zaangażowanie placówek oświaty, by w szkołach
i przedszkolach, zgodnie z aktualną wiedzą, popularyzowane były wartości miejscowej przyrody i kształcone codzienne nawyki służące jej ochronie.
To tylko kilka propozycji (bo możliwości działań jest znacznie więcej) do wykorzystania
przez mieszkańców Milanówka, którym bliska jest idea ochrony niepowtarzalnego dziedzictwa różnorodności biologicznej swojego miasta. Miasta, które już od chwili powstania miało
zachować charakter parkowo-leśny dla dobra mieszkańców i przyrody. Założycielom Milanówka należy się więc podziękowanie i podziw za proroczą wizję miasta – wzoru dla naszych
czasów, jak przeciwdziałać zmianom klimatu, a przynajmniej się do nich adaptować.
Anna Kalinowska
Dr nauk przyrodniczych. Do 2018 roku wieloletnia dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka licznych prac naukowych, książek i podręczników na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Ekspertka Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Autorka w ramach projektu „Drzewa cenniejsze niż
złoto” poprowadziła wykład „Różnorodność biologiczna – przyrodnicze dziedzictwo Milanówka w naszych
rękach”.
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RETENCJA WODY – KONIECZNOŚĆ NASZYCH CZASÓW
Na własnych oczach obserwujemy zmiany klimatyczne, przejawiające się np. w stałym obniżaniu się poziomu wód gruntowych i w postaci procesów związanych ze stepowieniem naszego kraju. Ostatnie lata pokazują, że letnie miesiące są bardzo skąpe w opady i poważnym
problemem staje się niedobór wody, którą moglibyśmy wykorzystać do nawadniania ogrodów. Coraz częściej zdarza się, że gminy zalecają ograniczenie zużycia wody latem, np. poprzez powstrzymanie się od podlewania trawników. Dlatego też woda staje się coraz droższa.
Dochodzą więc tu aspekty nie tylko przyrodnicze, lecz także ekonomiczne. Warto podjąć się
trudu zatrzymania i gromadzenia wody m.in. poprzez zbieranie deszczówki, sadzenie odpowiednich roślin, a także świadome projektowanie oraz urządzanie ogrodów i nawierzchni.
Istotna staje się więc potrzeba znalezienia odpowiedzi na pewne pytania:
• Jak zapewnić roślinom wodę?
• Co jest nam potrzebne do sprawnego zbierania deszczówki?
• Jak własne oczko wodne pomaga retencjonować wodę?
• Jak prawidłowo zaprojektować zbiornik wodny?
• Czym są modne ogrody deszczowe?
• Jakie rośliny sadzi się w ogrodzie deszczowym?
• Gdzie warto zaplanować taki ogród deszczowy?
• Czy sposób zagospodarowania gruntu wpływa na retencję wody?
• Jak spowolnić spływ powierzchniowy wody na posesji?
• Dlaczego rodzaj zastosowanej nawierzchni ma znaczenie?
• Jak gleba może pomóc retencjonować wodę w ogrodzie?
1. Zbierajmy deszczówkę
Warto wykorzystać intensywne opady, pojawiające w trakcie ocieplania klimatu, w postaci
gwałtownych burz i nawałnic, do retencji, czyli zbierania wody w ogrodzie. Najczęściej niestety nadmiar takich nawalnych opadów nie może być wchłonięty przez glebę, większość jej
zwykle bardzo szybko spływa do rowów odwadniających lub rzek. I potem do morza. Woda
deszczowa nie jest wtedy wykorzystana przez środowisko przyrodnicze. Przechwytywanie
wody deszczowej pozwala na późniejsze wykorzystanie jej latem i podczas suszy. Do zbierania
deszczówki potrzebne jest orynnowanie domu oraz zbiorniki, którymi mogą być wszelkiego
rodzaju gotowe pojemniki na deszczówkę lub inne pojemniki, np. z recyklingu. Na 1 m2 w Polsce rocznie spada około 600 litrów wody, zatem dach o powierzchni już tylko 10 m2 pozwala
zgromadzić aż 6 m3 wody!
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Orynnowanie to podstawa
Godne polecenia są systemy orynnowania z PVC. Są one odporne na uszkodzenia
mechaniczne, nie wymagają konserwacji i są trwałe (nawet do 10–17 lat). Koszt orynnowania dla
dachu o powierzchni 45 m2 to ok. 600–800 zł z PVC. Natomiast ze stali – aż 900–1500 zł. Najlepszym rozwiązaniem będą rynny o przekroju półokrągłym – lepiej wytrzymują obciążenia deszczu. W ogrodzie, gdzie jest dużo drzew, warto też rozważyć założenie na rynnach specjalnych
siatek, zabezpieczających przed zanieczyszczeniami, jak np. opadające gałązki i liście.
Zbiorniki na deszczówkę
Są dostępne na rynku w dużej różnorodności. Można je kupić w centrach ogrodniczych
i budowlanych – wykonane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych (bardzo lekkich i jednocześnie trwałych).
O tym warto pamiętać:
• Warto wybrać pojemniki z pokrywą, która nie dopuści do wpadania liści czy też zwierząt.
• Zbiornik ustawiamy w cieniu, co zapobiegnie powstawaniu dużej ilości glonów.
• Zbiorniki mają zwykle estetyczną formę, przypominają np. drewniane beczki, gliniane amfory.
• Ich pojemność wynosi 100–200 l (od 99 zł), 350 l (od 350 zł), a nawet 500 l (od 550 zł).
• Warte polecenia są też tzw. paletopojemniki (zbiorniki typu mauser). Są to zbiorniki o pojemności 300 l (ok. 700 zł) lub 1000 l (ok. 1000 zł) z mocnego tworzywa sztucznego, otoczone
metalową kratą zewnętrzną. Dobrze jest je zamaskować, gdyż są mlecznobiałe – możemy je
np. pomalować zieloną lub brązową farbą, przysłonić matą wiklinową lub trejażem z pnączami.
• Dostępne są także zbiorniki podziemne, np. o pojemności 1600 l (ok. 1800–1990 zł). Koszt
takiego zbiornika podnosi też pompa zanurzeniowa (ok. 400–500 zł), a także filtr (ok. 150
zł) oraz wyłącznik przepływowo-ciśnieniowy (ok. 200 zł). Całkowity koszt zestawu z podziemnym zbiornikiem jest więc bardzo duży. Jego umiejscowienie w ogrodzie wymaga też
dużego wykopu i często wiąże się z uszkodzeniami korzeni drzew i infrastruktury ogrodowej. Nie jest więc polecany do ogrodów ze starym zadrzewieniem. Wszelkie uszkodzenia
korzeni grożą wykrotem lub zamieraniem drzewa.
2. Zbiorniki wodne
Małe zbiorniki wodne, często zakładane w ogrodach, nazywane są potocznie oczkami wodnymi. One także są bardzo skutecznym zbiornikiem do retencji wody deszczowej. Oczko wodne
w ogrodzie bardzo łatwo i szybko można założyć, stosując gotowe formy z tworzyw sztucznych,
dostępne w centrach ogrodniczych i budowlanych. Gotowe formy są trwałe, szczelne, proste
w konserwacji, często mają gotowe półki dla roślin wodnych. Warto pamiętać o konieczności
precyzyjnego przygotowania podłoża pod taką formą, aby zbiornik był właściwie wypoziomo36

wany. W tym celu stosuje się podsypkę grubości 5 cm z czystego piasku. Zbiornik o powierzchni
15 m² to koszt ok. 400–600 zł (polietylen) do 600–900 zł (bardziej wytrzymała żywica poliestrowa). W przypadku form z prefabrykatów warto zwrócić uwagę na grubość ścianek – nie mogą
być one zbyt cienkie (poniżej 3 mm), ponieważ będą podatne na uszkodzenia mechaniczne.
Często oczka wodne wykonywane są też z gotowej folii. Przy budowaniu oczka wodnego
z folii, warto pamiętać o odpowiednej jej grubości. Folie z polichlorku winylu (PVC) powinny
mieć grubość od 0,5 do 1,5 mm (12–16 zł/m²), a te z polietylenu (PE) grubość od 0,5 do 1 mm
(15–19 zł/m²). Folie dostępne są także w wielu kolorach, a nawet z nadrukami imitującymi żwir,
kamienie lub piasek.
Przy budowaniu małych zbiorników wodnych, zamiast typowych elementów z prefabrykowanych form lub folii, można zastosować także przedmioty z recyklingu. To bardzo ekologiczny trend. Mogą to być różnego rodzaju pojemniki, beczki, wazy ceramiczne, betonowe,
wiaderka lub duże donice. Wcześniej sprawdzamy ich szczelność, a jeśli nie jest ona wystarczająca, wykładamy je folią.
Wymienione wyżej materiały to najczęściej tworzywa sztuczne. Są jednak też materiały całkiem naturalne. Są to bentonit i glina. Bentonit to skała osadowa, która pęcznieje pod wpływem wody. Na rynku bentonit jest sprzedawany najczęściej w postaci maty z włókniny z granulatem bentonitowym. Na macie tej układa się i dociska ok. 35-40 cm piasku. Stara metoda
wykonywania zbiorników to stosowanie gliny – warstwa grubości minimum 20-30 cm. Nie
może być to jednak byle jaka glina, lecz o bardzo dużej zawartości części pylastych i ilastych
zapewniających szczelność. Taka metoda jest bardzo pracochłonna i wymaga ciągłego zwilżania gliny wodą podczas tworzenia dna i ścian zbiornika.
Dobra lokalizacja jest ważna
Zbiorniki wodne planujemy w ogrodzie, w miejscu poza największym nasłonecznieniem,
aby nie było strat wody podczas intensywnego parowania. Także nie planujemy ich w cieniu,
gdyż w takich warunkach doskonale rozwijają się larwy tak uciążliwych komarów. Oczywiście
unikamy też lokalizacji pod drzewami, ze względu na opadające liście i igły, a także ze względu
na niszczenie korzeni drzew podczas robienia wykopu. Do zbiornika wodnego warto zapewnić wygodny, łagodny dostęp – przynajmniej z jednej strony – dla człowieka i zwierząt.
Wykończenie brzegów i dobór roślin
W strefie brzegowej zbiornika wodnego warto postawić na naturalność. Konieczne jest zamaskowanie elementów o technologicznym charakterze i uzyskanie efektu płynnego przejścia
ze strefy tafli wody do brzegu. W tym celu do naturalizacji oczka wodnego stosujemy naturalne materiały, takie jak żwir, piasek, otoczaki, kamienie polne, kamienne płyty. Elementy
kamienne nie mogą mieć ostrych krawędzi.
Bardzo istotny jest dobór roślin. Każdy gatunek należy sadzić w zależności od preferowanej
ilości wody w oczku lub glebie. Rośliny wodne sadzimy bezpośrednio w wodzie. Rośliny błotne
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– na brzegu okresowo będącym w wodzie (na głębokości ok. 25 cm). W tym celu kształtuje się
specjalne półki w ścianach oczka. A rośliny wilgociolubne – w dalszej odległości od zbiornika
w wilgotnej glebie.
Polecane gatunki do oczek wodnych:
• Rośliny wodne: grzybień biały (tzw. lilia wodna), grzybieńczyk wodny, kotewka orzech wodny, przęstka pospolita, rdestnica pływająca, żabiściek pływający.
• Rośliny błotne: strzałka wodna, bodziszek żałobny, czermień błotna, knieć błotna (czyli
kaczeniec), mięta nadwodna, pałka szerokolistna, wąskolistna i drobna, rukiew wodna, sit
mleczolistny, tatarak, kosaciec żółty i japoński.
• Rośliny wilgociolubne: firletka poszarpana, funkia ogrodowa, krwawnica pospolita, niezapominajka błotna, pełnik europejski, przywrotnik ostroklapowy, rutewka orlikolistna,
tojeść kropkowana, turzyca, kosmatka, wiązówka błotna, miodunka, kopytnik, kosaciec
syberyjski.
3. Ogrody deszczowe
Modne ostatnio ogrody deszczowe to zbiorniki naziemne (szczelne) lub w gruncie (szczelne lub przepuszczalne dla wody). Mają głębokość najczęściej 50–80 (rzadziej 100) cm. Wypełnione są warstwami kruszywa, ziemi i piasku o różnej grubości, które pozwalają na stopniowe
wsiąkanie wody do głębszych warstw gleby. Ogrody deszczowe obsadzone są specjalną roślinnością znoszącą zarówno okresowe podtapianie, jak i suszę. Roślinne obsadzenie ogrodu deszczowego powoduje, że może być bardzo estetyczny wizualnie. W ten sposób ogrody
te przyczyniają się też do podwyższenia stopnia bioróżnorodności danego miejsca. Jest to
doskonały sposób na retencję wody zanieczyszczonej, nienadającej się do podlewania roślin
uprawnych, np. z powierzchni parkingów. W takiej sytuacji woda deszczowa jest oczyszczana z metali ciężkich. Warto pamiętać, że na 100 m2 nawierzchni utwardzonej planujemy 3−5
m2 powierzchni ogrodu deszczowego w zależności od głębokości 50−80 (100) cm – im płytszy
ogród deszczowy, tym większa jego powierzchnia. Ogrodowi deszczowemu można nadać różnorodną formę i rozmiar w zależności od powierzchni ogrodu. Najprostsze ogrody deszczowe
są zakładane w pojemnikach – ustawia się je przy wylocie rynny. Są wykonane z uszczelnionych folią donic, skrzyń drewnianych, pojemników z tworzywa. Są też ogrody deszczowe bezpośrednio w gruncie, o dowolnym kształcie – prostokąta, wieloboku lub organicznym, a także
podłużne (wzdłuż dróg, placów, parkingów).
Jak wykonać ogród deszczowy?
Ogród deszczowy warto zlokalizować w pobliżu rynny lub w najniższym miejscu placu,
parkingu lub trawnika w ogrodzie przydomowym. Zachowujemy odstęp 30 cm od budynku
dla ogrodów deszczowych w uszczelnionych pojemnikach, a aż 5–6 m dla tych bez uszczelnienia (aby chronić fundamenty). Znaczne odsunięcie się dotyczy też odległości od skrzynek
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rewizyjnych i z instalacją elektryczną oraz podziemnej infrastruktury technicznej. Tak jak
w przypadku oczek wodnych odsuwamy się także od dużych drzew, w celu ochrony ich systemu korzeniowego. W wyznaczonym kształcie wykonujemy wykop o głębokości 50–80 (100)
cm. W ogrodach uszczelnionych układamy na dnie folię PVC lub szczelny pojemnik, albo ok.
20–40 cm warstwy gliny lub bentonitu. W ogrodach bez uszczelnionego dna nie stosujemy
izolacji. Są to tzw. ogrody deszczowe suche w gruncie przepuszczalnym – i to one są polecane najczęściej do zakładania w ogrodach przydomowych. Na dnie wykopu wykładamy 20–30
cm warstwy żwiru, następnie 5–10 cm piasku, i na niej 40–60 cm warstwę ziemi urodzajnej,
wymieszanej z piaskiem w proporcji 2:1. Grunt bardzo delikatnie zagęszczamy i kształtujemy
łagodnie brzegi zagłębienia, tak aby ich spadek był minimalny. Ogrody te muszą mieć łagodne
brzegi, tak aby małe zwierzęta (np. jeże) mogły się łatwo wydostać. Na końcu sadzimy rośliny
i układamy warstwę zapobiegającą wymywaniu – 3–5 cm płukanego żwiru lub bardzo drobnych kamieni – jako ściółka.
Bardzo istotny dobór roślin
W ogrodach deszczowych wybieramy rośliny znoszące zarówno okresowe zalanie, jak
i okresową suszę. Pochodzą one z reguły z naszych łągów – lasów nad rzekami lub z łąk wilgotnych, okresowo podtapianych. W małych ogrodach deszczowych stosujemy rośliny: mięta wodna, tatarak zwyczajny, trzcinnik lancetowaty, trzcina pospolita, knieć błotna, turzyca
sztywna, sadziec, wiązówka błotna, bodziszek błotny, kuklik zwyczajny, chmiel zwyczajny,
kosaciec żółty i syberyjski, sit rozpierzchły, krwawnica pospolita, śmiałek darniowy, nieza39

pominajka błotna, długosz królewski, kozłek lekarski, mozga trzcinowata, rdest ziemnowodny, żywokost lekarski, rutewka orlikolistna, pełnik europejski, pałka drobna, tojeść rozesłana
i kropkowana. W większych ogrodach deszczowych sadzimy także drzewa i krzewy: brzoza
niska, wierzba wiciowa, uszata, szara, pięciopręcikowa, rokita i purpurowa, jesion wyniosły,
olsza, kalina koralowa, czeremcha zwyczajna, dereń świdwa.
4. Dobre nawierzchnie
W ogrodach przydomowych nie powinno się stosować nawierzchni nieprzepuszczalnych
dla wody deszczowej. Wszelkie nawierzchnie muszą przepuszczać wodę do głębszych warstw
gleby. Odpowiednio ułożona nawierzchnia przepuszczalna nie nastręcza trudności. Umożliwia wygodne korzystanie z ogrodu i pozwala wodzie przesiąkać do gruntu. Warto w tym
przypadku zadbać o solidne obrzeże. Najłatwiej będzie wykonać taką ścieżkę, ograniczając ją
obrzeżami plastikowymi ekobord. Na gruncie przepuszczalnym wybieramy glebą na głębokość ok. 10–20 cm, następnie ograniczamy jego brzegi obrzeżem. Koryto wykładamy agrowłókniną. Na dno wysypujemy podbudowę z grubego kruszywa (warstwa o grubości ok. 10–15
cm). A na tę warstwę wykończenie z drobnego grysu lub żwiru (warstwa o grubości ok. 2–5
cm). Kruszywo na wierzchu powinno mieć ostre, nieregularne kształty, dzięki temu łatwiej
będzie się klinować, co zapewni łatwość chodzenia. Możemy wybrać m.in.: grys, tłuczeń lub
nieregularny żwir. Taka nawierzchnia sprawdzi się na ścieżkach. Jeśli chcemy użyć jej na podjeździe lub parkingu, powinniśmy zadbać o solidniejszą i dwa razy grubszą podbudowę. Także
na gruncie gliniastym, nieprzepuszczalnym, stosujemy wymienione warstwy jako dwa razy
grubsze.
Możemy wybrać też geokraty, które doskonale zstępują raczej mało estetyczne kraty betonowe. Nadają się do utwardzenia podjazdów i parkingów. Taką kratę wypełnimy nasionami
trawy lub kruszywem.
Możemy też wprowadzić wszelkie płyty kładzione z przerwami. Mogą to być betonowe deski ogrodowe, płyty kamienne, plastry drewna. Przerwy o szer. min. 1–2 cm możemy wysypać
kruszywem. Da to niezwykle malowniczy efekt.
Ciekawym rozwiązaniem są też nowoczesne nawierzchnie mineralno-epoksydowe. Nawierzchnia mineralno-epoksydowa to mieszanina żywic polimerowych i piasku, ułożona na
przepuszczalnej podbudowie. Na takich nawierzchniach nie tworzą się kałuże.
5. Gleba a retencja wody
Co bardzo interesujące, olbrzymie znaczenie w retencji wody opadowej ma także gleba. Im
gleba zawiera więcej frakcji, takich jak piasek i żwir, tym mniej wody gromadzi. Natomiast
im więcej zawiera frakcji drobnych, takich jak pył i ił, tym więcej wody zatrzymuje. Kolejnym
istotnym czynnikiem jest zawartość próchnicy w glebie. Większa zawartość próchnicy ułatwia
stopniowe przenikanie wody deszczowej w głąb gleby. Zmniejsza się w ten sposób spływ powierzchniowy wody deszczowej. Zawartość próchnicy warto zatem w ogrodach uzupełniać,
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stosując nawożenie organiczne, na przykład w postaci kompostu. A opadające jesienią liście
warto pozostawić w ogrodzie, aby naturalnie przekształciły się w próchnicę i wytworzyły naturalną ściółkę, a z czasem żyzną ziemię liściową. Jest to bardzo istotne, ponieważ spadek zawartości próchnicy zaledwie o 1% powoduje zmniejszenie pojemności wodnej gleby nawet o 30%.
A wywożąc liście z ogrodu, zubożamy glebę i pozbawiamy ją próchnicy. Kora, obornik, kompost, nawozy zielone, podłoże popieczarkowe zwiększają pojemność wodną gleb, nawet wtedy
gdy nie są przekopane z glebą i zastosowane jako ściółka na rabatach i między krzewami.
6. Znaczenie roślin w retencji wody
W retencji wody wielkie znaczenie odgrywają same rośliny. Jeśli chcemy zatrzymać wodę
w ogrodzie, nie powinniśmy doprowadzać do pojawienia się gleby pozbawionej roślin. Przede
wszystkim rośliny zmniejszają prędkość wiatru nad powierzchnią gleby, co powoduje mniejsze straty wody. Rośliny zatrzymują też więcej wody po deszczu na swojej dużej powierzchni
pędów, gałązek i liści. Dlatego warto pamiętać o tym, że więcej wody deszczowej zatrzymuje
łąka kwietna niż równo i krótko przystrzyżony trawnik. Łąki kwietne są ostatnio coraz modniejsze i warto je wprowadzać do ogrodów, tam gdzie jest więcej światła. Dają wielką różnorodność, gdyż składają się z wielu gatunków kwitnących roślin. Także zwabiają licznie owady
– w tym owady zapylające – np. motyle, trzmiele, pszczoły miodne i tzw. samotne. Na łące
kwietnej możemy posiać: bodziszki, koniczynkę, cykorię podróżnik, maki polne, chabry bławatki, farbowniki, przetaczniki, złocienie właściwe, stokrotki, bratki trójbarwne i wiele innych barwnych gatunków.
W cieniu starych drzew nie założymy łąki kwietnej, gdyż jest zbyt mało światła, ale nie pozostawiajmy w tym miejscu samej gołej gleby. Postawmy na gatunki okrywowe takie jak: jasnota,
miodunka plamista, kopytnik europejski, barwinek większy i mniejszy, gajowiec żółty, epimedium, brunera, bluszcz pospolity, hortensja pnąca.
Pamiętajmy też, że rośliny także osłabiają spływ powierzchniowy wody wiosną, latem i jesienią podczas intensywnych opadów. Zapobiegają też wywiewaniu śniegu zimą. A śnieg to
także woda! Nie zapominajmy o tym.
Szczególna jest też rola gatunków o liściach zielonych zimą (tzw. wieczniezielonych), gdyż
powodują gromadzenie wody powstającej w czasie roztopów – tworząc zacienienie gleby. Do
gatunków wieczniezielonych, nadających się do sadzenia w ogrodach, należą np. różaneczniki, pierisy, kiścienie, mahonie, barwinki, bergenie, laurowiśnie wschodnie, wrzosy, wrzośce,
bażyny, modrzewnice.
mgr inż. Dominik Taraska
Miłośnik roślin i przyrody, ogrodnik, architekt krajobrazu, inspektor ds. terenów zieleni, wieloletni pracownik Ogrodu Botanicznego PAN, redaktor merytoryczny, współpracownik Fundacji Las na Zawsze.
W ramach projektu „Drzewa cenniejsze niż złoto” poprowadził wykład „Retencja wody – konieczność naszych czasów”.
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ŁUKASZ NOWACKI

Nauczyciel i praktyk permakultury

PERMAKULTURA – NOWA NADZIEJA
Stan na dzień 15 lipca 2022 r.
To idealny dzień na to, aby opowiedzieć o globalnym ociepleniu i o tym, co każdy z nas
powinien i może zrobić, aby uniknąć tragicznego końca naszej cywilizacji. Stoimy u progu
załamania podstawowych procesów podtrzymujących życie na naszej planecie. Agronomowie
biją na alarm, mówiąc o tym, że zostało nam jeszcze 60 zbiorów; gleba jest tak wyjałowiona,
że umiera na naszych oczach, przestaje magazynować wodę, ulega pustynnieniu, a wraz z jej
obumieraniem umiera rolnictwo, jakie znaliśmy do tej pory. W wiadomościach króluje jeden
temat. Potężna susza hydrologiczna, wysychające rzeki, braki wody w sieci wodociągowej i narastające upały, które ogarniają całą Europę.
Pomimo tego, że mierzymy się z coraz bardziej skomplikowanymi
problemami, rozwiązania wielu z nich pozostają zawstydzająco proste.
Bill Mollison
Permakultura to nauka i dyscyplina projektowa podążająca za wzorcami płynącymi ze świata przyrody. Wykorzystując wiedzę pozyskaną dzięki długotrwałej i wnikliwej obserwacji naturalnych ekosystemów, zyskujemy praktyczne narzędzia, które pozwalają nam rozwiązywać
nawet najbardziej skomplikowane problemy współczesnego świata. Te same narzędzia pomagają nam w walce z globalnym ociepleniem klimatu. Pozwalają nam lepiej projektować nasze
domy tak, aby same gromadziły wodę i oczyszczały ścieki powstające po jej użyciu. Sięgamy
po materiały naturalne, które nie są toksyczne dla nas i środowiska naturalnego, są tańsze
i lokalnie dostępne oraz pozwalają nam lepiej budować z myślą o nadchodzących zmianach.
Lepiej rozumiemy i potrafimy efektywnie korzystać z odnawialnych źródeł energii. Odchodzimy od chemizacji rolnictwa i przechodzimy na biologizację i rekarbonizację gleb, bo to szansa na zdrowe i większe plony, przy jednoczesnej dbałości o życie glebowe. Jeżeli dbamy o to,
co żyje w glebie, sprawiamy, że każda, nawet najbardziej zdegradowana gleba zaczyna lepiej
funkcjonować, lepiej odżywiać rośliny, lepiej magazynować wodę. Staje się bardziej odporna
na erozję i przesuszenie. Powstrzymujemy w ten sposób globalne procesy pustynnienia, które
widać już dziś nawet w Polsce. Pomagają nam w tym zwierzęta, wyciągnięte z przemysłowych
hodowli i przywrócone na łąki i pastwiska, tam gdzie ich miejsce. To dzięki nim regenerujemy gleby na potężną skalę, pochłaniając olbrzymie ilości gazów cieplarnianych i wbudowując
w gleby tony materii organicznej każdego roku, wytwarzając jednocześnie, zdrową i organiczną żywność. Przywracamy zadrzewienia śródpolne i śródpastwiskowe, sadzimy lasy i zaziele42

niamy niegdyś suche obszary Ziemi, działając wspólnie, mądrze i w przemyślany sposób. Tego
wszystkiego uczy permakultura. Pomaga nam lepiej wszystko zaplanować, zaprojektować, poukładać w przestrzeni i przede wszystkim połączyć w funkcjonalną, harmonijnie powiązaną
całość. Bo istotą permakultury nie jest ściółkowanie słomą i zakładanie warzywników na podwyższonych grządkach. Istotą permakultury jest budowanie funkcjonalnych połączeń pomiędzy elementami, które znajdują się w naszym otoczeniu, w naszej przestrzeni życiowej. Masz
dach nad głową? To zacznij zbierać z tego dachu deszczówkę, wtedy gdy masz jej w nadmiarze
i zatrzymaj ją, zmagazynuj na czas suszy, bo wtedy będzie najbardziej potrzebna. Nawadniaj
tą wodą ogród warzywny, posadzone w sąsiedztwie drzewa i krzewy. A jak już tworzysz nowe
nasadzenia, tam gdzie to możliwe, zadbaj o to, aby sadzone przez Ciebie rośliny dostarczały żywności Tobie, innym ludziom i zwierzętom żyjącym obok Ciebie. Oczyszczaj zużywaną
przez siebie wodę i zawracaj ją do lokalnego ekosystemu. Budujesz w ten sposób wieloletnie
zasoby wody w swojej okolicy i sprawiasz, ze Twój ogród, Twoja przecznica, Twoja gmina staje
się coraz bardziej odporna na suszę. Przestań marnować energię i paliwa kopalne na częste
koszenie trawników, grabienie liści, pakowanie tej całej biomasy w plastikowe worki i wywożenie na wysypiska śmieci. Załóż przydomowy kompostownik i naucz się, jak przyrządzić
dobrej jakości kompost. A jak już to Ci się uda, wykorzystaj ten kompost do uprawy najwspanialszych, zdrowych, organicznych warzyw. A jeżeli nie masz miejsca nawet na najmniejszy
warzywnik, wysyp ten kompost pod najbliższe drzewo. Będzie Ci za to wdzięczne, dając cień
w upalne dni i ochładzając mikroklimat. To tylko kilka prostych technik z permakulturowego
repertuaru, które wszyscy możemy opanować i realizować w swoim, najbliższym otoczeniu.
Im nas więcej, tym nasze lokalne oddziaływanie zacznie przekładać się na skalę globalną. To
ostatni dzwonek, ostatnie wezwanie do działania. Zacznij już dziś i dowiedz się więcej o permakulturze!
12 strategii projektowania permakulturowego
1. Obserwuj i reaguj. Przeznaczając czas na dogłębną interakcję z naturą i wnikliwą obserwację lokalnych ekosystemów, zyskujemy nowe rozwiązania projektowe odpowiadające miejscowym uwarunkowaniom.
2. Czerp i magazynuj energię. Rozwijając metody magazynowania energii oraz zasobów
w ich szczytowej dostępności, zyskujemy możliwość wykorzystania ich w chwili niedoboru.
3. Pozyskuj plon. Częścią pracy związanej z eksploatacją systemu jest pozyskiwanie mierzalnych plonów i korzyści.
4. Aplikuj samoregulację i akceptuj sprzężenia zwrotne. Każda akcja z naszej strony spotyka
się z reakcją ze strony otoczenia. Umiejętne odczytywanie tego sprzężenia zwrotnego, pozwala na zrozumienie procesów samoregulacji występujących w przyrodzie.
5. Użytkuj i doceniaj odnawialne zasoby i usługi. Wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców minimalizuje nasze konsumpcyjne zachowania i uzależnienie od nieodnawialnych zasobów.
43

6. Nie wytwarzaj odpadów. Przez docenianie i ponowne wykorzystywanie wszystkich dostępnych nam zasobów, eliminujemy strumień odpadów.
7. Projektuj od wzorców do szczegółów. Zrobienie „kroku w tył” daje nam perspektywę konieczną do obserwowania wzorców występujących w naturze i społeczeństwie. Te następnie mogą stanowić kręgosłup naszych szczegółowych projektów formowanych od ogółu do
szczegółu.
8. Integruj, a nie segreguj. Umieszczanie odpowiednich elementów w odpowiednich miejscach umożliwia rozwinięcie kluczowych powiązań między nimi. Poszczególne elementy
zaczynają współgrać i wzajemnie podtrzymują swoje funkcje.
9. Korzystaj z powolnych rozwiązań w małej skali. Niewielkie i powolne systemy są łatwiejsze w utrzymaniu, lepiej wykorzystują dostępne zasoby i dają bardziej zrównoważone
rezultaty.
10. Doceniaj i korzystaj z bioróżnorodności. Bioróżnorodność redukuje podatność na szereg
zagrożeń i maksymalizuje korzyści wynikające z lokalnych uwarunkowań.
11. Wykorzystuj efekt brzegu. Interfejs między różnymi środowiskami to miejsce, w którym
zachodzi najwięcej ciekawych interakcji. To najbardziej cenne, bioróżnorodne i produktywne strefy wszystkich ekosystemów Ziemi.
12. Kreatywnie korzystaj i reaguj na zmiany. Możemy mieć pozytywny wpływ na nieuniknioną zmianę dzięki uważnej obserwacji i podjęciu działania w odpowiednim momencie.
Najlepszą metodą na weryfikację słuszności powyższych strategii jest zastosowanie ich
w praktyce, w wybranym miejscu, na przykład w Twoim ogrodzie. Następnym krokiem jest
wnikliwa obserwacja, zbieranie danych i zaprojektowanie na ich podstawie funkcjonalnego
i zrównoważonego ekosystemu podtrzymywania życia. To będzie Twoje siedlisko, które zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz do życia. Jako cywilizacja mamy dekadę na wdrożenie
radykalnych rozwiązań, które diametralnie poprawią nasze relacje z naturą i środowiskiem.
Czasu jest mało – bierzmy się do pracy, bo na szali leży przyszłość naszych dzieci i los tej planety.

Łukasz Nowacki
Od ponad 20 lat opowiada o permakulturze, naucza permakultury i stosuje permakulturę w życiu codziennym oraz zawodowym. Oprócz rolnictwa regeneratywnego, agroekologii i agroleśnictwa, zajmuje się projektowaniem permakulturowym. Jest to nauka i dyscyplina projektowa podążająca za wzorcami płynącymi ze świata przyrody.
www.lukasznowacki.pl
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DRZEWA I OPOWIEŚCI
Z BLISKA I DALEKA

Ina Shved (Białoruś)

CUDOWNA JABŁONECZKA
Dawno, dawno temu, tak dawno, że nikt już nie pamięta, kiedy to było, żyli razem dziad
i baba. Z wcześniejszych rodzin baba miała córeczkę Julię, a dziad – córkę Galię. Baba kochała
i troszczyła się najbardziej o swoją córuchnę, zaś mniej o pasierbicę.
Pewnego dnia dziadek poszedł na jarmark i kupił krówkę. Przywiózł ją do domu i powiedział do swoich córek:
– Nakarmicie ją i będziecie o nią dbały, na zmianę wyprowadzając krówkę na pastwisko –
jeden dzień ty, córeczko, a na drugi dzień – ty, Julio.
Galia pierwszego dnia chciała zabrać krówkę na pastwisko. Ale zanim poszła, zła macocha
nakazała jej, aby nie tylko pilnowała krówki, ale też wykonała pracę, której – jak się mogło wydawać – wykonać nie mogła. Dała jej wrzeciono i worek, mówiąc:
– Spójrz, tu masz len. W ten jeden dzień utkasz płótno, wybielisz je i przyniesiesz do domu
wieczorem. A jeśli nie – lepiej ci z życiem się żegnać...
Galia wzięła krówkę ze stodoły, pogłaskała ją po szyi i poszła z nią na pastwisko. Tam zapłakała gorzkimi łzami…
Krówka zapytała:
– Dziewczynko-dziewczyno, masz piękny blond warkocz… Dlaczego więc płaczesz?
Na co odpowiedziała dziewczyna:
– Jak mam nie płakać, krówko? Macocha kazała mi obrobić len, który dała mi w worku, wybielić go, wypleść płótno i wieczorem przynieść do domu… Czy
 w ciągu jednego dnia zrobię
taką pracę? Nikt tego uczynić nie zdoła…
– Nie płacz – mówi krówka. – Prowadź mnie, gdzie trawa miękka jak jedwab, do świeżej
rosiczki, tam coś wymyślimy.
I tak Galia uczyniła. Krówka trawę zjadła, pasła się, a potem powiedziała:
– Teraz włóż nić i wrzeciono do mojego prawego ucha. A z lewego ucha odbierz to, co mam
dla ciebie. Sama zobacz, co to będzie…
Galia włożyła nić do prawego ucha krówki, a tu z lewego zwój płótna, utkanego i wybielonego, odbiera. Gdy cały len został przerobiony i Galia z lewego ucha krówki gotowy zwój płótna
otrzymała, uradowana postanowiła z krówką wrócić do domu.
Zła macocha spotkała ją na podwórku. I zapytała:
– No co, masz płótno?
– Tak – powiedziała Galia i wręczyła jej gotowy zwój płótna.
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Macocha była zła, bo jej pasierbica wykonała taką pracę, której wykonać sama nie mogła!
A na dodatek przyszli sąsiedzi – podziwiając, jakie cienkie płótno utkała Galia. Wszyscy ją
chwalą, co macosze było nie w smak.
Nadeszła kolej córki macochy – Julii, by wyprowadzić krówkę na wypas. Matka dała jej wrzeciono i worek, mówiąc, że teraz ona powinna dorównać pasierbicy.
– Weź, wrzeciono, moja córko – powiedziała. – Pomoże ci ono utkać splot jeszcze lepszy niż
splot twojej siostry. Chcę, żeby ludzie cię chwalili, a nie ją.
Julia wzięła gruby kij i pogoniła krówkę na pastwisko, ale z batem. Niech krówka pędzi tu
i tam. Julia biegnąc za nią, przeklina, na czym świat stoi. Biegała, biegała, aż w końcu zgubiła
wrzeciono. Wreszcie przyprowadziła krówkę na puste pastwisko i sama poszła spać. Krówka
nie zrobiła nic. Gdy Julia się wieczorem obudziła, zobaczyła, że len został zadeptany w bagnie...
Chwyciła kij i bije nim krówkę. A krówka pobiegła do domu, więc ona poszła za nią z krzykiem.
W domu pyta ją matka:
– Cóż, córko, wykonałaś robotę?
– Nie – mówi córka.
– Czemu?
– Winna jest krówka. Przez nią straciłem wrzeciono, a potem utopiła mój worek z lnem
w bagnie...
Baba była zła na krówkę. Poszła do dziadka i powiedziała:
– Zabij, dziadku, krówkę!
– Czyś ty oszalała, kobieto? – zdziwił się dziadek. – Dlaczego mielibyśmy ją zabić?
Ale zła baba powiedziała:
– Jeśli nie zabijesz krówki, wyrzucę cię z twoją córką z domu!
Nic dziadek nie mógł zrobić – zgodził się zarżnąć jałówkę.
Kiedy to Galia usłyszała, pobiegła do stodoły, do krówki, zaplotła swoje dłonie wokół jej szyi
i zapłakała. Na to krówka rzecze:
– Dziewczyno-dziewczynko o blond warkoczach, dlaczego płaczesz?
Galia zwierzyła się jej z planów macochy.
– Nie płacz, dziewczynko – powiedziała krówka. – Lepiej posłuchaj tego, co ci teraz radzę.
Gdy mnie zabiją, weź moją wątrobę, a znajdziesz tam złote ziarna. To wszystko.
I Galia zrobiła tak, jak powiedziała krówka.
Z nasion, które były w wątrobie krówki, wyrosła jabłoń, a na niej pojawiły się z czasem złote
jabłka. Każdego, kto zbliżał się do ogrodu, piękna jabłoń zachwycała.
Pewnego dnia przystojny młody huzar powracał z wojny. Gdy zobaczył jabłoń, zatrzymał
się. Sięgnął, by zerwać z niej złote jabłko, ale jabłonka zadźwięczała „ding, ding, ding!” i jej
konary poszły w górę. Gdy huzar opuścił rękę – gałęzie jabłonki wróciły na swoje miejsce.
Galia zobaczyła to przez okno i powiedziała do swojej macochy:
– Pójdę zerwać dla jednego pięknego huzara choć jedno jabłko.
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A macocha zaczęła na nią krzyczeć, strasząc dziewczynę, że jeśli pójdzie, to niechybnie zginie. Powiedziała nawet:
– Jeśli pójdziesz do niego, rozwalę ci głowę!
Złapała Galię i umieściła ją pod korytem, zaś swą córkę Julię wysłała do ogrodu, aby to ona
zerwała jabłko dla huzara, w nadziei, że może się w niej zakocha...
Ale Julia zrobić tego nie potrafiła. Wściekła się na jabłoń i zaczęła ją karcić.
A tu po podwórku spacerował kogut. Wskoczył na płot i zaskrzeczał:
– Ku-ka-re-ku! Panna ukryta jest pod korytem, ale babka swą córkę posłała, by ta jabłko zerwała i huzara poślubiła…
Huzar, gdy to usłyszał, zsiadł z konia i udał się do domu. Tam pod korytem znalazł córkę
dziadka. Nie mógł oderwać od niej wzroku, tak bardzo mu się podobała. Uwolnił ją spod koryta, skłonił się, prosząc:
– Zerwij mi złote jabłko ze swojej jabłoni.
Galia zbliżyła się do jabłoni, a wszystkie gałęzie wraz z jabłkami schyliły się do jej stóp. Zebrała
więc jabłka i zaniosła je huzarowi. A ten posadził pannę na koniu obok siebie i zawiózł ją do swoich
rodziców. Zaraz wyprawiono wesele i młodzi zaczęli żyć w harmonii. Wkrótce urodził im się syn,
niezwykłej urody. Tymczasem zła macocha nie mogła spać z zazdrości, zadając sobie wciąż pytanie, dlaczego huzar nie poślubił jej córki, ale córkę dziadka. Dlatego dziad rzekł do swej córki:
– Idź, córko, odwiedź swoją siostrę.
I tak zrobiła. Gdy siostry były przy rzece, rzekła Julia do Galii:
– Usiądź, siostro, na brzegu, umyję ci ramiona.
Kiedy Galia usiadła, Julia wepchnęła ją do wody, żeby się utopiła, po czym pobiegła do domu.
Czekają na Galię w domu – ale jej nie ma. Synek płacze, nikt nie może go pocieszyć. Niania
wzięła go na ręce, idzie wzdłuż rzeki i woła:
– Galia, Galia, twój mały synek płacze, chce jeść… Kurczęta śpią, gęsi śpią, a on nie śpi ...
Usłyszała wtedy głos z wody:
– Och, ciężko mi powrócić do syna: kamień w stopę uderza, woda oczy wypełnia...
Mały synek usłyszał głos matki i jeszcze mocniej zapłakał.
– Och, idę, synu, och, biegnę – powiedziała matka. – Nie mogę słuchać twojego płaczu, synku.
Matka wyszła z wody, nakarmiła synka i zasnął. Ale ona wróciła do rzeki. Po powrocie do
domu niania opowiedziała, że spotkała matkę synka nad rzeką. Następnego dnia ojciec wziął
złote jabłko, wziął syna i poszedł nad rzekę. Zszedł na brzeg i zaczął wołać:
– Galia, Galiusia, twój mały synek płacze, chce jeść...
Matka płacz synka usłyszała i tak odpowiada:
– Och, idę synku, oj, biegnę: nie mogę słuchać twojego płaczu, synku.
Wyszła na brzeg, nakarmiła syna – a on zasnął. Wtedy mężczyzna wyjął z kieszeni złote
jabłko i dał je kobiecie. A gdy tylko je ugryzła, odzyskała przytomność. Mąż, pełen radości, zaprowadził ją do domu. I znów żyli razem dobrze i szczęśliwie.
A zła macocha i jej córka nie mogły już przekroczyć progu ich domu.
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Ina Shved i Bożena Józefów-Czerwińska podczas spotkania z dziećmi
Fot. Milanowskie Centrum Kultury

Jest też inna wersja tej opowieści.
Są ludzie dobrzy, są gorsi, są też tacy, którzy nie wstydzą się swojego brata. Tam właśnie trafiła Hawroszka-Hawroszeczka. Była sierotą, a ci ludzie wzięli ją do siebie, karmili, ale i zmuszali ją do pracy: tkała, przędła, sprzątała, wszystko było na jej głowie. A jej pani miała trzy
córki. Najstarszą nazwano Jednooczką, średnią – Dwuoczką, a najmłodszą – Trójoczką. Córki umiały tylko siedzieć przy bramie i patrzeć na zewnątrz, czy coś się wydarzy. Hawroszka-Hawroszeczka pracowała dla nich: szyła im ubrania, przędła i tkała, a nigdy nie usłyszała od
nich miłego słowa. Pewnego razu Hawroszeczka wyszła na pole, zarzuciła ręce na szyję krowy
i opowiada, jak ciężkie jest jej życie:
– Matko-krowo! Biją mnie i gryzą, chleba mi nie dają, nawet płakać nie pozwalają. A do jutra
muszę mieć wybielony i utkany zwój płótna.
A krowa jej odpowiada:
– Czerwona panno, wejdź mi do ucha, a wyjdź drugim – wszystko będzie zrobione.
I tak się wydarzyło. Kiedy panna wyszła z ucha – wszystko było gotowe: utkane i wybielone,
i zwinięte w rulon.
Zabrała płótno do swojej pani. Ta spojrzała, chrząknęła i płótno schowała do kufra. A następnego dnia dała jej jeszcze więcej pracy.
Panienka wróciła do krowy, po czym ona znów do niej mówi:
– Wejdź jednym mym uchem, a drugim wyjdź, weź gotową rzecz i przynieś ją swej pani.
A tymczasem pani wzywa córkę swą Jednooczkę i tak do niej mówi:
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– Moja dobra córko, moja dobra córko! Przyjdź i zobacz, kto pomaga sierocie: tkacz, prządka czy jeszcze coś innego?
Jednooczka i Hawroszeczka poszły więc razem do lasu i na pole.Jednooczka na słonku się
wygrzewa, na trawce wyleguje, o prośbie matki zapomina. A Hawroszeczka szeptem:
– Śpij, śpij!... Jednooczko.
I tak córka pani zasnęła. Kiedy Jednooczka spała, krowa zajmowała się tkaniem…
Macocha nie dowiedziała się, jak sierota utkała wspaniałe płótno, więc wysłała córkę drugą
– Dwuoczkę, aby poszła paść krówkę z Hawroszeczką.
Ta również na słonku się wygrzewa, na trawce wyleguje, o prośbie matki zapomina, oczy
przymyka. A Hawroszeczka śpiewa:
– Śpij, moje oko, śpij, to drugie!
I znów przyniosła sierota pani piękne płótno, i znów pani nic się nie dowiedziała, i była naprawdę zła. Dlatego trzeciego dnia posłała Trójoczkę, a sierocie dała jeszcze więcej pracy. A Trójoczka,
podobnie jak jej starsze siostry, skakała, skakała i w trawie zaległa. Wtedy sierota zaśpiewała:
– Śpij, małe oczko, śpij, drugie! – a o trzecim zapomniała.
Dwoje oczu śpi, ale trzecie wszystko widzi: jak czerwona panna-sierota jednym uchem
krówki weszła, a drugim wyszła i płótno gotowe odebrała. Trójoczka wszystko, co widziała,
matce opowiedziała. A matka bardzo się ucieszyła i kazała krowę zabić!
Mąż próbował ją przekonać, by tego nie czyniła:
– Co ty robisz, żono? Czy jesteś przy zdrowych zmysłach? Krowa jest młoda i dobra!
– Zabij ją, to wszystko! – nalegała żona. Mąż zaczyna ostrzyć nóż.
Hawroszeczka pobiegła do krowy i tak do niej mówi:
– Matko-krówko! Chcą cię zabić!
– Ach, jaka to szalona kobieta, ta pani… Rób, co ci powiem.
I Hawroszeczka zrobiła wszystko, co powiedziała jej krowa. Do ust mięsa nie wzięła, a kości
krówki – codziennie podlewała w ogrodzie. I tak wyrosła z nich jabłoń, ale co za jabłoń – mój
Boże! Jabłka zwisają, złote listki szeleszczą, gną się srebrne gałązki; kto przechodzi – zatrzymuje się, kto przechodzi blisko – zagląda, cóż za piękne i dorodne drzewo.
Zdarzyło się raz, gdy dziewczyny spacerowały po ogrodzie, a w tym czasie polem przejeżdżał bogaty młodzieniec o gęstej czuprynie. Zagadnął je:
– Widziałem wasze jabłka. O, piękne dziewczyny! Która z was przyniesie mi jabłko, ta mnie
poślubi.
A trzy siostry rzuciły się jedna po drugiej do jabłoni. Ale choć jabłka wisiały nisko, gałązki
nagle uniosły się wysoko, wysoko, wysoko ponad ich głowami. Siostry chciały je pochwycić, ale
nie mogły ich dosięgnąć. Dopiero gdy podeszła do jabłonki Hawroszeczka, gałązki jej się pokłoniły, a jabłka spadły na ziemię. Młodzieniecsię z nią ożenił, a ona zaczęła żyć w dobrostanie
i szczęściu.
Przełożyła Bożena Józefów-Czerwińska
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Georgiana Keable (Norwegia)

MAŁA MIKKI. OPOWIEŚĆ O DZIEWCZYNCE,
KTÓRA ROZMAWIAŁA Z DRZEWAMI
Dawno, dawno temu, w czasach, gdy drzewa potrafiły jeszcze mówić, dziewczynka o imieniu Mikki dostała od swojego Dziadka prezent. Na jego widok aż trzy razy podskoczyła z radości! Miała teraz swoją własną siekierę, która, choć już nie była nowa, lśniła niczym srebro.
Dziadek nauczył wnuczkę, jak się nią posługiwać, po czym dziewczynka znów podskoczyła
trzy razy, zarzuciła siekierę na ramię i poszła do lasu narąbać drzewa. Bo mimo że zima miała
się ku końcowi, wciąż potrzebowali drewna na opał.
Zatrzymała się nieopodal wielkiego Jesionu. Lecz gdy tylko podniosła siekierę, usłyszała
szumiący głos::
– Mała Mikki, poczekaj! To ja, Jesion. Zimą twoja Babcia karmi moimi liśćmi kozy, a Dziadek z moich gałęzi robi strzały.
O, co za szczęście, dziewczynka omalże wycięłaby nie to drzewo, co potrzeba. Mikki poszła
więc dalej, aż doszła do potężnego Wiązu. „No, teraz wyrąbię tyle drewna, że starczy nam do
końca zimy” – pomyślała. Ale gdy tylko uniosła siekierę, gałęzie poruszyły się i usłyszała drżący
głos:
– Mikki, zaczekaj! To, ja – Wiąz. Czy zapomniałaś już smak moich nasion na wiosnę? Czy
nie pamiętasz już tej zimy, gdy prawie nie mieliście co jeść, więc twoja Babcia zmieliła moją
korę i upiekła z niej chleb, żeby uratować cię od głodu?
Zupełnie nieroztropnie byłoby ściąć Wiąz.
– Przepraszam – odrzekła dziewczynka, spoglądając kątem oka na wysoką Sosnę, która majestatycznie rosła nieopodal.
Tak, to ją zetnie! Mikki niemal już słyszała, jak igły sosnowe trzaskają w ogniu. Podbiegła do
drzewa, zamachnęła się i wtedy usłyszała głęboki głos:
– Mikki, zatrzymaj się! Nie widzisz, kim jestem? To ja, Sosna. To przecież moimi szyszkami
bawisz się z siostrą, moją żywicę żujesz jak gumę do żucia, a twoja Mama uwielbia jeść orzeszki ze środka moich szyszek.
Mikki opuściła siekierę i poszła dalej. Na drodze natknęła się na piękną Brzozę, której biała
kora połyskiwała w słońcu. Tak, to będzie idealne drewno na opał. Lecz gdy tylko podniosła siekierę, usłyszała, że to właśnie dzięki Brzozie mieli wiosną sok, a później pili herbatę z jej liści.
To także z brzozowych gałązek Dziadek robił witki do sauny. I podobnie rzecz się miała z każdym napotkanym po drodze drzewem. Szybko przekonała się, że po prostu nie może ich ściąć.
Biedna Mikki nie wiedziała, co robić. Od Jarzębiny usłyszała historię o tym, jak w magiczny
sposób chroni zwierzęta i ludzi od nieszczęść, a ptaki uwielbiają jej owoce. Sama Mikki zajadała się przecież jarzębinowym dżemem.
51

Georgiana Keable i Beata Frankowska podczas spaceru z opowieściami
Fot. Milanowskie Centrum Kultury

– Wszystko jasne, Jarzębino – przytaknęła dziewczynka. – Ale ja mam prześwietną siekierę
i chcę nią narąbać drewna na opał, żebyśmy mogli rozpalić ogień i ugotować jedzenie.
– A może pozbierasz chrust z lasu? – spytała Jarzębina, szeleszcząc swymi koronkowymi
liśćmi. I to był wspaniały pomysł. Mikki ochoczo zabrała się do rąbania na kawałki leżących na
ziemi gałęzi. Lecz gdy przyniosła je do domu okazało się, że to za mało. I Dziadek powiedział,
żeMikki musi ściąć też drzewo.
– Leszczyno, naprawdę potrzebujemy drewna na opał na zimę. Czy mogę odrąbać parę twoich gałęzi? – Mikki kochała Leszczynę, ale co mogła poradzić?
Wielki krzew Leszczyny o licznych gałęziach najpierw milczał, lecz później powiedział swoim niskim i delikatnym głosem:
– Mikki, jestem stara. Długo żyję i nie rodzę już orzechów. Zetnij mnie więc i spal, ale uważaj, żeby nie zniszczyć moich korzeni. To z nich znów wyrosnę i niedługo znów obsypię się
orzechami na długie zimy.
Usłyszawszy to, mała Mikki podskoczyła trzy razy, podziękowała Leszczynie i porąbała ją
w lśniące brązowe drwa, dzięki którym mieli opał na resztę zimy.
Wiosną mała Mikki poszła na przechadzkę i zobaczyła, że w miejscu, gdzie rosła stara Leszczyna, wyrosły młodziutkie pędy. A co najdziwniejsze, pośrodku mnóstwa zielonych gałązek
siedział mały, pomarszczony Korzenny Elf.
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– Mała Mikki – rzekł. – Drzewa tego lasu są ci wdzięczne za to, że posłuchałeś ich głosu.
Powinna cię za to spotkać nagroda.
I Elf wyciągnął zza pazuchy długą, lśniącą różdżkę.
– Wystarczy, że dobrze wycelujesz tą różdżką, a spełni się każde twoje życzenie. Ale pamiętaj jedną rzecz, Mikki. Niech twoje życzenia nigdy nie będą wbrew prawom natury. Z krzewu
Róży nie będzie ziemniaków.
Mikki obracała i zginała malutką różdżkę. Zapragnęła sprawdzić, czy naprawdę może czarować. Dziewczynka zobaczyła przelatujące obok pszczoły. Wskazała na nie różdżką i powiedziała:
– Pszczoły, przynieście mi, proszę, trochę miodu.
I już za chwilę cały bzyczący rój pszczół nadlatywał, trzymając ogromny, żółty plaster miodu. Mikki podskoczyła trzy razy i zaniosła przysmak do domu, żeby wspólnie go zjeść z rodziną.
Od tego dnia żyło im się coraz lepiej. Mikki korzystała ze swojej różdżki na różne sposoby.
Bobry przynosiły im drewno, ptaki zbierały leśne owoce, krety wykopywały dziury na polu,
a mrówki sadziły nasiona. Mikki nie miała już żadnych obowiązków.
Mijał dzień za dniem, a Mikki spędzała coraz więcej czasu na kanapie. I zamiast sobie podskakiwać, zaczęła dyrygować resztą rodziny.
– Śniadanie! – wołała, wskazując różdżką na Babcię.
– Posprzątaj mój pokój! – rozkazywała młodszej siostrze.
– Rusz się i upierz moje ubrania! – krzyczała do mamy.
A ponieważ miała magiczną różdżkę, wszyscy musieli spełniać jej życzenia.
Nadeszła jesień i dni stawały się coraz krótsze. Mała Mikki coraz częściej była w złym humorze i siedziała na kanapie, nie robiąc już w ogóle nic. Pewnego jesiennego dnia wypadła
z domu jak burza, wskazała różdżką na ciemne niebo i zawołała:
– NIECH ZAŚWIECI SŁOŃCE! I TO JUŻ!
A wtedy Niebo się otworzyło i pojawiła się na nim błyskawica, która śmignęła w stronę
dziewczynki. I taki był koniec czarów małej Mikki.
Przełożyła Joanna Miś-Skrzypczak

Georgiana Keable
Prekursorka odrodzenia sztuki opowiadania w Norwegii i Anglii. Wynajduje historie, które mówią o naszej
relacji z naturą. W 2004 roku zapoczątkowała Norweski Festiwal Sztuki Opowiadania, a od 1997 roku wykłada sztukę opowiadania na Uniwersytecie w Oslo. W 2002 roku wraz z opowiadaczami z trzech kontynentów założyła organizację Fortellerhuset, w której od 2006 roku prowadzi zajęcia z opowiadania historii
w dwóch językach.
W ramach projektu „Drzewa cenniejsze niż złoto” Georgiana gościła w Milanówku z warsztatami i opowieściami dla dzieci i dorosłych.
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Sigurbjörg Karlsdóttir (Islandia)

MÓJ OJCIEC MIAŁ KIEDYŚ PIĘKNĄ ZIEMIĘ
Musicie wiedzieć, że gdy Wikingowie przypłynęli na Islandię, lasy porastały ją od brzegów
aż po szczyty gór. Niestety wraz z przybyciem wojowników drzew zaczęło ubywać. Wikingowie
wycinali je, bo potrzebowali drewna do budowy statków. Drzew nie oszczędzały również owce,
wytrwale obgryzając z nich korę. Później w XV wieku nastąpiła na Islandii mała epoka lodowcowa, co doprowadziło do wymarcia wielu gatunków, którym wcześniej udało się przetrwać.
W konsekwencji w Islandii pozostało bardzo, bardzo mało drzew. Na szczęście na początku
XX wieku rząd zainicjował projekt zalesiania wyspy. Inicjatywa ta wciąż się rozwija. A teraz
posłuchajcie opowieści z dawnych, dawnych czasów, gdy Islandię porastały metasekwoje.
***
W północnej części Islandii była farma, zwana Sultum. Na farmie mieszkał chłopak, który
niczym kowboj wyprowadzał o poranku krowy na pastwisko i przyprowadzał je z powrotem
wieczorem. Droga, którą chadzał, biegła wzdłuż długiego klifu, przy którym rósł bardzo piękny wielki krzew metasekwoi. Wszyscy wiedzieli, że klif ten zamieszkiwali Ukryci Ludzie.
Za każdym razem, gdy chłopak przechodził obok krzewu, odłamywał z niego gałązkę, żeby
poganiać nią krowy. Minęło lato, krzew zmarniał i w końcu zupełnie wysechł.
Nastała jesień. Chłopak zachorował i żaden doktor nie potrafił mu pomóc. Nikt nie wiedział,
co dolegało młodemu pastuszkowi. Najpierw uschła mu ręka, później cały osłabł, aż w końcu
umarł.
Krótko potem obok klifu przechodził mężczyzna o imieniu Oddur. Nagle usłyszał głos, który rzewnie śpiewał:
Mój ojciec piękną miał ziemię, tęskni za nią tak wielu z nas
Przeto me serce przepełnia smutek – nocą i za dnia
Jak powiadają, klif był domem Ukrytych Ludzi, a krzew metasekwoi miejscem ich zabaw
i spotkań. Kto wie – może choroba chłopca była karą za zniszczenie drogiej im rośliny?
Przełożyła Joanna Miś-Skrzypczak
Sigurbjorg Karlsdottir
Opowiadaczka z wieloletnim stażem i przewodniczka miejska z Islandii. Założycielka klubu opowiadaczy
FélagSagnaþula. W ramach projektu „Drzewa cenniejsze niż złoto” poprowadziła spotkania i warsztaty
z dziećmi i dorosłymi, z jej inspiracji powstała MAPA UKRYTEGO MIASTA.
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Beata Frankowska
Musszelka

JESION YGGDRASILL SIĘ ZOWIE
Opowiem wam o moim drzewie z dzieciństwa. Każdy z nas pewnie takie drzewo miał. Moje
rośnie do tej pory na podwórku moich dziadków w Worowie pod Grójcem. Zawsze mówiliśmy o nim: Jesion. Kiedy już jako dorosła osoba nauczyłam się rozpoznawać gatunki drzew,
zorientowałam się, że mój ukochany Jesion to klon jesionolistny, gatunek – jak się okazało –
inwazyjny. A jednak pozwólcie, że dla mnie pozostanie już na zawsze Jesionem. W dodatku
o imieniu, które mu nadałam, zainspirowana Wieszczbą Völwy ze staroskandynawskiej „Eddy”
– Yggdrasill.
Wiem, gdzie jesion stoi, Yggdrasill się zowie,
Lśniącą wilgotnością pień jego zroszony;
Z niego idzie rosa, co w dolinach spada,
Koło Urd studni wciąż zielony stoi.
Kiedy miałam jakieś dziesięć lat, zaczęła się nasza wspólna historia. Bo w Jesion uderzył
piorun. Byłam wtedy na wsi u dziadków podczas wakacji. Pamiętam ten huk. Wybiegliśmy
wszyscy mimo deszczu. Drzewo było pęknięte na pół. Część pnia leżała zwęglona u stóp drzewa. W miejscu, w które uderzył piorun, ziała wielka rana – drzewo pokazało warstwy swego
poharatanego ciała od środka.
Byliśmy dziećmi – ja, mój brat, nasi mali kuzyni. Nie płakaliśmy zbyt długo. Ze zwęglonej
kłody uczyniliśmy łódź, a potem trumnę, w której się kładliśmy i zamieraliśmy w bezruchu.
Drzewo, które ocalało, stało się naszym domem, sceną teatralną, kryjówką przed dorosłymi,
miejscem obserwacji świata. Kiedy wujek zaczął coś przebąkiwać o ścięciu zranionego Jesionu, podnieśliśmy bunt. Całe wakacje układałam protest songi i opowieść o Drzewie – buszu,
Drzewie – dżungli. My byliśmy zwierzętami, którym dałam głos. „Więc razem śpiewany, Jesionu nie damy, choćby w nas walnął grom!”.
I Jesion ocalał. Z czasem, w miejscu rozległej rany, zaczęły pojawiać się grzyby, potężne
– jak je wtedy nazywaliśmy – huby, o żółtych nakrapianych kapeluszach. Dzielnie z nimi walczyliśmy, przetrącając kijami ich kapelusze, żeby nie jadły naszego Drzewa. Musiało wiele lat
upłynąć, gdy podczas kursu Certyfikowanego Inspektora Drzew rozpoznałam gatunek mojego grzyba – to był żagwiak łuskowaty. Opowiedziałam wtedy swoją historię z dzieciństwa,
którą Piotr Tyszko-Chmielowiec z łagodnym uśmiechem skomentował: „To tak, jakby ratować
jabłoń, zrywając z niej jabłka”. Oczywiście, przecież grzybnia, najważniejsza część grzyba, jest
głęboko wrośnięta w ciało drzewa. Ale nie chodziło tylko o to. Nauczyłam się patrzeć na grzyby
jak na mądrych sprzymierzeńców. Przychodzą do drzew, bo zrobiło się dla nich miejsce, bo
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zostały wezwane. Czasem po to, by pomóc drzewu umrzeć. A czasem, by drzewo mogło, we
współpracy z grzybami, uruchomić swoją moc kambium, czyli żywej, niesamowitej tkanki,
która odpowiada za rośnięcie, ale też leczenie ran. To było chyba dla mnie największe odkrycie
tego projektu – w jaki sposób drzewa radzą sobie z ranami, obudowując chore miejsce zdrową
tkanką i pozwalając mu obumrzeć. Drzewa uczą nas, że śmierć i życie są ze sobą nierozerwalnie połączone.
I tego uczy mnie mój JesionYggdrasill, który wciąż – niczym wielka drzewna ośmiornica –
rośnie na podwórku moich dziadków, choć dziadkowie już od dawna nie żyją.
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Grzegorz Ciechomski

HISTORIA W PESTCE

Grzegorz Ciechomski sadzi i szczepi Gruszę Sapieżankę w Parku Zielony Dołek
Fot. Milanowskie Centrum Kultury

Po co nam te wszystkie odmiany?
Przecież owoce nie różnią się aż tak bardzo od siebie. Jabłko to jabłko, a gruszka to gruszka.
A mamy opisanych ponad 10 tysięcy odmian jabłoni i prawie tyle samo grusz. I pewnie drugie
tyle nieopisanych, lokalnych, znanych tylko w jednej wiosce odmian. Co sprawia, że ludziom
chce się pamiętać, że Pyszna Panna to Pyszna Panna, a nie na przykład Kartoflanka? Co sprawia, że chce się o tym pamiętać przez całe pokolenia, a nieraz przez setki czy tysiące lat?
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To opowieści. Nasze mózgi tak wyewoluowały, by słuchać ich przy ognisku. I to opowieści
nas urzekają i sprawiają, że pamiętamy. Kiedyś jeden znajomy powiedział mi, że ja tak naprawdę zbieram historie, a nie odmiany. I tak właśnie jest, w rzeczy samej.
Nazwy i ich historie
Za starym domem w naszym gospodarstwie rosła grusza Jałowcówka, którą uznaliśmy
błędnie za popularną Konferencję. Dopiero wiele lat po tym, gdy wiatr wywrócił to drzewo,
dowiedziałem się od krewnego sąsiadki, że to była Jałowcówka – jej owoce pachniały igliwiem
w czasie upalnych dni. Szukam tej odmiany bezskutecznie od dawna, może jeszcze gdzieś
rośnie... Na pewno gdzieś rośnie.
A pewnego razu wyczytałem w XIX-wiecznym podręczniku sadowniczym z Kanady (znalezionym w Google Books), że jest taka odmiana Sapieganka, nadzwyczaj odporna, polecana
na przewodnią i do uprawy w chłodniejszych rejonach Kanady. Ciekawe, bo nazwa wskazuje
na pochodzenie z naszych terenów, od nazwiska Sapieha – Sapieżanka. Utkwiła mi w głowie
nazwa i historia tej odmiany, wspominanej też na kartach książki Nad Niemnem, co zresztą
odkryłem znacznie później. Minęło kilka lat i akurat przypadkiem dojrzałem dorodną, bardzo starą gruszę, rosnącą przy drodze kilka kilometrów od mojego domu. Starsza pani, która wyszła z budynku, gdzie nieopodal rosło drzewo, oznajmiła mi: „Panie, to jest Sapiżanka.
Jak ja byłam mała, to ona już była wielka”. Eureka! Zostałem poczęstowany owocami, a po pół
roku wróciłem po zrazy. Zaszczepiłem ją jako narożne drzewo w moim młodym sadzie, obok
wielkiego kamienia. W tym roku jeszcze nie kwitnie, ale w przyszłym będzie na pewno, bo
ma mnóstwo zawiązanych krótkopędów. I będzie rosła kolejne sto lat. A potem kolejna osoba
usłyszy historię o tej gruszy i zaszczepi ją u siebie. Tak samo jak ja i wielu ludzi przede mną.
Odmiany to nasze dziedzictwo, to nasza kultura, nasza literatura. To coś dobrego. Coś pokojowego. Jeśli na jednym krańcu ludzkich zachowań jest wojna, to na drugim są odmiany
drzew owocowych... Tak ja to widzę i czuję. Tylko tyle i aż tyle.

Grzegorz Ciechomski
Z wykształcenia leśnik, pasjonat przyrody od urodzenia. Kolekcjoner dawnych odmian drzew owocowych
i zawzięty opowiadacz historii. Prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne „La Fuente” na północnym Mazowszu. Uprawia bezorkowo najróżniejsze warzywa. Hoduje owce, kury, kurczaki, kaczki, gesi i indyki. Zafascynowany ideą permakultury, buduje systemy leśno-pastwiskowe w swoim gospodarstwie, łącząc kolekcję
dawnych odmian drzew owocowych z holistycznie zarządzanym wypasem.
W projekcie „Drzewa cenniejsze niż złoto” poprowadził opowieść o starych odmianach drzew owocowych
i warsztaty szczepienia i sadzenia gruszy i jabłoni.
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DRZEWA I OPOWIEŚCI
MIESZKAŃCÓW

Dąb-Opiekun z Milanówka został jednym z laureatów konkursu na opowieść „Czarodziejskie Drzewo
Roku 2022”. Dostał się również do finału konkursu „Drzewo Roku 2022”. Oba konkursy organizuje Klub
Gaja. Wszystkim, którzy głosowali na naszego milanowskiego kandydata, serdecznie dziękujemy!
Fot. Małgorzata Jasińska-Nida
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DĄB-OPIEKUN Z MILANÓWKA
Gdyby nasz Dąb mógł opowiedzieć ludzkimi słowami swoją historię, mogłaby ona brzmieć
tak:
„Byłem tu, zanim powstało wasze miasto – wasze drogi, trakty, ulice. Dorastałem na ziemi,
która pamiętała czasy pradawnej Puszczy Jaktorowskiej i zamieszkujących ją turów. Gdy osiągnąłem dojrzałość, wybudowano przy mnie pierwszy drewniany dom. Powiadają, że było to pod
koniec XIX wieku. I tak zostałem Drzewem-Opiekunem. Najwyraźniej pierwsi mieszkańcy osady wierzyli, że moja obecność zapewni im bezpieczeństwo i pomyślny los. Nasze historie, domu
i drzewa, połączyły się – w końcu nasze ciała były zrobione z tej samej materii. Dom przechodził
z rąk do rąk, zmieniali się jego właściciele, ich narodowości i języki, a w moich korzeniach i gałęziach znajdowały siedlisko kolejne pokolenia zwierząt. Byłem świadkiem, jak ludzie przychodzili
i odchodzili, jak osada przemieniała się w miasto. Wokół mnie budowano nowe domy, powstała
kolej na trasie Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. W moim cieniu bawiły się dzieci i odpoczywali dorośli. Czas mijał i w zakamarkach starzejącego się domu osiedliły się pszczoły. Widziałem, jak nowi właściciele troskliwie przenosili je do pasieki, jak z szacunkiem rozbierali dom
deska po desce, by z ocalałych fragmentów zbudować „Bańczewiankę” od nowa. I tak powstało
nowe przyjazne miejsce, trochę jak z innego świata, które jednym się kojarzy z Domem Muminków, a innym ze szwajcarskimi willami. Miejsce już nie tylko dla jednej rodziny, ale dla mieszkańców, którzy się tu się spotykają, by wspólnie spędzać czas na nauce, zabawie i świętowaniu.
I teraz jestem Drzewem-Opiekunem dla całej społeczności. Ludzie szanują moje potrzeby: jesienią zostawiają moje opadłe liście na ziemi, by tworzyła się wokół mnie nowa gleba, a małe
zwierzęta mogły znaleźć schronienie na zimę. Moje korzenie mogą swobodnie oddychać, bo nie
przykrywa ich beton. Ludzie tańczą, śpiewają i opowiadają historie w cieniu mojej potężnej korony. Nasze życia są połączone. Może dlatego nazywają mnie szczęśliwym drzewem?”
Także my, ludzie, odwiedzając Bańczewiankę, czujemy wdzięczność i nadzieję. W jej gościnnych progach odbywają się liczne warsztaty, wykłady, wystawy, zajęcia, w których uczestniczą milanowianki, milanowianie i przyjezdni. Ta najstarsza drewniana willa w Milanówku
stała się matecznikiem nowych idei, które wyrażają symbiozę Dębu-Opiekuna i domu, natury
i kultury. To właśnie tu, podczas spotkań w Bańczewiance, tworzymy wspólnie zalążki postanowień, które mają już wkrótce określić, jak w Milanówku – Mieście-Ogrodzie my, jego ludzcy
mieszkańcy, możemy żyć w zgodzie z naturą – w obliczu zmian klimatu, pomniejszających się
zasobów wody, zanieczyszczonego powietrza i zanikającej bioróżnorodności, w tym pochopnych i nielegalnych wycinek drzew, również u nas, w Milanówku.
Wysłuchały i spisały: Beata Frankowska, Joanna Miś-Skrzypczak
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Joanna Miś-Skrzypczak
Musszelka

JEDEN PROCENT
Jeden procent – tylko tyle obszarów lądowych na Ziemi to ostoje dzikiej natury, czyli tereny
nietknięte przez człowieka, na których nie prowadzi się gospodarki rolnej, z orbity nie widać
na nich świateł i są trudno dostępne9. Chociaż 14,5 procenta powierzchni lądów znajduje się
pod ochroną, to wciąż poddawane są dużej presji ze strony ludzi. Parki narodowe i rezerwaty
stanowią atrakcje turystyczne i są aktywnie zarządzane, co szczególnie dobrze widać na przykładzie Puszczy Białowieskiej – ostatniej pozostałości po pierwotnym lesie w Europie, której
wciąż trzeba niestrudzenie bronić przed kolejnymi planami wyrębów, a która jest dzielona na
dwoje przez powstający tam właśnie mur. Aktywnie i z determinacją, od wieków, a zwłaszcza w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, niszczymy dzikie siedliska i żyjące w nich zwierzęta,
doprowadzając do wymierania gatunków w rekordowym tempie, jak mówi raport ONZ o bioróżnorodności i funkcji ekosystemu10. Nie trzeba daleko szukać, niegdyś tereny Milanówka
porastała Puszcza Jaktorowska, która była domem wymarłych już turów.
Mamy jednak szczęście, bo w naszym mieście nadal rośnie względnie dużo starych drzew.
To właśnie głównie dzięki nim możemy, bardziej niż w wielu innych miejscach Polski, doświadczać bliskości dzikiej natury. Bo im starsze drzewo, tym bardziej tętni życiem, będąc
siedliskiem dla grzybów, porostów i innych roślin, owadów, bakterii, ssaków i ptaków. To życie widać często gołym okiem, o czym można się przekonać, podziwiając stare wierzby na ul.
Olszowej, na których rosną siewki brzozy, jarzębiny, a nawet maliny. Zresztą martwe drzewo
też pulsuje życiem, dlatego tak ważne jest, żeby zostawiać „drzewo-świadka”. Jest nim np. powalona lipa przy ul. Warszawskiej. Nie musimy jeszcze tak jak w niektórych miejscach w Wielkiej Brytanii dokonywać weteranizacji, czyli zabiegów postarzania drzew, żeby mogły w nich
zamieszkać ptaki. Tam właśnie pewnego dnia okazało się, że lasy zamilkły. Stało się tak na
skutek wycinki starodrzewu, bo drewno młodych drzew jest za twarde, żeby ptaki mogły robić
w nim dziuple.
Niestety wciąż zdajemy się w pełni nie doceniać skarbu, w którego sąsiedztwie mieszkamy.
Kolejna edycja Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020-2023
z perspektywą do 2027 roku11 wskazuje na zagrożenia dla różnorodności biologicznej Milanówka,
jakimi są m.in. pogarszanie się stanu starych drzew oraz stała presja urbanizacyjna, również
na obrzeża miasta, i przekształcanie terenów cennych przyrodniczo. Dokąd mają pójść sarny
i dziki zamieszkujące wraz z wieloma innymi przedstawicielami gatunków, o których nawet

9 https://pracownia.org.pl/upload/filemanager/pracownia.org.pl/Publikacje/Zeszyty-ekologiczne-1.pdf
10 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1791656,1,nowy-raport-onz-wkroczylismy-na-sciezkebiologicznej-zaglady.read
11 https://milanowek.pl/images/aa_programy_strategie/2020/Gminny_Program_ochrony_srodowiska_dla_miasta_Milanowka.pdf
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nie mamy pojęcia, te brzeziny i zarośla przy polach otaczających Milanówek, czy lasek olchowy
na tyłach Gospodarskiej, gdy do końca wytniemy, „uporządkujemy” i zabetonujemy te tereny?
Jak pokazuje przykład Wielkiej Brytanii, nie ma co się łudzić, że zrekompensujemy nisze
ekologiczne powstałe po usunięciu dorosłych drzew nasadzeniami młodych drzewek. Oczywiście, że warto tworzyć nowe zadrzewienia, ale drzewa to więcej niż produkcja tlenu. Jak
powiedziała podczas wykładu „Stare drzewa cenniejsze niż złoto”12 dr inż. Marzena Suchocka
z SGGW, nawet kilkaset młodych buków nie zrównoważy wycinki dwustuletniego przedstawiciela tego gatunku. Ta strata zostanie odrobiona dopiero za dwieście lat.
W naszym projekcie „Drzewa cenniejsze niż złoto” honorujemy przyrodę, zwłaszcza jej starych przedstawicieli, i zależy nam na propagowaniu troski o otaczający nas ekosystem, którego przecież jesteśmy częścią. W konkluzjach wspomnianego raportu ONZ napisano m.in.,
że aby skutecznie odwrócić pęd ku anihilacji środowiska naturalnego, należy zmienić wzorce
konsumpcji i postawić na edukację. Wierzymy, że należy to czynić w każdym możliwym zakresie i warto zacząć od najbliższego otoczenia. Mamy szczęście i zaszczyt mieszkać wśród
sędziwych drzew, niemal w lesie. Warto uszanować i docenić ten skarb, nie zmieniając go na
siłę według własnych wyobrażeń, i pamiętać, że, jak twierdzi część społeczności naukowej,
nasza przyszłość zależy od tego, czy pół kuli ziemskiej stanie się rezerwatem13.

Michał Słowiński
Milanowskie Centrum Kultury

DRZEWA OTACZAJĄ NAS WSZĘDZIE
Drzewa otaczają nas na każdym kroku, lecz spowszedniały nam na tyle, że stały się kolejnym elementem dekoracji, tłem dla starych willi. Przypominamy sobie o nich najczęściej wtedy, kiedy liście zasypują nam podjazd albo kiedy złamie się konar na posesji. Takie skojarzenia
powinny ulec zmianie i trzeba nad tym pracować, bo drzewa są ciekawe, pożyteczne, potrzebne i budują naszą lokalną tożsamość. Również w Milanówku, a może przede wszystkim w Milanówku, który jest przecież Miastem-Ogrodem. Oczywiście grono osób z sektora publicznego
i NGO dba o nie, ale warto pomyśleć również o swojej postawie. Bo metodą małych kroków
można zajść daleko i warto dowiedzieć się o otaczających nas drzewach więcej.
Na terenie miasta ustanowiono kilka form ochrony przyrody. Milanówek (z wyjątkiem
zachodniego skrawka) znajduje się na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajo12 https://www.facebook.com/Drzewa-cenniejsze-ni%C5%BC-z%C5%82oto-100217505437015/videos/768223590553883
13 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1764942,1,polowe-ziemi-powinnismy-zamienic-w-rezerwat.
read
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Fot. Katarzyna Borkowska

brazu, powołanego w 1997 r. przez Wojewodę Mazowieckiego. Obszar pełni funkcję korytarza
ekologicznego, umożliwiającego migrację roślin, zwierząt i grzybów. Nie można też nie docenić jego walorów związanych z zaspokajaniem potrzeb turystyki i wypoczynku. Jeszcze przed
powołaniem WOChK ustanowiono w Milanówku prawo lokalne, służące ochronie miejskiej
przyrody, w tym drzew. Uchwałami Rady Miasta Milanówka z 1992 r. i 1994 r. powołano Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy Miasta Milanówka – obejmujący cały obszar miasta. Na terenie
tym wprowadzono zakaz pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i krzewów oraz
wypalania liści na otwartej przestrzeni. W 2005 roku powołany został Zespół PrzyrodniczoKrajobrazowy „Turczynek”, skupiający się wokół powstałych w latach 1904-1905 dwóch imponujących willi. Przy zachodniej granicy miasta, tuż przy rzece Rokitnica, znajduje się Użytek
Ekologiczny „Łęgi na Skraju”. Ustanowiono go jako formę ochrony występującego tam siedliska łęgowego.
O Milanówku można też napisać, że pomnikami przyrody stoi. A konkretnie 263 okazami
przyrody ożywionej, będącymi wybitnymi przedstawicielami dominujących na tym terenie
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grądu lipowo-dębowo-grabowego oraz kontynentalnego boru mieszanego, z dominującą pozycją sosny. Wyrazem owej wybitności niech będzie fakt, że jeden z pomników przyrody, DąbOpiekun rosnący przy Willi Banczewianka, znalazł się w gronie szesnastu drzew finalistów
ogólnopolskiego konkursu na Drzewo Roku 2022, organizowanego przez Klub Gaja. Duża
rzecz.
Dla porządku należy też dodać, że ustanowiono także 4 pomniki przyrody nieożywionej:
3 głazy narzutowe oraz zegar słoneczny, składający się z 13 głazów (w parku Zielony Dołek).
Najcenniejszą strefą, gdzie występuje najwięcej pomników przyrody, jest najstarsza część Milanówka, pokrywająca się niemal z terenem ochrony konserwatorskiej. Występuje w nim roślinność o charakterze leśno-parkowym, towarzysząc zabytkowej willowej zabudowie.
Pomniki przyrody swoim dostojeństwem cieszą oko, wiekiem wzbudzają szacunek, ale to
nie jedyne drzewa warte odnotowania w miejskich kronikach. W naszym miasteczku kiedyś
licznie, a dzisiaj już symbolicznie występowały drzewa i krzewy, „pracujące” na cały przemysł
jedwabniczy, którego polska kolebka znajdowała się w Milanówku. Mowa oczywiście o morwie. Jej liście były pokarmem dla jedwabników, z których kokonów pozyskiwano nić jedwabną,
niezbędną do produkcji jedwabiu.
Morwa nie jest rodzimym gatunkiem występującym w Europie. Pochodzi z Azji. Rozpowszechnienie jej uprawy w Polsce można przypisać powstałej w 1853 r. w Warszawie Jedwabniczej Spółce Akcyjnej, a podtrzymanie i wzmocnienie tego trendu założycielom Centralnej
Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku (1924 r.), rodzeństwu Stanisławie i Henrykowi Witaczkom. Jednym z wielu zadań Stacji były badania nad różnymi odmianami morwy,
jej uprawa oraz edukacja w zakresie jej uprawy. Sadzenie drzew morwowych, a w dalszej perspektywie hodowla jedwabników i sprzedaż ich kokonów były dla mieszkańców Milanówka
i okolic dodatkowym źródłem dochodu, co wpisywało się w judymowski pogląd na życie, wyznawany przez Henryka Witaczka. Ciekawostką niech będzie fakt, że w Stacji prowadzono
również hodowlę jedwabnika dębowego, który żywi się liśćmi dębu, jednakże efekty i pozyskany surowiec nie był zadowalający i hodowlę zarzucono. Jedna z miejskich plotek głosi, że nie
przeszkodziło to kilku egzemplarzom jedwabnika „uciec na wolność” i narobić trochę spustoszenia w dębowym drzewostanie w Milanówku.
Kiedy udamy się na spacer po Mieście-Ogrodzie Milanówku, pamiętajmy o drzewach ważnych, zasłużonych, będących pomnikami przyrody, ale zwróćmy też uwagę na te z nich, które
przy odrobinie zainteresowania mogą odpłacić się ciekawym spotkaniem. Niech najlepszym
przykładem będzie moja przygoda. W pobliżu mojego domu na obrzeżach miasta znajduje się
niewielka aleja starych wierzb w otoczeniu pól. I w tej starej alei, w Poniedziałek Wielkanocny postanowił zaznaczyć swoją obecność dudek swoim niskim „up-up-up”, któremu zresztą
zawdzięcza swoją łacińską nazwę upupa. Kiedy już powiedział, co miał powiedzieć, ukazał się
na chwilę, po czym odleciał w siną dal, a ja miałem satysfakcję, że widziałem dudka po raz
pierwszy w naturalnym środowisku. I to rzut beretem od mojego domu. Zatem rozglądajmy
się, obserwujmy drzewa, dbajmy o nie, a one nam się odpłacą z nawiązką!
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Katarzyna Borkowska
Certyfikowana Inspektorka Drzew

MOJA PRZYGODA Z DRZEWAMI
Moja przygoda z drzewami zaczęła się we wczesnym dzieciństwie, na blokowym podwórku,
gdzie spędzałam czas z rówieśnikami, pod starymi robiniami, które słodko pachniały, zwiastując nadejście wakacji. Jedliśmy jej kwiaty, a pod nimi zakopywaliśmy „skarby”, kwiaty i kamyczki pod szkiełkiem z rozbitej butelki po mleku. Było też drzewo na łące, w pobliżu rzeki
Utraty, na które wdrapywałam się z zapalczywością, aby zobaczyć, jak piękny jest świat z góry.
Była też stara grusza, rosnąca za oknem domu zbudowanego przez dziadka, jej wirujące liście
rzucały tajemnicze cienie, uruchamiając dziecięcą wyobraźnię, ożywiały strachy.
Dzisiaj, jako dojrzała osoba, doskonale zdaję sobie sprawę, jak ważne są drzewa z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia. Są jednym z najstarszych organizmów żyjących na Ziemi
i towarzyszących człowiekowi od początków jego istnienia. Są najdłużej odradzającym się elementem krajobrazu, idącym w dziesiątki lat, w czasie obejmującym życie kilku pokoleń ludzkich.
Tu zaczyna się druga opowieść o tym, jak zostałam Certyfikowanym Inspektorem Drzew.
Wraz z mężem zamieszkaliśmy w podwarszawskiej wsi, na pograniczu Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, pełnego śródpolnych zadrzewień, łąk, otwartych terenów
porolniczych. W miejscu, gdzie wydawało się, że natura jest najwyższą wartością dla mieszkańców oraz władz gminy. Nastąpiło moje pierwsze zderzenie z rzeczywistością. Po pierwsze
– machina prawna, która niczego nie chroni; martwe narzędzie, bez możliwości egzekwowania. Na tej machinie oparta jest wiedza i działalność urzędnicza. Nasz widok za oknami zaczął gwałtownie ubożeć, pomimo szumnej nazwy mówiącej o chronionym krajobrazie. Zniknęły setki drzew – stare olchy, chroniące wodę w stawie przed zbytnim ogrzaniem, dorodne
topole-osiki, dęby, sosny, a nawet kwitnące co roku, rosnące w szpalerze głogi. Większości
tych drzew Urząd nadał status „samosiejek”, który, nie wiedzieć czemu, ma być znacznikiem
mniejszej wartości drzewa. Jakby status, weryfikujący możliwość do życia w konkretnym
miejscu, mógł być nadany jedynie poprzez posadzenie ręką człowieka. Chyba najsmutniejszą
częścią tej opowieści jest to, że drzewa te zostały wycięte zgodnie z prawem. Inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska wydali stosowne pozwolenia. Nie skorzystali z możliwości odmowy, tożsamej z pozostawieniem ich przy życiu. Mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem
ignorancji, braku wrażliwości na temat, który ma w swoim statusie ochronę. Ochronę, która
jest zapisana w prawie krajowym i europejskim. Jest wpisana w strategię rozwoju gminy oraz
w szeroki plan rozwoju na kolejne lata. Życie kompletnie rozmija się z pięknymi tekstami. Mój
udział w kursie organizowanym przez Instytut Drzewa pozwolił mi na ujrzenie drzewa jako
organizmu pełnego zależności międzygatunkowych, spójności zjawisk naturalnych, takich jak
susza czy powodzie, cykliczność. Zrozumiałam, że wszelkie zabiegi stosowane na drzewie lub
w jego obrębie mają wpływ na jego kondycję zdrowotną, a objawy tych zabiegów są widoczne
dopiero po wielu latach. Holistyczne podejście do tematu jest jedyną drogą do zrozumienia
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wszelkich procesów życiowych tych wspaniałych organizmów. Koniecznością wydaje mi się,
żeby osoby zajmujące się na codzień „zarządzaniem” dobrami naturalnymi miały adekwatną
wiedzę i wrażliwość do wykonywanego zawodu.
To tylko kawałeczek opowieści. W następnej byłaby opowieść o drzewach wyciętych w imię
„bezpieczeństwa” drogowego, „rewitalizacji” w imię rozwoju wsi i budowy ścieżek rowerowych, wiodących poprzez betonowe pustynie, budowy parkingów, „czyszczenia” działek budowlanych, drzew, którym odcina się korzenie, i tak dalej, i tak dalej...
Kończąc, wyrażam nadzieję, że zmiana obecnego paradygmatu pozwoli nam na powrót odkryć, że jesteśmy częścią całości, ciągiem zależności międzygatunkowych, że obudzimy w sobie i w innych poczucie szacunku dla sił natury.

Agnieszka Meyer
Szkoła Ekopoetyki

NIENAZWANEGO NIE MA
Trzynaście na pięćdziesiąt metrów – takie wymiary ma dzika działka, przylegająca do mojego
płotu. Jeszcze tam nikt nie zamieszkał, jeszcze nie wycięto jej w pień, jeszcze stanowi miejsce
życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt, a nie tylko dla człowieka. Z trwogą myślę, że wkrótce
może się to zmienić.
Ta dzika działka to zwierciadlane odbicie paska ziemi, na którym zbudowano mój dom. Takie
pokrojone na wstęgi kwadraty i trójkąty w okolicy to fragmenty wchłoniętych przez miasta wsi,
poszatkowanych dziedziczeniem ojcowizn albo efekt powojennych parcelacji. Małe, wąskie, a na
dodatek upchnięte pomiędzy ciasno pobudowanymi domami. Na jednej ktoś postawił warsztat, na
innej zorganizował wynajem maszyn budowlanych. Wszystko poprzecinane ulicami, uliczkami.
Kiedy wprowadziłam się w tę przestrzeń, za płotem widziałam tylko chaos. Skrawek dzikiej
działki, graniczący z moją, wydawał się czymś w sam raz, by choć trochę odsunąć się od spojrzeń następnych sąsiadów, ale za mały (za blisko między ogrodzeniami), by cokolwiek na nim
zbudować. Coś na kształt żywopłotu XXL, tylko zamiast bukszpanu, szmaragdowych tui czy
modnych ostatnio grabów – dżungla samosiejek.
Nie przywiązałabym się do tego dzikiego klinu, gdyby nie okna salonu zajmujące całą ścianę
od sufitu do listwy podłogowej (2,8 metra wysokości i 10 metrów długości). Dom na kształt
pociągu zbudowano tak, by szklana tafla stała się wielkim oknem akurat na ową „pustą” działkę, ową ziemię niczyją. Jakby było na co patrzeć! Na nietknięte od lat ludzką ręką kłębowisko
krzaczorów – jak to określają sąsiedzi.
Przez okrągły rok przyszło mi zasiadać przed tym wielkim ekranem i, z braku innych opcji,
popijać poranną kawę, obserwując właśnie ten krajobraz. Szybko doceniłam ów widok. Okazało się, że spektakl, który reżyseruje natura, nie ma sobie równych.
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Było sobie życie
Przeprowadziłam kilka eksperymentów z liczeniem ptaków, oczywiście wyniki były ekstremalnie różne w zależności od pory roku, a najbardziej od pory dnia. Naliczyłam raz 46 pierzastych stworzeń. Wśród nich były: szpaki, kosy, sikorki, mazurki, rudziki, dzięcioły, kowaliki,
sójki, kawki, gawrony, gołębie grzywacze, synogarlice i mordercze sroki. Trafił się nawet jastrząb gołębiarz, który dwa metry od mojego przyklejonego do szyby nosa spokojnie spożył
jednego z dokarmianych przeze mnie ptasich podopiecznych. Kawkę lub kosa, nie wiem, bo
zostały tylko czarne pióra. Był to zresztą jedyny moment, kiedy wszystkie mniejsze ptaki zniknęły. Mimo owej nieproszonej wizyty dużego drapieżnika, wraz z ilością karmników wieszanych przeze mnie na siatce ogrodzenia, po skrzydlatych sąsiadach szybko rozniosła się wieść
o gościnnej dżungli w okolicy. Lądować zaczęły u mnie nawet bażanty. Raz kosy spadły na
ogród taką chmarą, że przykryły trawnik, zaś para gołębi zadomowiła się tu na tyle, że zaczęła
mnie kompletnie ignorować, nawet gdy otwierałam drzwi.
W ubiegłym roku udało mi się nagrać trele słowika. Śpiewał tak głośno – byłam przekonana, że
ktoś puszcza nagranie w garażu. Koncerty ciągnęły się do 21.30. Z zachwytu postanowiłam je nagrać i zrobiłam to, wciśnięta między seler i sałatę (jak wspominałam, na mojej działce jest wąsko).
Wraz ze mną przed rzeczoną szybą w salonie regularnie zastygać zaczęły udomowione
koty. Ja zastygam z zachwytu nad bogactwem życia za oknem, one sparaliżowane niemocą –
bo tak chciałoby się zapolować. Wspólne patrzenie, inne widzenie, z którego jednak nic sobie
nie robią ganiające się po gałęziach wiewiórki.
Pobieżnie policzyłam też drzewa na tym „ugorze” za moim płotem. Nie licząc drobiazgu,
a tylko te w miarę grube, wyszło mi 53. Jest tam klon jesionolistny o przepięknych kwiatostanach, jest czeremcha, są zdziczałe jabłonie, czarny bez, olcha, brzoza i wierzba płacząca. Poniżej zieleni się mieszanka traw, podagrycznika, jaskółczego ziela, mniszka, mchu, krokusów…
reszty nie rozpoznaję. Jestem mieszczuchem, który na ogół nie wie, na co patrzy. I ta niewiedza coraz bardziej mnie uwiera.
Nienazwane nie istnieje
Teraz, tej spóźnionej wiosny, która wybuchła zielenią, korzystając z obfitości wody i wreszcie
wyższych temperatur, siedzę z kotami przed oknem niczym przed gigantyczną plazmą. Bez zasilania i abonamentu oglądamy wiecznie poruszający się teatr życia. Drgnienia liści, wąsy pnączy wokół siatki, buczenie trzmieli na heliotropie czy na szałwii, ptaki na głogu, wędrówki ślimaków, mrówek, arabeski dżdżownic pojawiających się przy każdym wbiciu łopaty, krótkie wizyty
jeży, zaskrońców, a nawet tchórza. Plus miriady innych stworzeń, których nazw nie znam.
No właśnie, dlaczego ich nie znam? Dlaczego tak mało wiem o tym życiu toczącym się pod
moim nosem? W szkole, którą skończyłam, nie uznano tego rodzaju wiedzy za istotną. Może
dlatego, że owe życie nie pełni wielkiej funkcji gospodarczej, może jest zbyt powszechne, za mało
atrakcyjne, by się nad nim pochylić. Żałuję, że nie znam nazw tych wszystkich roślin i zwierząt,
że muszę z wysiłkiem szukać informacji o nich w atlasach owadów, w atlasach dendrologicz68

nych, w aplikacjach rozpoznających ptaki po wydawanych przez nie odgłosach, a rośliny po zdjęciach lub dopytywać o to wszystko na specjalistycznych grupach przyrodniczych w Internecie.
Może dostrzegałabym to całe życie wcześniej. Może byłoby ono dla mnie czymś więcej niż
zieloną dekoracją, jakimiś krzaczorami bez znaczenia. Wiadomo jednak… nienazwanych rzeczy nie bierze się na poważnie. A przecież to wszystko ma swoją wartość, swoje znaczenie.
Na przykład taki glistnik, generalnie uznawany za chwast, a więc coś do wyrwania z naszych antyseptycznych trawników, rośnie wzdłuż pewnych, właściwych sobie szlaków. Jego
nasiona wyposażone są w wyrostki, będące przysmakiem mrówek. Te ostatnie niosą swoją
zdobycz do mrowiska, gubiąc sporo po drodze… i tym samym zasiewając cudowną, ocienioną
drogę dla siebie.
A inna tak popularna roślina w dzikich ogrodach – babka lancetowata? Jeśli potrzebuje się
nagle pieczarek, a sklep jest zamknięty, jej liść doda grzybowego smaku naszej potrawie. Pamiętam też z babcinych opowieści, że jest dobra na rany.
A pokrzywa? Tak dziś w naszych ogrodach niepożądana i równie chętnie co glistnik wyrywana… Toż to cud stworzenia. Ze swoimi cieńszymi od igły, zbudowanymi z krzemu i bardziej
kruchymi niż kryształ włoskami, jest prototypem strzykawki. Jedno dotknięcie i dostajemy
podskórną dawkę kwasu mrówkowego.
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Pospolite w mojej okolicy sójki ujęły mnie wzajemnym karmieniem się w ramach zalotów,
wspólną opieką nad młodymi i ostrzeganiem sąsiadów (w tym wiewiórek) przed drapieżnikami. Same rudzielce z kolei są niesamowitymi stworzeniami, mogą skakać 10 razy wyżej, niż
wynosi długość ich własnego ciała, i obracać kostki łap o 180 stopni, aby podczas wspinaczki
stanąć w dowolnym kierunku.
Ile tych dziwów skrywa natura? I o ilu tych cudach nic nie wiemy, nazywając je chwastami,
badylami, robalami, szkodnikami…
Nie uczymy się w szkole o związku między mrówkami a glistnikiem, sójkami a wiewiórką,
nie łączymy liczby nowych drzew z liczbą zakopanych przez wiewiórki i schowanych na później przez sójki żołędzi czy innych nasion.
W każdy weekend kraj mruczy silnikami kosiarek, zieleń znika pod hektarami kostki brukowej, a drzewa i krzewy wypiera z ogrodów nielubiana przez nasze ptaki „tujoza”. Masakrujemy małe światy wokół nas. Pełne cudów, współzależności i życia.
Niedostrzegane, nienazwane dla nas nie istnieją.
Zielona wrażliwość
Patrzę przez okno mojego domu i ze strachem myślę, co będzie, gdy ta ziemia niczyja za
siatką mojego ogrodu znajdzie w końcu nabywcę. Czym dla niego będzie? Pasem chwastów
i badyli, które wypleni i wytnie w pień, czy może tym, co ja w tym skrawku dostrzegam? Czy
coś z tego bogactwa w ogóle ocaleje?
Moje miasteczko ma powierzchnię dwadzieścia tysięcy razy większą od tego mizernego
paska zieleni za moim oknem. Kiedy to wyliczyłam, nagle stanęły mi przed oczami wszystkie
istoty roślinne, ptaki, owady, których byłoby tu dwadzieścia razy więcej, gdyby nie jeden gatunek – człowiek. Niewyobrażalna liczba!
Ogarnął mnie smutek. Ale później pomyślałam nieśmiało, że może jest nadzieja na jakąś
zmianę w naszym postrzeganiu. Bo przecież coraz częściej słychać, że coraz więcej osób odchodzi od koszenia trawników albo zostawia dzikie fragmenty ogrodu, oddając je działaniom
natury. Modne stają się głogi, derenie, płoty z grabów, sadzenie łąk kwietnych i roślin miododajnych: hyzopu, tymianku, lawendy, kocimiętki. W lokalnym sklepie ogrodniczym byłam
niedawno świadkiem zwracania uwagi panu kupującemu roundup, że to nieekologiczne,
rakotwórcze, że można inaczej. Drzewa, które w moim mieście padły ofiarą deweloperskiej
wycinki, doczekały się ustawianych co miesiąc przy ich karpach zniczy. I to nie symbol żalu
pojedynczych jednostek. To żal wielu mieszkańców miasta, którzy stracili w pobliżu swoich
domostw zieloną przestrzeń wielkości parku.
A więc… może coś się zmienia? Może zaczniemy nazywać to, co dotąd przez nas nienazwane. Może obecne pod naszymi oknami istnienie odzyska znaczenie.
Artykuł był pierwotnie opublikowany na portalu siedemosmych.pl.
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Justyna Mietelska

Liga Ochrony Przyrody,
oddział w Milanówku

PRZECIEŻ TE DRZEWA BYŁY TAM WCZEŚNIEJ

Fot. Katarzyna Borkowska

Mieszkam w Milanówku od 27 lat. Swoją opowieść zacznę od wiosny. Kiedy pękają pierwsze
pąki kasztanowców i pokazują się pierwsze małe liście – to ja się uśmiecham. Potem się uśmiecham, gdy zaczynają kwitnąć drzewa owocowe – zwykle zaczyna się od dereni, które mają
takie delikatne, puszyste kwiatki, a po nich przychodzą morele, brzoskwinie i wszystko zaczyna być piękne! Wiosną ja też się budzę do życia. Zimą jestem jak niedźwiedź – do gawry
i nie wychodzić. Uwielbiam iść Milanówkiem, który najpierw pachnie bzami, potem jaśminem i wreszcie przychodzi czas, gdy całe miasto pachnie lipą. I to jest piękne. Latem możemy
korzystać z cienia i wilgoci, którą drzewa zatrzymują. Liście pozwalają nam wreszcie w pełni
oddychać. Korzenie utrzymują strukturę gleby i wodę na odpowiednim poziomie. Z wykształcenia jestem biologiem, więc inaczej na to wszystko patrzę. A kiedy jadę do lasu, opada ze mnie
cały stres. Jesienią zbieram grzyby i to jest dla mnie prawdziwe ładowanie akumulatorów.
Na moim terenie rosną stare,ponad stuletnie świerki, niestety teraz chorują. Rodzime drzewo iglaste dla Milanówka to sosna, która może żyć nawet 300-350 lat.
Żyjemy dziś w cywilizacji prądu, śmieci i betonu. Najważniejsza jest wygoda ludzi. A stare
dęby w Milanówku żyją wrośnięte w chodnik, w ulicę. Kiedyś się wydawało ludziom, że drogi
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muszą być proste, dlatego drzewa, które rosły na tej drodze, po prostu się wycinało. To myślenie trochę się teraz zmienia. Przecież te drzewa były tam wcześniej. Ludzie powinni czuć, że to
przywilej tutaj mieszkać, a nie sprowadzać się i od razu wycinać stare drzewa.
Dopiero w tym roku (2022 r.) po raz pierwszy znalazły się w budżecie pieniądze na pielęgnację pomników przyrody. To są zapóźnienia kilkudziesięcioletnie. Nie ma u nas opiekuna
drzew. Referat Ochrony Środowiska zajmuje się głównie śmieciami. A przecież powinni się
przede wszystkim skupić na ochronie przyrody.
Jak się dziś przejdziemy Milanówkiem, to króluje biały żwirek, floksik, kolorowe zrębki.
A przecież tu powinny być klomby kwiatów wieloletnich, jak ostróżki, naparstnice, rumianki,
a nie kapusta kolorowa. To wiele mówi o współczesnych gustach.
Nie ma u nas dróg ekologicznych ani korytarzy dla zwierząt. Wszystkie inwestycje miejskie
są związane z wycinką. To się nazywa cywilizowanie. Za każdym razem, gdy jest planowana jakaś inwestycja, musimy stoczyć prawdziwą walkę. Często chodzi głównie o to, by wybić z głowy niemądre pomysły, typu podziemna sala koncertowa. Czasem pomagał nam brak
pieniędzy, dzięki temu nie mieliśmy wycinki starych drzew. Czasem wkraczał konserwator
i przerywał budowę – tak było przy ul. Krakowskiej, gdzie projekt przebudowy drogi zniszczyłby system korzeniowy kasztanowców i lip. Jakaż to była batalia, gdy PKP budowało ekrany.
Dzięki interwencji mieszkańców wycięli wtedy mniej, niż chcieli, dali w zamian dorosłe drzewa do posadzenia. Ale nawet 30-letnie drzewo nie zastąpi drzewa, które ma 100 lat.

Maria Matuszewska

Liga Ochrony Przyrody, oddział w Milanówku

MIESZKAŃCY PRZYSZLI BRONIĆ DRZEW
Ta miejscowość ujęła mnie swoimi drzewami. Mieszkam tu od 20 lat. W Milanówku jest
wiele ważnych dla mnie drzew. Ale najważniejsze jest to, które rośnie u mnie w ogrodzie.
Dwadzieścia lat temu, kiedy się tu sprowadziliśmy, ta lipa rosła w grupie innych lip i każda
była innej odmiany, więc musiały być intencjonalnie sadzone. Mieliśmy plany z rozbudową
domu i ta lipa bardzo w tym przeszkadzała. Postanowiliśmy ją więc przesadzić. Konsultowałam przesadzenie z panią w Urzędzie, która mi powiedziała, że to będzie bardzo kosztowna sprawa. Radziła, by lipę usunąć i zrobić nasadzenia następcze. Ale ja nie mogłam się
z tym pogodzić. I przesadziliśmy tę lipę. Były problemy, nie powiem, nie tylko finansowe.
Operacja stała się słynna na cały Milanówek – musiała wjechać maszyna potężna jak nasz
dom. Sąsiedzi myśleli, że dom chcemy przestawiać, a my przesadzaliśmy lipę. Ale udało się!
Ponieważ korzenie były przycięte, trzeba było też przyciąć koronę, ale z czasem pięknie się
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odbudowała. I jak teraz komukolwiek opowiadam, że przesadzaliśmy tę lipę, to nikt nam nie
chce uwierzyć, że taką dużą dorosłą lipę udało nam się uratować. Lipa akurat dobrze znosi
przesadzanie.
Drzewa są dla mnie ważne od początku. Pierwsze wspomnienie wiąże się z działką moich
rodziców. Kupili pod Warszawą od gospodarza kawał sadu ze starymi jabłoniami, brzoskwiniami – to były potężna drzewa. Pierwsze moje wspomnienie to wakacje, jak miałam iść do
zerówki i byłam już w stanie wejść na takie drzewo, bo gałęzie nisko zwisały. I na jednej takiej
jabłonce miałam swoje bocianie gniazdo, punkt obserwacyjny – byłam poza zasięgiem wzroku
rodziców i tam spędzałam większość czasu. To było takie moje miejsce zabaw.
A na osiedlu mieliśmy orzech, na którym się wychowałam. I mama mnie zawsze musiała
ściągać z tego drzewa na kolację.
Mój dziadek był leśniczym, mój tata wychował się w lesie i zawsze opowiadał mi o różnych
gatunkach. Spacery z ojcem w lesie – to było najlepsze, co mogło mi się przydarzyć. Dlatego
tak mnie boli, gdy ludzie sprowadzają się do Milanówka i od razu wyrzynają stare drzewa na
swoich posesjach.
Choć nie mogę powiedzieć, że mieszkańcy są przeciwko nam. Kiedy była ta sprawa z PKP,
zorganizowano konsultacje społeczne. Przedstawiciele PKP byli przekonani, że nikt nie przyjdzie na konsultacje poza krzykaczami z organizacjami pozarządowych. Spotkanie miało się
zacząć o szóstej. Za pięć szósta sala była pusta. „Poczekajmy 5 minut” – powiedziałam. I co?
O szóstej sala była pełna. Mieszkańcy przyszli bronić drzew.

Ola i Maciek Kajzerowiczowie

TO DRZEWO MIAŁO NA IMIĘ DANUTA
Kiedy znaleźliśmy ogłoszenie o sprzedaży domu w Milanówku, zamarzyliśmy o tym, że
zamieszkamy w nim z naszą Bubą – czarną labradorką o złotym sercu i nieposkromionym
apetycie, zakochaną bez pamięci w naszej warszawskiej sąsiadce– pani Danucie. Dom był stary, otoczony przepięknym ogrodem, z olbrzymimi drzewami – wymarzone miejsce na psią
emeryturę. Niestety, negocjacje z agencją nieruchomości i ubieganie się o kredyt trwały wiele
miesięcy, w tym czasie Buba poważnie zachorowała. Miała coraz większe problemy z poruszaniem się, a z czasem jedynym sposobem, żeby namówić ją na przejście kilku kroków, stało się
powiedzenie: „Chodź, pójdziemy do pani Danuty!”.
Na dwa tygodnie przed planowanym podpisaniem umowy kupna domu Buba odeszła od
nas na zawsze, pozostawiając we łzach i nas, i panią Danutę... Zdobyliśmy kontakt do A. – jednej z właścicielek domu – i poprosiliśmy ją o możliwość pochowania Buby w ogrodzie, mimo
73

że wciąż jeszcze nie należał do nas. A. zgodziła się, wybraliśmy więc miejsce pod kasztanowcem, gdzie nasza Buba spoczywa do dziś.
Na dzień przed podpisaniem umowy poznaliśmy M. – drugą właścicielkę domu, która oprowadziła nas po ogrodzie, opowiadając historie poszczególnych drzew. Dowiedzieliśmy się, kto je
sadził, ile mają lat, a także to, że niektóre drzewa mają imiona po członkach rodziny, którzy byli
do nich szczególnie przywiązani. Kiedy dotarliśmy do kasztanowca, pod którym pochowaliśmy
Bubę, okazało się, że i on od lat ma swoje imię. To drzewo miało na imię Danuta. Ciarki, prawda?
Trudno sobie wyobrazić drzewo-strażnika o lepszym imieniu dla naszej Buby.

Joanna Egit-Pużyńska

Liga Ochrony Przyrody, oddział w Milanówku

I ZOBACZYŁAM TE BRZOZY
Dwadzieścia pięć lat temu postanowiłam opuścić Warszawę i zamieszkać w Milanówku.
Szukaliśmy z mężem domu. Wszystkie, które obejrzeliśmy, były nijakie. Aż w końcu trafiliśmy na ulicę Żwirki i zobaczyłam te brzozy. Wtedy poczułam, że to jest moje miejsce. Miejsce,
którego szukam. Im jestem starsza, tym bardziej się zastanawiam, czy moje poczucie więzi
z tymi drzewami nie jest formą poszukiwania korzeni. Zwykle zaczynamy badać swoje rodzinne korzenie, kiedy nie mamy już kogo zapytać o historie rodziny. Mój tata pochodzil z Kresów
Wschodnich. Pamiętam z dzieciństwa jego opowieść o pewnym wzgórzu, na którym rosły trzy
brzozy. To było miejsce, gdzie tata, jako dziecko i kiedy był młody, lubił spędzać czas. Może
więc ta opowieść taty – obraz wzgórza z trzema brzozami, który noszę pod powiekami – jest
źródłem mojej miłości do tych drzew?
Nasze brzozy były pewnie sadzone w latach sześćdziesiątych. Kiedy tu przybyliśmy, miały
około czterdziestu lat. Wielu prorokowało, że nie pożyją dłużej niż dziesięć. I tak minęło dwadzieścia pięć lat. Stoją wszystkie, poza jedną, która wywróciła się w czasie wichury. Od lat słyszałam, ze powinnam je wyciąć. Wielu mieszkańców robi to zapobiegawczo. Ja nie wycięłam
żadnej.
Ich liczba też jest dla mnie magiczna – dwadzieścia cztery. Moje urodziny i imieniny przypadają – dwudziestego czwartego dnia miesiąca. Przypadek?
Przywołam jeden z piękniejszych momentów związanych z brzozami. Słoneczne letnie popołudnie w Milanówku. Leżę na ziemi i patrzę, jak lekki powiew wiatru zaczyna kołysać gałęziami – korony brzóz poruszają się subtelnie, jakby tańczyły nade mną pełen wdzięku taniec.
Cudowne chwile.
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Ryszard Egit

A ONA JE PRZYJMOWAŁA
Przed nami mieszkało tu starsze małżeństwo. Pewnego razu właściciel opowiedział mi
piękną historię. Kiedy wracał zmęczony do domu, podchodził najpierw do brzozy. Opierał głowę o jej pień – wtedy całe zmęczenie odchodziło. Oddawał zmęczenie brzozie, a ona je przyjmowała. Podobno brzozy mają taką właściwość. To, co ja najbardziej lubię w brzozach, to delikatne pierwsze listki. Jest taka szkoła malarska z Barbizon pod Paryżem. Oni właśnie malują
pierwsze liście brzóz.

Teresa Śmiechowska

Sprowadziliśmy się do Milanówka, kiedy nasze pierwsze dziecko miało trzy miesiące. Nie
wyobrażałam sobie mieszkać w Warszawie z małym dzieckiem, chodzić na spacery z wózkiem
wokół bloku, zwłaszcza że to było tuż po wybuchu w Czarnobylu. Kupiliśmy działkę na Chrzanowskiej. Na terenie działki, nieco z boku, stał mały letniskowy domek. Środek zajmowała
stara jabłoń, o spiralnie skręconym pniu i powyginanych gałęziach. To była dawna odmiana
– kosztel. Całe życie się wokół niej toczyło. Była prawdziwą królową. Teraz w tym miejscu znajduje się dom, ale korzeń jabłoni pozostał. I stał się moim totemem.
Obecnie królową podwórka jest wielka sosna. Sięga ponad dach. Rośnie bardzo blisko domu
i niektórzy domownicy obawiali się, że podczas burzy sosna może upaść prosto na nasz dom.
Ale ja czuję spokój. Wiem, że sosna, w przeciwieństwie do świerku, ma głęboki system korzeniowy. Jest strażnikiem naszego miejsca.
Chciałabym też opowiedzieć o milanowskich
wierzbach. Pamiętam, że gdy dzieci były małe,
chodziliśmy wierzbową aleją po mleko do gospodarzy Kubków. Bardzo lubiłam te nasze niespieszne wyprawy. Wierzby to przecież nieodłączny element mazowieckiego krajobrazu.
A potem były wierzby, obok których chodziło
się do gospodarstwa Kubków po mleko. Bo jedni chodzili do Grzegorskich, a inni do Kubków.
To był taki charakterystyczny mazowiecki krajobraz.
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Fot. Katarzyna Borkowska

JEJ KORZEŃ JEST MOIM TOTEMEM

Jest u mnie teraz takie ważne drzewo – to jest wielka sosna. Sięga ponad dach. Ona jest
bardzo blisko domu i jak była burza, ciocia się zawsze modliła, żeby nam się nie przewaliła na
dom. Ale sosna, w przeciwieństwie do świerku, ma głęboki system korzeniowy. Jest drzewem,
które pilnuje. Jest strażnikiem tego miejsca. Mamy też morwę – niegdyś symbol Milanówka.

Larysa Iefymenko

MOJA SOSNA, MÓJ MIŁORZĄB, MOJA RADOŚĆ
Mieszkam w Kijowie. Dwadzieścia pięć lat temu kupiliśmy daczę, 60 km od Kijowa, w stronę
Buczy. Tam kilometrami ciągną się lasy. Sosny i sosny. Jest również dużo ziemianek i schronów partyzanckich, jeszcze z czasów drugiej wojny. I jest tam taka potężna sosna, przy której
stoi ławeczka. Z ławeczki jest piękny widok na rzekę. Jak mój mąż to zobaczył, od razy chciał
kupić tę daczę. I to jest takie ważne miejsce dla nas na Ziemi.
A druga historia o drzewach jest związana z moim ojcem. To wydarzyło się w Kijowie. Na
moje osiemnaste urodziny tata posadził drzewa. Posadził ich dużo, bo bał się, że nie wyrosną,
a wyrosły wszystkie. Wiele lat później moja córka Ania przyniosła pęd miłorzębu (Gingo bilboa), z którego wyrosło piękne drzewo. To stary gatunek, z listkami jak wachlarzyki. I jesienią
te listki robiły się złote, opadały i tworzył się złoty dywan.
A teraz mieszkam u was w Milanówku i codziennie pracuję w ogrodzie Teresy. To mi daje
dużo radości i spokoju w tym trudnym czasie wojny w Ukrainie. Mam co robić.

Georgiana Keable z mieszkankami i mieszkańcami podczas Święta Drzewa w 2021 r. (sadzimy sosnę)
Fot. Milanowskie Centrum Kultury
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W jakim Milanówku chcemy żyć? Gdy padło to pytanie, okazało się, że myślimy
podobnie, chcemy tego samego! Największą wartością
naszego miasta jest dla nas
przyroda: pomnikowe drzewa, cisza, czyste powietrze
i piękne otoczenie. Piękne,
czyli zgodne z naturą. Nie
łudźmy się, że takie miasto
wykreuje ktoś poza nami –
Podczas pracy w ramach warsztatów permakulturowych w Parku
mieszkańcami i mieszkan- Zielony Dołek w 2021 roku
kami. Możemy liczyć tylko Fot. Zespół ds. Promocji Miasta
i aż na siebie. Im więcej osób zrozumie, w jak wyjątkowym miejscu żyjemy, tym większe szanse, że
Milanówek będzie cieszył swoim pięknem nasze dzieci i naszych gości.
Aby ten obraz stał się rzeczywistością, liczba osób zaangażowanych w ochronę lokalnego
ekosystemu musi osiągnąć masę krytyczną. Pierwszym krokiem jest szacunek i docenienie
wyjątkowej przyrody naszego miasta. Za nimi niech idą realne działania na rzecz wzmacniania różnorodności biologicznej, poprawy czystości powietrza i zachowania kurczących się zasobów wody w naszym otoczeniu.
Dlaczego różnorodność biologiczna jest taka ważna? Im bardziej zróżnicowane środowisko
przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany.
Przyroda, oprócz presji urbanizacyjnej, zmaga się bowiem ze skutkami zmieniającego się
klimatu i to głównie od nas zależy, czy wesprzemy ją w tych zmaganiach, czy naszym postępowaniem będziemy ją, a docelowo też siebie, systematycznie osłabiać.
W dobie zmian klimatu i szóstego wymierania gatunków roślin i zwierząt to najważniejsze
zadania dla nas na dziś i na jutro. Poniżej przedstawiamy cztery najbardziej istotne naszym
zdaniem obszary ekologiczne do zmian w Milanówku:
• OGRODY LEŚNE, czyli jak wzmocnić bioróżnorodność,
• WODA, czyli jak ją zatrzymać,
• POWIETRZE, czyli jak poprawić jego czystość,
• ODPADY, czyli jak je minimalizować
W ich opracowaniu wzięli udział mieszkanki i mieszkańcy Milanówka oraz zaproszeni specjaliści_
stki, członkinie_owie lokalnych organizacji pozarządowych: Ligi Ochrony Przyrody, oddziału w Milanówku, Milanowskiego Alarmu Smogowego, Polskiego Klubu Ekologicznego i fundacji Muszelka.
Wypracowane zalecenia są spójne z postanowieniami Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Milanówka na lata 2020-2023, z perspektywą do 2027 roku.
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I
OGRODY LEŚNE
czyli jak wzmocnić bioróżnorodność
Milanówek to Miasto-Ogród. Jego rozwojowi przyświecały koncepcje kształtujące powstanie
Letchworth14 oraz innych miast i osiedli-ogrodów. Nasze miasto zbudowano na obszarze, który kiedyś porastała Puszcza Jaktorowska. Wciąż wyróżnia je unikatowa przyroda – starodrzew
(267 drzew pomnikowych), 33 ha lasów o statusie ochronnym, gdzie żyją liczne gatunki ptaków
i innych zwierząt, w tym objętych ochroną gatunkową. Takich terenów mieszkalnych w Polsce
jest naprawdę niewiele.
Decydując się na zamieszkanie w Mieście-Ogrodzie, zamiast zmieniać lokalny, głównie leśny ekosystem według własnych wizji i pomysłów, dostosujmy do niego nasze ogrody. W Polsce jest wiele miejsc, w których można tworzyć ogrody swoich marzeń praktycznie od początku. Milanówek do nich nie należy. Tutejsze istoty roślinne i zwierzęce to nasi sąsiedzi. Ich
siedliskiem jest las. Uszanujmy to, dostosowując nasze ogrody do warunków leśnych.
Drzewa na wagę złota – 8 argumentów
Ani drzewa, ani żadne inne żywe organizmy nie muszą nam udowadniać, że ich życie jest
ważne, co dla nas często oznacza: użyteczne dla ludzi.
Potrzebujemy jednak racjonalnych powodów, aby zmienić nawyki w naszym myśleniu i działaniu. Dlatego przedstawiamy osiem argumentów za zachowaniem drzew. Wycinkę traktujmy
jako nadzwyczajny wyjątek od reguły, jako ostateczność. Nie wycinamy drzew, ponieważ:
• są domem dla zwierząt, grzybów i innych organizmów żywych; im starsze drzewo, tym zasiedla je większa grupa istot, np. chronione gatunki owadów (np. pachnica dębowa, kwietnica okazała, kozioróg dębosz), inne bezkręgowce (np. pajęczaki i wije), ptaki, w tym gatunki chronione (np. dzięcioły, sowy, kowaliki, sikory, muchołówki) i ssaki (np. popielice
i nietoperze);
• wpływają na mikroklimat, obniżając temperaturę powietrza, przy jednoczesnym wzroście
jego wilgotności – w upalny dzień temperatura w sąsiedztwie drzew może obniżyć się nawet o 11 stopni; drzewa chronią przed wiatrem, deszczem, śniegiem, nadmiernym nasłonecznieniem, zacieniają glebę, przez co utrzymuje się w niej wilgoć;
• oczyszczają powietrze – liście absorbują pyły i zanieczyszczenia, dzięki fotosyntezie
łagodzą efekt cieplarniany, pochłaniając dwutlenek węgla i uwalniając życiodajny tlen;
• tłumią hałas;
14 https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_ogrod
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• oczyszczają wodę – korzenie dezaktywują związki metali ciężkich i przeciwdziałają zanieczyszczeniom powodowanym przez rolnictwo, redukując stężenie zawartych w wodzie azotanów i fosforanów, ponadto utrzymują wodę w glebie, zapobiegając jej wysuszaniu i erozji;
• zapobiegają powodziom – umacniają brzegi jezior, rzek, mórz, w górach zapobiegają osuwiskom ziemi i lawinom;
• pełnią funkcje społeczne i kulturowe – badania pokazują, że wspólne sadzenie drzew
sprzyja obniżeniu poziomu przestępczości, a przebywanie wśród zieleni działa uspokajająco i łagodzi stres;
• pełnią funkcje estetyczne i krajobrazowe – wierzby głowiaste czy stare dęby są nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu, zwłaszcza te ostatnie charakteryzują dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe Milanówka, w którego herbie jest liść dębu15.
Specjalista od drzew
Żyjąc w otoczeniu drzew, zwracajmy uwagę na ich kondycję, a wszelkie wątpliwości
dotyczące ich zdrowia konsultujmy ze specjalistami, którzy mogą ocenić ich stan, m.in. za
pomocą odpowiednich badań i sprzętu. Pamiętajmy, że każdy gatunek ma swoją specyfikę,
np. suchy konar dębu w wielu przypadkach warto pozostawić, ponieważ jest znacznie bardziej
trwały niż kasztanowca, którego drewno jest łamliwe. Dlatego postulujemy zatrudnienie
w Urzędzie Miasta Milanówka wykwalifikowanego specjalisty od pielęgnacji i ochrony drzew.
Gatunki drzew – rodzime a inwazyjne
Niektóre z pomnikowych dębów szypułkowych, typowych dla Milanówka, były niegdyś częścią Puszczy Jaktorowskiej, która jeszcze w XV w. zajmowała obszar ponad 900 km2. Dziś po
tej pięknej puszczy zostały tylko ślady w postaci monumentalnych drzew o charakterystycznych liściach, które znalazły swoje miejsce w herbie naszego miasta.
• Dęby szypułkowe są drzewami długowiecznymi i według niektórych źródeł potrafią dożyć
nawet 1000 lat. Aby Milanówek nie stracił swojego charakteru, a przyszłe pokolenia mogły
cieszyć się pięknem przyrody, potrzeba naszych wspólnych wysiłków. Jeżeli te piękne
i mocarne drzewa mają tworzyć kolejne pokolenia dębów, a tym samym dalej być symbolem
miasta, każdy z nas powinien uważnie dokonywać wyboru gatunków drzew, które sadzi
w swoim ogrodzie.
• Na terenie całego Milanówka obserwujemy silną inwazję klonu jesionolistnego. Jako gatunek
obcy i inwazyjny rośnie dużo szybciej od dębu i potrafi bardzo szybko zdominować teren.
Z siewką klonu jesionolistnego dąb szypułkowy nie ma szans. Jest to tylko jeden z przykładów
roślin inwazyjnych, których obecność możemy zaobserwować w całym mieście, a które zostały wprowadzone bez uwzględnienia długofalowych konsekwencji dla całego ekosystemu.

15 Informacje zaczerpnięto z pakietu edukacyjnego „Drzewa wokół nas” wydanego w ramach projektu „Drogi dla natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych”.
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• Kolejnym przykładem jest dąb czerwony, który jesienią zachwyca głęboką czerwienią swoich grubych jak skóra liści. Niestety rośnie dużo szybciej niż nasze rodzime gatunki dębów i jednocześnie
ogranicza ich rozwój za sprawą zwartej korony, która silnie zacienia podłoże. Liście i korzenie wydzielają związki toksyczne dla innych roślin, przez co skutecznie eliminują konkurencję.
• Robinia akacjowa (akacja) to kolejne piękne drzewo, które dzięki swojej niezwykłej sile
odrostowej stanowi nie lada wyzwanie dla drzew, które rozmnażają się tylko za pomocą
nasion. W przypadku tego drzewa znaczenie ma przede wszystkim silny rozrost korzeni,
które wyrastają z ziemi i tworzą zupełnie nowe drzewa, na dokładkę połączone z dorosłym
drzewem-matką.
• Do popularnych roślin inwazyjnych sadzonych w naszych ogrodach należy również słynący
z urody bożodrzew gruczołowaty (ajlant), gatunek wybitnie inwazyjny, powodujący poważne zagrożenia dla infrastruktury budowlanej i technicznej w miastach, w przyszłości
może stanowić poważne zagrożenie dla naturalnej różnorodności biologicznej. Swój niepodważalny sukces w eliminowaniu konkurencji zawdzięcza, podobnie jak robinia akacjowa, możliwości rozmnażania wegetatywnego poprzez odrośla korzeniowe i pędowe.
• Przykładem wybitnie inwazyjnej rośliny jest również olbrzymi rdestowiec obecny w Parku
im. Michała Lasockiego.
• W ogrodach leśnych warto sięgać po rodzime gatunki, takie jak: sosna pospolita, brzoza
brodawkowata, buk pospolity, klon pospolity i jawor, dąb szypułkowy, grab pospolity, lipa
drobnolistna, jarząb pospolity, grusza pospolita czy jabłoń dzika.
Drzewa a inwestycje budowlane
Podczas inwestycji budowlanych zwracajmy uwagę na ochronę drzew – ich korzeni, pni
i korony. Konsekwencje nieprzemyślanych działań budowlanych dostrzeżemy za kilka lat, gdy
drzewa zaczną obumierać. Warto pamiętać, że drzewa znacznie podwyższają wartość nieruchomości, co zwłaszcza widać w Milanówku i sąsiednich miastach-ogrodach.
• Korzenie
Średnica korzeni sięga dużo dalej niż korony. Korzenie szkieletowe utrzymują drzewo
w gruncie i transportują wodę, którą pobierają korzenie włośnikowe, znajdujące się blisko
powierzchni ziemi. Uszkodzenie tych pierwszych powoduje osłabienie równowagi drzewa
i często prowadzi do jego wywrócenia. Naruszenie systemu korzeniowego wiąże się z zamieraniem korony i w konsekwencji całego drzewa.
Korzenie są uszkadzane nie tylko przez cięcia mechaniczne, ale także gdy uniemożliwiamy
im oddychanie i pobór wody (szczególnie w strefie rzutu korony). Dzieje się tak, gdy składowane są pod drzewem różne materiały, usypywana jest ziemia lub gdy gleba w tym miejscu
jest nadmiernie utwardzona, np. przez parkujące pojazdy, czy zabetonowana. Konieczne jest,
żeby podczas budowy wygrodzić strefę ochrony korzeni.
Z kolei umieszczanie zraszaczy ogrodowych w bliskości drzew powoduje nadmiar stałego
dopływu wody, co skutkuje wypłycaniem korzeni i w konsekwencji utratą ich stabilności.
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Żeby wzmocnić korzenie, ściółkujemy obszar pod koroną (tzw. mulczowanie) ze zrębków,
opadłych liści czy materii kompostowej.
• Pień
Podczas inwestycji budowlanych zabezpieczajmy odpowiednio pień deskami na wysokości
2m, żeby nie dochodziło do uszkodzenia kory. Szczegółowe zasady dotyczące zabezpieczania
drzew podczas inwestycji znajdują się w publikacji Standard ochrony drzew i innych form zieleni
w procesie inwestycyjnym16. Zranione drzewa są bardziej podatne na infekcje i grozi im przerwanie
łyka, które nie dostarczy już drzewu niezbędnej ilości cukrów (produktów fotosyntezy).
• Korona
Nadmierne cięcie spowoduje osłabienie zarówno pnia, jak i korzeni, do których po obcięciu zbyt wielu gałęzi nie będą w wystarczającej ilości docierać produkty fotosyntezy. Ponadto
usuwanie dużych konarów sprawia, że wiele drzew nie radzi sobie z zabliźnianiem rozległych
ran, które są w konsekwencji podatne na infekcje spowodowane żerowaniem grzybów i owadów. Cięcia korony powyżej 30 procent jej objętości są niezgodne z prawem i powodują często
obumieranie drzewa. Ich zakres powinien ustalić wykwalifikowany specjalista.
PAMIĘTAJMY!
W odległości 15m od pomników przyrody nie wolno prowadzić żadnych inwestycji budowlanych!
PAMIĘTAJMY!
Kiedy wycinamy drzewo, zwłaszcza stare, niszczymy cały złożony ekosystem. Nie wycinamy
starych drzew, tak jak nie niszczymy zabytków.
Liście to nie śmieci – 6 innych rozwiązań
Wielu z nas uważa, że na swoich działkach ma problem z nadmiarem liści. Grabimy je więc i wyrzucamy, pozbawiając nasze ogrody cennego materiału, który mógłby bezkosztowo zasilać rośliny na
działce. Liście to nie śmieci. W naturze nic się nie marnuje. Dlatego proponujemy 6 innych rozwiązań:
• Zostawiajmy liście niezgrabione tam, gdzie jest to możliwe; przyspieszymy ich rozkład, rozdrabniając je kosiarką do trawy o większej mocy.
• Część liści wsypujmy do podwyższonych grządek warzywnych jako jedną z warstw.
• Podsypujmy liście wokół drzew i krzewów, co użyźni ziemię pod nimi, zatrzyma jej wilgoć
i zabezpieczy korzenie na zimę.
• Sadźmy rośliny okrywowe, często zimozielone, jak bluszcz i barwinek, które przyspieszają
rozkład spadających liści.
• Kompostujmy liście wraz z innymi odpadkami i wykorzystujmy je do nawożenia własnych roślin.
• Aby zneutralizować kwaśny odczyn liści dębowych i przyspieszyć ich rozkład, łączmy je
w kompoście z innymi odpadami ogrodowymi i kuchennymi.

16 Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym: http://fer.org.pl/wp-content/uploads/2021/09/SODIZ.pdf
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WYJĄTKI!
Nie zostawiajmy liści dębu czerwonego (jako gatunku inwazyjnego), orzecha włoskiego (ze
względu na długi rozkład i zawartość juglonu – substancji, która utrudnia wzrost i rozwój innych roślin) i kasztanowca (ze względu na dużą możliwość występowania szkodników).
WARTO WIEDZIEĆ!
W wyniku grabienia i wywożenia liści spada zawartość próchnicy.
ZAKAZ SPALANIA LIŚCI!
W naszych ogrodach i na działkach obowiązuje zakaz spalania liści i gałęzi, na mocy Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Kluczowe są tu dwa artykuły tejże ustawy: art. 30, który zakazuje
przetwarzania odpadów (w tym spalania) poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi,
zwalniając jednocześnie z tego zakazu osoby fizyczne prowadzące kompostowanie na potrzeby własne, co
w praktyce oznacza tyle, że nie wolno nam na działce spalać odpadów roślinnych, ale możemy je samodzielnie kompostować; i art. 31, który w pkt. 7 dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych
poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.
Nowa estetyka, czyli porządek zgodny z naturą
Poczucie estetyki jest zmienne i uwarunkowane modami. Dzisiaj przybrało formę swoistego
„lubowania się ludzi w utrzymywaniu porządku – wszędzie, czy potrzeba czy nie”. Dla wielu symbolem rewitalizacji miejskiej wciąż są wybetonowane place, rynki i deptaki, a także sterylnie wystrzyżone trawniki. Efektem jest brak cienia, skwar, hałas czy niepotrzebne wydatkowanie publicznych środków na koszenie i podlewanie trawników, wymagające gigantycznego zużycia wody.
Na szczęście coraz więcej społeczności lokalnych stawia na porządek i piękno natury oraz
oszczędność kosztów: „Moim zdaniem potrzebna jest radykalna zmiana tego kulturowego
kodu, według którego zwalone drzewo w wodzie jest <<bałaganem>> i liście jesienią leżące na
trawniku – też. W miastach powinno być jak najwięcej terenów oddawanych w jak największym
stopniu przyrodzie. A na przydrożach wcale nie musi dominować trawa, którą trzeba cały czas
przycinać (a może nie trzeba?). A gdy jest sucho – a będzie coraz częściej – trawa wysycha”17.
Łąka kwietna zamiast trawnika – 4 korzyści
Dobrym przykładem współpracy człowieka z naturą są łąki kwietne – ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie, alternatywne wobec strzyżonych trawników. W naszym klimacie są one jednymi z najbogatszych gatunkowo zbiorowisk roślin i zwierząt, w tym bezkręgowców, a zwłaszcza
owadów zapylających. Przedstawiamy 4 korzyści płynące z zakładania łąk kwietnych.
• Hotspoty bioróżnorodności
Ptaki i jeże łatwo nam uznać za sąsiadów. Kłopot pojawia się, gdy pomyślimy o owadach, które też przecież mieszkają w naszych ogrodach. A przecież bez owadów również nie będzie ptaków. Warto uświadomić sobie rolę, jaką w naszym życiu odgry17 Owady. “Ich zanikanie budzi we mnie grozę i przygnębienie”, Jakub Jędrak https://smoglab.pl/zanikanie-owadow-ich-zanikanie-budzi-we-mnie-groze-i-przygnebienie/?fbclid=IwAR0YLFpaEdbc2vs2_T-n_NMJEvCQ5jfjzr9Yo6ja82AyHJ4giq7_lbxS9Mg
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wają owady zapylające, które masowo giną przez chemizację rolnictwa i zanikanie
siedlisk. To dzięki zapylaczom rośnie i wydaje plon ponad ¾ roślin uprawnych w Europie.
Mowa nie tylko o pszczołach miodnych, ale także o 2500 gatunkach dzikich zapylaczy, np.
trzmieli, murarek, motyli, os czy bzygów, które częstokroć zapylają więcej roślin niż ich udomowione „koleżanki”.
Dzięki bioróżnorodności, którą dają łąki kwietne, nasze ogrody staną się też dobrym siedliskiem dla ptaków. Jeśli zależy nam na ich dobrostanie, sadźmy dodatkowo takie rośliny, jak
berberys, porzeczka alpejska, winobluszcz, trzmielina, głóg, ałycza, bez lilak, świerk pospolity,
cis pospolity, jarząb pospolity – jarzębina18.
Latem zostawiajmy na ziemi poidełka, z których będą korzystać ptaki, jeże i owady.
• Powietrze
Łąki kwietne oczyszczają powietrze i pomagają walczyć ze smogiem. Obniżają temperaturę powietrza. Kosimy je tylko dwa razy do roku, dzięki czemu nie musimy wdychać spalin z kosiarek.
• Woda
Łąki kwietne posiadają zdolności retencyjne, co zapobiega wysuszaniu gleby. Nie potrzebują dodatkowego podlewania. Pozytywnie wpływają na poziom wód gruntowych. Więcej na ten
temat piszemy w dziale II. WODA, czyli jak ją zatrzymać.
• Cisza
Łąki kwietne minimalizują zużycie kosiarek, które wytwarzają uciążliwy hałas, dzięki czemu mamy spokojne weekendy.
Wybór roślin w miejscach mało nasłonecznionych
W Milanówku, ze względu na duże zacienienie ogrodów, preferujemy gatunki kwiatów
i traw, które dobrze sobie radzą w mało nasłonecznionych miejscach. W przypadku łąk kwietnych są to m.in.:
• kwiaty – bniec czerwony, bukwica zwyczajna, czosnaczek pospolity, czyściec leśny, dziurawiec zwyczajny, dzwonek pokrzywolistny, firletka poszarpana, glistnik jaskółcze ziele,
głowienka pospolita, jasnota biała, klinopodium pospolite, kłobuczka pospolita, krwawnik
pospolity, kuklik pospolity, marchew zwyczajna, niezapominajka leśna, orlik pospolity,
przetacznik ożankowy, przytulia leśna, rzepik pospolity, serdecznik pospolity, ślaz dziki,
trybula leśna, wiązówka błotna, wieczornik damski, złocień właściwy;
• trawy – kłosownica leśna, kostrzewa olbrzymia, kupkówka pospolita, turzyca leśna, wiechlina gajowa, łąkowa i zwyczajna19.
Rośliny te najpierw muszą się dobrze ukorzenić. W pełni zakwitną 3-4 lata po wysiewie.
Polecamy gatunki wieloletnie jako silniejsze.
18 Chronione zwierzęta w ogrodach Podkowy Leśnej, Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna,
Podkowa Leśna 2006
19 Te i inne mieszanki nasion łąk kwietnych można kupić w sklepie Łąk Kwietnych, które od lat przekazują nasiona
do Ogrodu Społecznego w Parku Zielony Dołek; https://lakikwietne.pl/produkty/mieszanki/rodzime/do-cienia/
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Można także zasadzić zakwitające w różnych miesiącach wybrane rośliny, które utworzą
stałą stołówkę dla owadów zapylających. Należą do nich np: śnieżyczka przebiśnieg, krokus
wiosenny, podbiał, smagliczka skalna, mniszek lekarski, mak wschodni, malina, chaber bławatek, koniczyna biała, mięta, wrzos20.
Jeśli nie możemy zasiać łąki, pomóżmy zapylaczom i innym owadom, zostawiając pas niekoszony, natura sama go zagospodaruje.
Mini-łąki kwietne można też uprawiać w donicach lub skrzynkach ogrodowych.
Polecane odporne na suszę rośliny w ogrodach leśnych – rekomendacja dr Hanny Werblan-Jakubiec
Byliny: aster gawędka, bodziszek czerwony, chabry, czyściec wełnisty, gipsówki, irysy np.
bródkowe, juka, krwawniki, lawenda wąskolistna, macierzanki, rozchodniki, rojniki, szałwia,
dziewanna, przetaczniki, kocimiętka Fassena, bylice, mikołajki np. alpejski, goździki np. kropkowany, płomyk szydlasty, trawy np. z rodzaju Festuca (kostrzewa popielata, kostrzewa miotlasta), sesleria skalna, strzęplica sina, szczotlicha siwa, ostnica włosowata.
Krzewy iglaste: jałowiec pospolity i jego odmiany, sosna zwyczajna i jej odmiany, kosodrzewina, z obcych gatunków świerk kłujący, świerk biały i jego odmiany.
Krzewy liściaste: pięciornik krzewiasty, żarnowiec miotlasty, tamaryszek, berberysy: b.
Thunberga i b. zwyczajny, rokitnik, karagana, głogi, ligustr zwyczajny, lilak zwyczajny, oliwnik
Nawozy naturalne
Ogromnie ważne jest eliminowanie użycia nawozów sztucznych i pestycydów (herbicydów,
insektycydów i fungicydów), w tym popularnego a rakotwórczego roundupu. Środki te działają toksycznie na zwierzęta, owady, wnikają w glebę, a także do wód podziemnych, zatruwając
inne organizmy w najbliższym sąsiedztwie. Jeśli chcemy odstraszyć mszyce czy przędziorki,
stosujmy naturalne preparaty21.Podajemy kilka przykładów takich rozwiązań.
• Wyciąg – 4 główki czosnku / 5 l wody
Wycisnąć, zalać wodą. Odstawić na 20-30 minut. Przecedzić i od razu przeprowadzić
oprysk (prewencyjnie 1 raz w tygodniu; choroby grzybowe; choroby bakteryjne; mszyce; czerwce; wielkopąkowiec porzeczkowy).
• Gnojówka – 2 główki czosnku / 5 l wody
Zmiażdżyć, zalać, przykryć tkaniną, odstawić na 2-3 tygodnie. Rozcieńczyć z wodą 1:10.
Podlewać podłoże wokół porażonych roślin (wzmacniająco, przeciwgrzybicznie).
• Napar – 2 główki czosnku / 5 l wody

20 Projekt: Pszczoła. Zostań pszczelim bohaterem, zostań pszczelą bohaterką, Greenpeace: https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/2019/10/e12b2c43-poradnik_projekt_pszczola.pdf
21 Czosnek i pokrzywa – ogrodnicza pierwsza pomoc, Mateusz Skłodowski z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu
Warszawskiego: http://musszelka.pl/wp-content/uploads/2019/06/czosnek-i-pokrzywa.pdf
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Zmiażdżyć, zalać wrzącą wodą, odstawiamy do wystygnięcia. Stosować jak wyciąg. Dłuższa
trwałość preparatu!
Ząbki czosnku sadzimy pomiędzy roślinami – działa wzmacniająco i chroni przed chorobami grzybowymi.
• Gnojówka – 1 kg ziela (najlepsza pokrzywa) / 10 l wody
Ziele zalać w naczyniu, które nie jest metalowe, przykryć tkaniną, codziennie mieszać, odstawić do końca fermentacji na czas od 2 do 4 tygodni. Rozcieńczyć z wodą 1:10-20. Polewać glebę
lub opryskiwać rośliny (prewencyjnie; choroby grzybowe; mszyce; przędziorki; chlorozy).
• Gnojówka fermentująca (4-5-dniowa)
Rozcieńczyć 1:50. Stosować oprysk na mszyce, tarczniki, miseczniki, przędziorki na drzewach i krzewach.
• Wyciąg – 1 kg świeżego ziela / 10 l wody 200 g suchego ziela / 10 l wody
Zalać zimną wodą, zostawić na 12-24 godziny. Przecedzić i opryskiwać prewencyjnie oraz
przy pojawach mszyc lub przędziorków.
Ogrodzenia
Nie zapominajmy, że kształtując nasz ogród, mamy też wpływ na to, co znajduje się poza jego
ogrodzeniem. Natura nie zna pojęcia geodezyjnych granic działki, nie respektuje naszych planów. Nasiona rozprzestrzeniają się dzięki ptakom. Pod ziemią rosną korzenie, których odrosty
sięgają poza granice naszego ogrodu. Dlatego tak ważne jest myślenie nie tylko o estetyce naszego prywatnego ogrodu, ale również o jego długofalowym wpływie na cały ekosystem Milanówka.
• Lekka, ażurowa konstrukcja
Ogrodzenie nieruchomości jest zazwyczaj pierwszą czynnością, jaką podejmuje inwestor
po zakupie działki. Pamiętajmy jednak, że „właścicielami” każdej nieruchomości przed ludźmi
były zamieszkujące ją małe zwierzęta typu gryzonie, ptaki, płazy. Uszanujmy ich prawa, nie
utrudniajmy im życia, pozwólmy im zachować trasy wędrówek. Dlatego ogrodzenia powinny
być ażurowe, lekkie (np. siatka, panele), pozwalające na przechodzenie myszy lub ptaków.
• Podmurówka z otworami
Jeśli ogrodzenie stawiamy na podmurówce, pamiętajmy o pozostawieniu w niej 1 lub 2
otworów o średnicy ~12cm, aby np. migrujące płazy mogły wejść i wyjść z naszego ogródka,
przy czym dolna krawędź otworu powinna nie być wyżej niż 10 cm od poziomu terenu, aby
zwierzęta dały radę doskoczyć.
• Żywopłoty
Sadźmy żywopłoty z rodzimych gatunków roślin, takich jak cisy, głogi i graby (formowane
lub nie) – zieleń stanowi estetyczną barierę wizualną przed ciekawskim wzrokiem, zmniejsza hałas i chroni naszą posesję przed zanieczyszczeniami i kurzem z ulicy, jednocześnie jest
schronieniem dla np. wróbli lub – jeśli są to gatunki kwitnące – źródłem pokarmu dla owadów.
Warto również nie łączyć szczelnie ostatniego słupka naszego ogrodzenia z ogrodzeniem
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sąsiada, pozostawiając tam kilka cm szpary tak, aby małe zwierzęta, typu jeż, przeszły
swobodnie, ale już nie większe, jak psy czy koty22.
PODSUMOWANIE
Działania w ogrodach leśnych, w celu wzmocnienia różnorodności biologicznej, czyli zróżnicowania organizmów żywych oraz współtworzących przez nie systemów ekologicznych:
• zachowanie i wspieranie rodzimych odmian roślin,
• budowa i czyszczenie skrzynek lęgowych dla ptaków, owadów, domków dla jeży,
• uprawa łąk kwietnych,
• stosowanie żywopłotów i montowanie ogrodzeń umożliwiających migrację gadom, płazom,
• pozostawienie opadłych liści stanowiących ochronę gleby, organizmów w niej żyjących,
• ograniczenie nocnego światła, które jest zabójstwem dla owadów,
• zapewnienie wody ptakom, gadom, płazom (poidełka),
• dbałość o drzewa, szczególna ochrona drzew dziuplastych jako siedlisk ptaków, owadów
i nietoperzy,
• wyeliminowanie z użycia nawozów sztucznych i pestycydów (herbicydów, insektycydów
i fungicydów),
• uwzględnienie ochrony drzew przy planowaniu i realizacji inwestycji,
• prowadzenie remontów z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt,
• zwiększanie małej retencji,
• niestosowanie petard i fajerwerków23.
ZAKAZ SPALANIA LIŚCI!
SPRZĄTANIE WOKÓŁ POSESJI
Właściciel posesji jest zobowiązany do dbania o porządek na chodnikach położonych wzdłuż
ich nieruchomości, czyli sprzątanie chodnika. Właściciel ma obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

22 Szczegółowe wytyczne (odnośnie wysokości, materiałów, procentu prześwitów itp.) ogrodzenia dla danej działki
znajdują się w Warunkach Zabudowy lub wypisie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
23 Opracowane na podstawie wykładu dr Anny Kalinowskiej
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II
WODA
czyli jak ją zatrzymać
Susza i podtopienia
W Polsce panuje susza. Mamy jedne z najniższych zasobów wody na jednego mieszkańca
w Europie (24. miejsce w Europie). Sytuacja ta jest następstwem postępujących zmian klimatu oraz wieloletniej polityki osuszania gruntów – zniszczenia 90% bagien, mokradeł, torfowisk,
będących naturalnymi zbiornikami retencyjnymi, wykopania setki kilometrów rowów melioracyjnych, regulowania i betonowania rzek, zgody na wybijanie bobrów, wycinek drzew, koszenia
traw. W konsekwencji zamiast naturalnie meandrować wśród pól, nawadniając je, redukując
falę powodziową i utrzymując wysoki poziom wód gruntowych, woda szybko spływa do Bałtyku.
Wybory konsumenckie
Woda staje się jednym z najważniejszych wskaźników zmian klimatycznych. Widzimy to
w Milanówku na przykładzie coraz dotkliwszych okresów suszy lub opadów o niespotykanym
wcześniej nasileniu i powodujących lokalne podtopienia. Oczywiście, jest to część globalnych
zmian, ale musimy się na nie przygotować lokalnie, tu gdzie żyjemy i mieszkamy. Wiadomo,
że w większości za tę sytuację odpowiada przemysł i rolnictwo. My jednak też ponosimy odpowiedzialność za zmniejszające się zasoby wody, dokonując określonych wyborów konsumenckich. Przykładowo do wyprodukowania 1 kg wołowiny zużywa się 15 415 l wody! Jest więc
oczywista korelacja na poziomie globalnym między spożyciem mięsa a zużyciem wody.
Retencja wody deszczowej – 5 sposobów
Olbrzymim problemem naszego miasta jest retencja wody, w tym zatrzymywania deszczówki. Mimo bujnej zieleni i okresowych podtopień mamy niedobór wody i postępujące obniżanie się poziomu wód gruntowych. Dlatego najważniejszym zadaniem jest zatrzymywanie
deszczówki oraz zaprzestanie podlewania ogrodów wodą miejską.
Warto oszacować powierzchnię dachów naszych domów. Ile wody rocznie ucieka nam
do kanalizacji, spływa zabetonowanymi podjazdami i chodnikami, a ile zostaje na miejscu.
Podlewając nasze ogrody, generujemy gigantyczne koszty. Pamiętajmy, że woda, podobnie
jak energia, będzie coraz bardziej drożeć! Dlatego proponujemy 5 sposobów umożliwiających
zatrzymywanie wody deszczowej.
• Zbiorniki na deszczówkę – naziemne i podziemne, dostępne w sklepach budowlanych czy
ogrodniczych – do 1000 l.
• Orynnowanie – najlepiej z PVC, półokrągłe, z siatkami zatrzymującymi liście.
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• Oczka wodne – najlepiej z materiałów naturalnych, jak glina czy bentonit, lub prefabrykaty,
folia oraz produkty z recyklingu. Brzeg zbiornika powinien być obsadzony odpowiednimi
roślinami, ważna jest jego przepuszczalność. Do tworzenia oczek wodnych polecane są następujące rośliny: wodne: grzebieńczyk, kotewka; błotne: kaczeniec, pałka; rośliny stanowisk wilgotnych: drżączka, firletka poszarpana.
• Ogrody deszczowe – tworzymy w najniższym punkcie ogrodu. Odpowiedni dobór gleby
i roślin pozwala na zatrzymanie 30-40 proc. więcej wody niż w przypadku zwykłego trawnika. Podlewanie powinno odbywać się rzadko, ale obficie. To skłania rośliny do wypuszczania głębszych korzeni i większej odporności na niedobór wody.
• Gleba próchnicza. Warunkiem zatrzymywania wody jest gleba próchnicza. Większość gleb
w Polsce jest uboga w próchnicę. Średnia jej zawartość wynosi 1,9 proc. Przyjęło się, że spadek poniżej 3,5 proc. jest oznaką pustynnienia. Dlaczego próchnica jest tak ważna? Zawartość próchnicy można podnieść, ale wymaga to wielu lat. Wzrost z 1 do 2,5 proc.oznacza,
że po każdym opadzie gleba jest zdolna zatrzymać o 12 l/m2 więcej. To w naszych warunkach klimatycznych bardzo duża ilość (farmer.pl). Próchnica zatrzymuje pięć razy więcej
wody, niż sama waży, a więc jest niezastąpionym magazynem na okresy suszy. Ciekawostką w procesie powstawania próchnicy glebowej jest czas. Wytworzenie jednego centymetra
jej poziomu (próchnicy), w zależności od miejsca, trwa od 200 do nawet 500 lat. Zawartość
próchnicy spada w wyniku grabienia i wywożenia liści.
Nawierzchnie
Kiedy projektujemy nawierzchnię na działkach, chcemy, aby powierzchnia była gładka, bez
dziur i błota, ale przepuszczalna, aby podczas ulewy nie tworzył się potok zalewający piwnicę.
Według obiegowych opinii tylko utwardzenie nawierzchni asfaltem lub kostką zapewni nam
komfort, a pozostawienie nawierzchni gruntowej będzie oznaczać błoto i dziury. Jednak o jakości technicznej drogi nie świadczy to, co jest na wierzchu, lecz to, co jest pod spodem, czyli
odpowiednia podbudowa drogi, dostosowana do jej funkcji, obciążeń ruchem i warunków naturalnych. Podbudowa to w skrócie różne warstwy i frakcje materiałów kopalnych i mineralnych, odpowiednio dobrane i na miejscu wibrowane.
• Stopień przepuszczalności
W zależności od wyboru podbudowy proponujemy 3 rodzaje nawierzchni:
• w pełni przepuszczalna – mieszanka drobnego kruszywa; taka nawierzchnia będzie
miała charakter drogi gruntowej;
• częściowo przepuszczalna – wykończona brukiem, kostką, płytami betonowymi lub kamiennymi;
• nieprzepuszczalna – wylewana z odpowiednich mas asfaltowych lub betonowych; taka
nawierzchnia wymaga dodatkowego „odwodnienia” w postaci terenu gruntowego na poboczu, dobrze przepuszczalnego, najlepiej z trawą, kwiatami lub krzewami, które szybko
pochłoną nadmiar wody.
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• Nawierzchnie przyjazne naturze
Polecamy następujące nawierzchnie przyjazne naturze:
• HanseGrand,
• mineralno-epoksydowa (obecna w niektórych miejscach Milanówka: chodnik po lewej
stronie na Krasińskiego, od Kościuszki do Parkowej),
• geokraty,
• ażurowe płyty betonowe,
• żwirowo-piaskowa,
• pospółka,
• piasek granitowy 0-16.
• Krawężniki
Warunkiem spływania wody z nawierzchni, zwłaszcza utwardzonej, jest odpowiedni typ
krawężnika, który nie będzie wystawał. W przypadku korzeni drzew rosnących w pobliżu
należy stosować krawężniki mostowe oraz fragmenty podbudowy z kruszywem grubszym,
zapewniającym dotlenienie korzeni, głównie nabiegowych. Wtedy nie będą wypychać w górę
elementów nawierzchni, aby pooddychać, i nie będzie wybojów.
• Powierzchnie biologicznie czynne
Ważne jest, aby zachować w naszych ogrodach i na posesjach jak najwięcej powierzchni
biologicznie czynnej, czyli nawierzchni ziemnej, urządzonej w sposób zapewniający naturalną
wegetację. Zalicza się do niej 50 proc. powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz woda powierzchniowa na danym terenie.
WARTO WIEDZIEĆ!
Las może zatrzymać ok 100-200 litrów wody na m2 (w zależności od gatunków drzew, gleby,
ściółki etc.). Z dachu budynku o powierzchni 35 m2 można zebrać rocznie aż 24 000 litrów
deszczówki! Hiszpania zatrzymuje 45 proc. wody deszczowej – Polska mizerne 6,5 proc.
WARTO WIEDZIEĆ!
Obszar powierzchni biologicznie czynnej jest regulowany przez plan zagospodarowania przestrzennego i wynosi on od 30 do 75 proc. obszaru działki. Źrodło: https://milanowek.pl/images/aa_uchwaly/2018/XLIV/urm418_z1.pdf
PAMIĘTAJMY!
Baseny nie są powierzchnią biologicznie czynną i wymagają zezwolenia na urządzenie.
Należy przyłączać domy do kanalizacji miejskiej. W ten sposób chronimy glebę, wody podziemne oraz zdrowie ludzi i zwierząt.
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III
POWIETRZE
czyli jak poprawić jego czystość
Smog nie jest efektem zmian klimatu, lecz się do nich przyczynia. To my jako mieszkańcy
stanowimy przyczynę smogu w Milanówku.
Smog w Polsce i w Milanówku
W Polsce oddychamy najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej.
W niektórych miastach średnioroczne stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu
wynosi 900 proc. unijnej normy. Antysmogowe płuca Polskiego Alarmu Smogowego, które
stanęły w Milanówku pod koniec stycznia 2022 roku, wykazały przekroczenia aż o 500 proc.
dopuszczalnej normy pyłów zawieszonych PM10. Największe stężenia zanieczyszczeń notowane są przy ul. Długiej/Grudowskiej, wzdłuż ul. Gospodarskiej oraz Piotra Skargi.
Dane na temat stanu powietrza z poszczególnych części miasta mogą Państwo znaleźć na
stronie internetowej Milanowskiego Alarmu Smogowego24. Szczególnie drastyczne wskazania
widać w Milanówku w sezonie grzewczym.
Źródła smogu
W Milanówku, Mieście-Ogrodzie, dużą wagę przywiązujemy do jakości powietrza, którym
oddychamy na co dzień. Zasadniczą rolę odgrywa tu zieleń, a zwłaszcza drzewa, produkując życiodajny tlen i pochłaniając zanieczyszczenia. Jednak konieczne jest, abyśmy my jako
mieszkańcy zdecydowanie ograniczyli emisję tych zanieczyszczeń – zarówno pochodzących
z transportu samochodowego, jak i z tzw. niskiej emisji, czyli z ogrzewania domów paliwami
stałymi w przestarzałych piecach i kominkach.
Smog w Milanówku występuje przede wszystkim w okresie grzewczym i ma w większości
charakter lokalny. Nie oznacza to, że zanieczyszczenia wyprodukowane w jednym miejscu nie
migrują do innej części miasta. Smog to mieszanina niezwykle szkodliwych związków chemicznych, jak np. rakotwórczy benzo(alfa)piren, tlenki azotu, związki siarki i chlor, cząsteczki
stałe. Podwyższone stężenia tych związków (powyżej norm WHO) są bardzo niekorzystne,
szczególnie dla małych dzieci, osób starszych oraz kobiet w ciąży. Powodują one bowiem przyspieszone powstawanie i przebieg chorób takich, jak astma, rak płuc, choroby układu krążenia, schorzenia neurologiczne (Parkinson, Alzheimer) i inne.

24 Milanowski Alarm Smogowy – mapa: https://milanowek.aqi.eco/pl
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Jak poprawić czystość powietrza – zmiany w 3 obszarach
Zmiana jakości powietrza w Milanówku zależy od naszych codziennych wyborów w trzech
obszarach, takich jak transport, ogrzewanie domów i spalanie w ogrodach.
• Transport
• Zamiast prywatnego samochodu wykorzystujmy lokalną komunikację miejską, rower.
Na krótkie dystanse, do sklepu lub na targ, idźmy pieszo – wyjdzie to nam na zdrowie,
a przy okazji zaoszczędzimy na kosztach paliwa.
• Jeśli odwozimy dzieci do szkoły lub na dodatkowe zajęcia, róbmy to na przemian z innymi rodzicami, żeby nasze samochody nie jeździły puste. Jeżeli szkoła jest blisko, starsze
dzieci mogą iść do szkoły pieszo, podjechać rowerem lub hulajnogą. Ruch to zdrowie!
• Jeśli dojeżdżamy do pracy samochodem, wykorzystajmy „car sharing” wspólnie ze znajomymi. Przynajmniej raz w tygodniu korzystajmy z komunikacji publicznej, a najlepiej się
na nią przestawmy. Pociągi to naprawdę szybkie i wygodne środki lokomocji.
Ogrzewanie domów
• Piece i kotły
• Jeżeli używamy do ogrzewania domu przestarzałych kotłów i pieców na paliwa stałe, pamiętajmy, że do końca 2022 r. musimy je wymienić na spełniające normy 5 klasy lub z certyfikatem ekoprojektu. Według uchwały antysmogowej województwa mazowieckiego
bezklasowe kotły staną się od 2023 roku nielegalne! Pamiętajmy też, że od 2028 r. w powiatach ościennych Warszawy, czyli również w Milanówku, nie wolno będzie w ogóle
spalać węgla w przydomowych kotłach (a w stolicy już od 1 października 2023 r.).
• Nawet stosując najnowszej generacji kotły na paliwo stałe (węgiel, drewno czy pellet),
powodujemy emisję cząstek stałych i szkodliwych związków chemicznych. Wybierajmy
źródła bezemisyjne – ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła w połączeniu z PV, w dalszej
kolejności kotły na gaz ziemny, które nie powodują smogu, trzeba jednak pamiętać, że
spalanie gazu niekorzystnie oddziałuje na klimat.
• Zadbajmy o termomodernizację domu. Najtańsza energia to ta, która nie musi zostać
zużyta. Programy takie, jak Czyste Powietrze, Ulga Termomodernizacyjna, pozwolą na
sfinansowanie niezbędnych inwestycji, przez co nasze rachunki znacznie spadną, a inwestycja w ekologiczne źródło ogrzewania zwróci się szybciej.
• Ograniczmy zużycie energii do ogrzewania domu. Optymalna temperatura pomieszczeń
to od 19 stopni w nocy do 21 stopni w dzień. Przegrzewanie pomieszczeń (temp. powyżej
23 stopni) jest niekorzystne dla naszego zdrowia i przynosi więcej szkód niż korzyści.
• Zastosujmy termoregulatory na grzejniki czy urządzenia sterujące temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Jeżeli nie przebywamy w danym pomieszczeniu przez
cały dzień, nie musi być tam tak samo wysoka temperatura jak w pozostałych, użytkowych pomieszczeniach.
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• Kominki
• Jeżeli używamy kominka do dogrzewania pomieszczeń, używajmy go odpowiedzialnie
i z umiarem.
• Wszystkie kominki i piece typu koza od 2023 r. muszą spełniać certyfikat ekoprojektu.
• Używajmy certyfikowanego paliwa (brykiet, pellet), a jeżeli kupujemy drewno ze składu,
pamiętajmy, że musi być wysuszone – poniżej 20% wilgotności – wymagajmy sprawdzenia tego parametru od sprzedawcy.
• Pamiętajmy, że nawet dobrej jakości i suche, kawałkowane drewno iglaste (sosna, świerk)
podczas spalania wydziela znacznie więcej substancji smolistych niż drewno liściaste.
• W przypadku przekroczeń norm jakości powietrza w naszej okolicy
(sprawdzamy to na milanówek.aqi.eco lub w aplikacji Kanarek) nie rozpalajmy kominka, jeżeli to nie jest nasze jedyne źródła ogrzewania.
• Do rozpalania kominka używajmy przeznaczonej do tego rozpałki, drobnych kawałków
drewna – nie wykorzystujmy kolorowych gazet, chusteczek higienicznych czy papieru.
• Dokładajmy drewna po trochu, tak aby przez cały okres działania kominka zapewnić
optymalną temperaturę spalania, która powoduje wydzielanie najmniejszych ilości zanieczyszczeń.
• Jeżeli używamy kominka do dogrzewania pomieszczeń, używajmy go odpowiedzialnie
i z umiarem, ponieważ kominki są nieefektywne energetycznie i szkodliwe dla jakości
powietrza.
Spalanie w ogrodzie
• Absolutnie zakazane jest spalanie w ogrodzie odpadów bio (gałęzi, liści itp.) Odpady bio
staramy się kompostować we własnym ogrodzie, odbierane są też jako odpady zielone
przez Miasto. Przy większych ilościach odpadów zielonych możemy je oddać do PSZOK
w nieograniczonej ilości.
• Jeśli decydujemy się na rozpalenie ogniska dla dzieci/znajomych lub grilla węglowego,
aby przygotować posiłek, używajmy wyłącznie sezonowego, suchego drewna i węgla
drzewnego. Ograniczmy do minimum powstawanie dymu przez odpowiedzialne rozpalanie ogniska i regularne dokładanie paliwa, także ze względu na dobrostan naszych
sąsiadów, którzy chcą oddychać świeżym i czystym powietrzem.
• Grille węglowe i drzewne najlepiej zamieńmy na grille gazowe lub elektryczne.
• Pamiętajmy o zakazie stosowania dmuchaw ogrodowych w celu sprzątania liści w ogrodach i z chodników.
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IV
ODPADY
czyli jak je minimalizować
Świat, w którym żyjemy, coraz bardziej przypomina wielkie śmietnisko. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu globalnie, ale każdy z nas ma na to wpływ, ponieważ wszyscy jesteśmy
konsumentami. To, co kupujemy, ma wpływ na otaczające nas środowisko.
Stosujmy Zasadę 5 R
Stawiajmy na minimalizm – im mniej mamy, tym mniej wyrzucamy. Zastanówmy się, co
i ile jest nam naprawdę potrzebne do życia. Pomoże nam w tym Zasada 5 R, czyli 5 kroków do
stylu życia zero waste (zero marnowania/śmieci)25:
1. Refuse, czyli ODMAWIAJ – to pierwsza, ale najważniejsza i absolutnie podstawowa zasada.
Nauczmy się mówić „nie”, a naprawdę ograniczymy liczbę przyszłych śmieci, które przynosimy do domu. Przykłady:
• Zrezygnujmy z foliówek na warzywa i owoce, ze słomek do napojów, z jednorazowych
łyżeczek do lodów, z jednorazowych toreb plastikowych i papierowych.
• Minimalizujmy kupowanie produktów, takich jak jednorazowe materiały higieniczne
i czystościowe, które potem trafią do pojemników zmieszanych i w konsekwencji na wysypisko śmieci, gdzie nie podlegają przetworzeniu.
• Nośmy z sobą własne torby na zakupy, które są wielokrotnego użytku.
• Kupujmy produkty „na wagę” lub „na sztuki”, a nie w gotowych opakowaniach, najlepiej
na targowiskach lub bezpośrednio od producentów, a nie w dużych marketach.
2 Reduce, czyli OGRANICZAJ – zasada druga, bardzo trudna w epoce konsumpcji, bo mówi
nam, aby nie kupować wszystkiego, na co nas stać i na co mamy ochotę. Nakłania do minimalizmu i redukcji liczby przedmiotów, które nas otaczają. Przykład: Nie kupujmy kolejnej pary
spodni czy butów, nowego auta lub telefonu, jeżeli te, które mamy, wciąż są w dobrym stanie.
3. Reuse, czyli UŻYJ PONOWNIE – trzecia zasada mówi, aby naprawiać, zamiast kupować
nowe. Szanujmy przedmioty, które nam służą, i naprawiajmy je, zamiast wyrzucać. Przykład: Korzystajmy z secondhandów i poprawek krawcowych, inwestujmy w naprawę sprzętów AGD, telefonów czy zegarków.
4. Recycle, czyli PRZETWARZAJ ODPADY– zasada czwarta mówi, że prawidłowa segregacja
odpadów jest warunkiem ich dalszego przetworzenia i odzyskania. Im mniej wyprodukujemy śmieci zmieszanych, tym mniejsze będą wysypiska śmieci w naszej okolicy. Przykład:
25 Zasada 5 R, czyli 5 kroków do bycia zero waste: https://ekowymiar.pl/zasada-5-r/
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Z zatłuszczonego papieru nie będzie makulatury – trafi do zmieszanych i na wysypisko
śmieci.
4. Rot, czyli KOMPOSTUJ – zasada piąta dotyczy przetwarzania odpadów zielonych. Przykład:
W Milanówku warto kompostować odpady bio, ponieważ opłaty za odbiór śmieci są wtedy
mniejsze. Brązowe worki na odpady biodegradowalne są przeznaczone nie tylko na odpady
ogrodowe, ale również kuchenne (z wyłączeniem odpadów odzwierzęcych).
Kompostujmy wszelkie odpadki organiczne
Kompost to świetny sposób na żyzną ziemię, a także na obniżenie rachunków za odbiór
śmieci. Wszelkiego rodzaju odpadki organiczne – obierki czy niejadalne części roślin – powinny trafić na kompost. Kompostowanie możliwe jest także w mieszkaniach. Wystarczy zakupić
domowy kompostownik, a wyprodukowany w ten sposób kompost można zastosować jako
nawóz do roślin w doniczkach i skrzynkach balkonowych. Ziemię z kompostem stosujmy do
własnych upraw w ogrodzie lub wysypujmy ją wokół drzew. Kompostowniki ogrodowe można
kupić lub wykonać samemu.
Najprostszy sposób to kompostownik jednokomorowy, do którego wrzucamy odpady organiczne, a następnie raz na jakiś czas dosypujemy suche liście czy ściętą trawę i mieszamy,
utrzymując wilgoć.
Dla bardziej zaawansowanych ogrodników polecamy kompostownik z trzema komorami,
dzięki którym można obserwować, jak przebiegają trzy fazy kompostowania. Ważny jest dostęp świeżego powietrza, zapobiegający powstawaniu przykrego zapachu. Jeśli decydujemy
się na trójkomorowy kompostownik26, to:
Do pierwszej komory wrzucamy niejadalne części roślin z ogrodu oraz odpady kuchenne
(np. obierki, resztki jedzenia, wyłączając odpady mięsne) i zasypujemy suchymi liśćmi, słomą lub suchą trawą. W pierwszej pryzmie powinna być utrzymywana wilgoć. Do pierwszej
komory można dodać, a następnie wymieszać ze sobą mokre i suche odpady ogrodowe (np.
ściętą trawę, wyschnięte liście) w proporcji około 1:20, czyli jedna porcja odpadów mokrych na
dwadzieścia porcji odpadów suchych.
W drugiej komorze kompost dojrzewa. Po dwóch miesiącach zawartość materiału z pierwszej komory przerzucamy do środkowej komory, a pierwszą ponownie zapełniamy w sposób
opisany w punkcie 1. Materiał należy dobrze wymieszać, co napowietrzy powstający w niej
kompost. W tej komorze także utrzymujemy wilgoć.
W trzeciej komorze kompost zmienia się w organiczny nawóz. Po dwóch miesiącach przerzucamy materię organiczną ze środkowej komory do ostatniej, żeby w ten sposób napowietrzyć kompost. Pamiętamy o utrzymaniu wilgoci w trzeciej komorze. To podczas ostatniej fazy
kompostowania staje się on nawozem organicznym, który zapewnia żyzność gleby.
26 Trójkomorowy kompostownik i poniższy opis powstały w Parku Zielony Dołek w trakcie projektu TRY: TRansition Youth realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth, przy współpracy
z fundacją Musszelka.
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Do kompostu warto dodać celulozę (kartony, zrębki lub trociny), trochę azotu (obornik koński, kozi lub krowi), na wierzchu może być słoma, przyśpieszacze rozkładu w postaci kupionej
zaprawy grzybowej lub dżdżownic, EM-ów lub drożdży rozpuszczonych w wodzie.
PAMIĘTAJMY!
Kompost z dostępem do świeżego powietrza nie wydziela nieprzyjemnych zapachów!
Dzielmy się nadmiarowym jedzeniem
Jeśli kupiliśmy za dużo i wiemy, że nie zużyjemy wszystkich produktów, zanieśmy je do
punktu zbiórki- trafią do potrzebujących – w ten sposób również urzeczywistniamy postawę
zero waste. W Milanówku od czterech lat działają dwa miejsca służące zagospodarowaniu produktów żywnościowych.
Lodówki Milanowskiej Jadłodzielni znajdują się: przy ul. Piłsudskiego (przy bazarku) oraz
skrzyżowaniu ulic: Królewskiej i Grudowskiej – przy firmie Pikomp, której właścicielem jest
Krzysztof Kowalewski, sponsor obu lodówek i jeden z inicjatorów akcji dzielenia się jedzeniem. Ważne, aby do Jadłodzielni nie przynosić produktów z surowych jajek oraz takich, które
przekroczyły datę przydatności do spożycia, a także surowego mięsa. Na sałatkach, ciastach,
sosach czy zupach warto zamieścić kartkę z listą produktów użytych do jej przygotowania. To
pomoc np. dla alergików, którzy nie zawsze mogą spożywać wszystkie produkty.
Śmieci w przestrzeni publicznej
Szanujmy przestrzeń wspólną. Porozrzucane puszki, butelki, opakowania po papierosach
i pety (zawierają plastik) świadczą o elementarnym braku szacunku do miejsca, w którym żyjemy. Tak niestety dzieje się w Milanówku, zwłaszcza w przestrzeni zielonej (w lasach, parkach
i przestrzeni nieformalnej), podobnie jak w wielu innych miastach w Polsce. Fakt, że część
mieszkańców organizuje i uczestniczy w akcjach zbierania śmieci czy robi to samodzielnie
podczas np. spacerów z psem, nie rozwiązuje problemu.
Jak poradziły sobie z tym problemem inne społeczności lokalne? W Stanach Zjednoczonych,
w hrabstwie San Diego w stanie Kalifornia kara za zaśmiecenie przestrzeni publicznej sięga
1000 dolarów, o czym informują liczne tablice. Efekt? W hrabstwie nie ma śmieci, w przeciwieństwie do pobliskiego hrabstwa Santa Cruz, gdzie kara może wynieść do 150 dolarów
i dzikie plaże toną w śmieciach. Doświadczenia innych społeczności lokalnych, zwłaszcza
w Skandynawii, stawiają na połączenie surowych kar za śmiecenie w przestrzeni publicznej
z edukacją i aktywnym zaangażowaniem samorządów.
PAMIĘTAJMY!
Usuwajmy wyroby zawierające azbest z naszych domów! To materiał bardzo szkodliwy dla
zdrowia i środowiska naturalnego!
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KARTA ZIELONEGO MILANÓWKA
ZALECENIA DLA MIESZKANCÓW
1.OGRODY LEŚNE, czyli jak wzmocnić bioróżnorodność
• Decydując się na urządzanie ogrodu, warto go urządzić z poszanowaniem zasad panujących w ekosystemach leśnych. Dlaczego? Milanówek to miasto-ogród. Powstał na obszarze
dawnej Puszczy Jaktorowskiej, która reprezentuje właśnie taki ekosystem.
• Drzewa regulują mikroklimat, obniżając temperaturę powietrza nawet o 11 stopni, przy
okazji zatrzymując wodę w glebie. Są domem dla licznych zwierząt, grzybów i innych roślin. Oczyszczają powietrze i wodę z zanieczyszczeń, tłumią hałas, zapobiegają powodziom,
pełnią funkcje społeczne i kulturowe. Szanujmy je, każde jest na wagę złota.
• Żyjąc w otoczeniu drzew, zwracajmy uwagę na ich kondycję, a wszelkie wątpliwości dotyczące ich zdrowia konsultujmy ze specjalistami, którzy mogą ocenić ich stan, m.in. za
pomocą odpowiednich badań i sprzętu.
• Drzewa gatunków inwazyjnych wypierają rodzime gatunki, takie jak ikona naszego miasta
– dąb szypułkowy. Są to m.in. klon jesionolistny, dąb czerwony, robinia akacjowa, bożodrzew gruczołowaty czy rdestowiec. Nie sadźmy tych gatunków w ogrodach.
• Podczas inwestycji budowlanych zwracajmy uwagę na ochronę drzew – ich korzeni, pni
i korony. Konsekwencje nieprzemyślanych działań budowlanych dostrzeżemy za kilka lat,
gdy drzewa zaczną obumierać. Warto pamiętać, że drzewa znacznie podwyższają wartość
nieruchomości.
• Liście to cenny materiał ogrodniczy, nie warto ich wyrzucać. Można przeznaczyć je na kompost. Aby zmniejszyć ich masę, można zmielić je kosiarką. Rośliny okrywowe, często zimozielone jak bluszcz, barwinek itp., niejako wchłaniają spadające liście, niwelując konieczność grabienia. Aby zneutralizować kwaśny odczyn liści dębu szypułkowego i przyspieszyć
ich rozkład, łączmy je w kompoście z innymi odpadami ogrodowymi i kuchennymi.
• To dzięki owadom rośnie i wydaje plon ponad ¾ roślin uprawnych w Europie. Łąki kwietne
to jeden ze sposobów na ochronę owadów przed zanikaniem. Dzięki obecności owadów
w naszych ogrodach goszczą ptaki. Łąki pomagają również w retencji wody, oczyszczają
powietrze i obniżają temperaturę otoczenia (o 30 stopni chłodniejsze od asfaltu i o 20 stopni
od gołej ziemi).
• Przy wyborze roślin do ogrodu kierujmy się przede wszystkim możliwością takich roślin na
przetrwanie suszy i cienia; wybierajmy te, które występują naturalnie w lesie.
• Ogromnie ważne jest eliminowanie użycia nawozów sztucznych i pestycydów (herbicydów,
insektycydów i fungicydów). Środki te działają toksycznie na zwierzęta, owady, wnikają
w glebę, a także do wód podziemnych, zatruwając inne organizmy w najbliższym sąsiedztwie. Jeśli chcemy odstraszyć mszyce czy przędziorki, stosujmy naturalne preparaty.
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• Stawiając ogrodzenia na podmurówce, pamiętajmy o pozostawieniu w niej 1 lub 2 otworów
o średnicy ~12 cm, aby np. migrujące płazy mogły wejść i wyjść z naszego ogródka, przy
czym dolna krawędź otworu powinna nie być wyżej niż 10 cm od poziomu terenu, aby zwierzęta dały radę doskoczyć.
• Zamiast płotu sadźmy żywopłoty z rodzimych krzewów lub iglaków; zieleń stanowi estetyczną barierę wizualną, zmniejsza hałas i pochłania zanieczyszczenia. Jednocześnie jest
schronieniem dla np. wróbli lub, jeśli są to gatunki kwitnące, źródłem pokarmu dla owadów.
2. WODA, czyli jak ją zatrzymać
• Woda jest zasobem odnawialnym, który podlega samooczyszczeniu, jednak trwa to bardzo długo, nawet 30 lat. Dlatego ilość dostępnej czystej wody pitnej stale się kurczy. Nasze
codzienne wybory mają więc wpływ na to, ile czystej wody zostanie dla Twoich wnuków.
(Nasze nawyki żywieniowe mają znaczenie – do wyprodukowania 1 kg wołowiny zużywa
się 15 415 l wody!)
• Naszym najważniejszym zadaniem jest zatrzymywanie deszczówki oraz zaprzestanie podlewania ogrodów wodą miejską. Mimo bujnej zieleni i okresowych podtopień mamy niedobór wody i postępujące obniżanie się poziomu wód gruntowych. Z dachu budynku o powierzchni 35m2 możemy zebrać rocznie aż 24 000 litrów deszczówki!
• Aby retencjonować wodę na działce, warto, oprócz zbierania deszczówki, zbudować oczko
wodne, założyć ogród deszczowy, zadbać o tworzenie się próchnicy oraz dobierać optymalną i wodoprzepuszczalną nawierzchnię zamiast kostki brukowej, np. nawierzchnie mineralno-epoksydowe, geokraty lub ażurowe płyty betonowe.
• Nawierzchnie dróg i wjazdów na działkach powinny być wodoprzepuszczalne lub częściowo przepuszczalne. O jakości technicznej drogi świadczy przede wszystkim podbudowa
drogi dostosowana do jej funkcji, obciążeń ruchem, warunków naturalnych oraz wyboru
ostatecznej nawierzchni. Krawężniki powinny być równe lub niższe nawierzchni, tak, aby
nie ograniczać spływania wody z nawierzchni. Krańce należy wykończyć, sadząc rośliny.
• W Milanówku obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej, której wielkość
zależy od położenia nieruchomości i wynosi od 30 do 75%. Oznacza to zachowanie nawierzchni ziemnej urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację. Zalicza się
do niej 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, o powierzchni nie
mniejszej niż 10 m2 oraz woda powierzchniowa występująca na działce.
3. POWIETRZE, czyli jak poprawić jego czystość
• Przynajmniej raz na tydzień zostawmy samochód w garażu, jest on jedną z przyczyn tworzenia się smogu. Milanówek posiada dwie linie kolejowe, które mogą zastąpić samochód.
Zastanówmy się nad car sharingiem, czyli poruszaniem się do pracy z innymi członkami
rodziny lub znajomymi, oszczędzając na paliwie i zmniejszając swój udział w zanieczyszczaniu powietrza.
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• Wymieńmy piec węglowy na inny. W miarę możliwości wybierajmy źródła bezemisyjne,
np. ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła w połączeniu z PV, w dalszej kolejności kotły na
gaz ziemny. Zadbajmy o termomodernizację domu, zmniejszy to nasze zapotrzebowanie
na produkcję ciepła.
• Do końca 2022 r. wymieniamy przestarzałe kotły i piece na spełniające normy 5 klasy lub
z certyfikatem ekoprojektu. Bezklasowe kotły staną się od 2023 r. nielegalne. Od 2028 r.
spalanie węgla w Milanówku będzie nielegalne.
• Jeżeli używamy kominka do dogrzewania pomieszczeń, róbmy to odpowiedzialnie i z umiarem! Używajmy certyfikowanego paliwa (brykiet, pellet), drewno ze składu musi mieć poniżej 20% wilgotności.
• W całym Milanówku obowiązuje zakaz spalania liści i gałęzi na działkach i w ogrodach.
• Grille węglowe i drzewne najlepiej zamieńmy na grille gazowe lub elektryczne.
• Zakazane jest stosowanie dmuchaw ogrodowych w celu sprzątania liści w ogrodach
i z chodników.
4. ODPADY, czyli jak je minimalizować
• Najwłaściwszym sposobem rozwiązywania problemu śmieci jest zastosowanie Zasady 5 R,
czyli 1. Refuse/ Odmawiajmy – rezygnujmy z jednorazowych opakowań, słomek i innych
przedmiotów, 2. Reduce/ Ograniczajmy – stawiajmy na minimalizm, mniej kupując, 3. Reuse/ Użyjmy ponownie – naprawiajmy przedmioty zamiast kupować nowe, 4. Recycle/ Przetwarzajmy odpady – prawidłowo segregujmy śmieci, 5. Rot/ Kompostujmy – kompostując
roślinne odpadki organiczne z kuchni i odpady ogrodowe, obniżamy rachunki za odbiór
śmieci i tworzymy świetny nawóz. Kompost, w którym zachowana jest równowaga biologiczna, nie będzie wydzielał nieprzyjemnych zapachów.
• Kompost to dobry sposób na uzyskanie ekologicznego nawozu, a także na obniżenie rachunków za odbiór śmieci. Wszelkiego rodzaju odpadki organiczne – obierki czy niejadalne części roślin – powinny trafić na kompost. Kompostowniki ogrodowe można kupić lub
wykonać samemu. Do kompostu warto dodać celulozę (kartony, zrębki lub trociny), trochę
azotu (obornik koński, kozi lub krowi), na wierzchu może być słoma, przyśpieszacze rozkładu w postaci kupionej zaprawy grzybowej lub dżdżownic, EM-ów lub drożdży rozpuszczonych w wodzie.
• W Milanówku od czterech lat można podzielić się jedzeniem, które inaczej wylądowałoby
w koszu. Lodówki na taką żywność znajdują się: przy ul. Piłsudskiego (przy bazarku) oraz
skrzyżowaniu ulic: Królewskiej i Grudowskiej – przy firmie Pikomp, Ważne, aby do Jadłodzielni nie przynosić produktów z surowych jajek, takich, które przekroczyły datę przydatności do spożycia, a także surowego mięsa.
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