WA R S Z AW S K I E
śWIĘTO DRZEWA

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta
Miasta Stołecznego Warszawa:
Zachęcamy do pobrania aplikacji Milion
Drzew i zapraszamy mieszkańców na
spacer po Warszawie. W jego trakcie mogą
uważnie przyjrzeć się, gdzie drzew jest
za mało i wskazać nam gdzie powinny
pojawić się nowe.

Warszawskie Święto
Drzewa – posadź
milion drzew dla
Warszawy

Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu
Zieleni m.st. Warszawy: Zgłoszenia
lokalizacji poprzez aplikację Milion Drzew,
które dostajemy, są istotną wskazówką,
która pozwoli nam na jeszcze lepsze
zagospodarowanie przestrzeni publicznych
w Warszawie. Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy swoje działania chce prowadzić
w dialogu z mieszkańcami stolicy, to jedno
z narzędzi, które nam to umożliwia. Liczę,
że 7000 zgłoszonych do tej pory lokalizacji
to dopiero początek i liczba ta zostanie
zwielokrotniona. Gorąco zachęcam do
pobrania aplikacji, wybrania się w miejsca,
gdzie chcecie żeby pojawiły się drzewa oraz
przesyłania nam zgłoszeń.

Zieleń, piękne skwery i parki, to jeden z największych skarbów
stolicy. Zazielenianie Warszawy bez udziału warszawiaków byłoby niemożliwe. Mieszkańcy stolicy mogą nie tylko wskazywać
miejsca do miejskich nasadzeń, ale również sami sadzić drzewa
na terenie swoich nieruchomości. Mamy nadzieję, że indywidualni mieszkańcy, a także przedszkola, szkoły, przedsiębiorcy,
instytucje, komitety zrzeszone wokół różnych inicjatyw, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie aktywnie
włączą się do działań.

Jacek Bożek, założyciel
i prezes Klubu Gaja: Warto, a nawet
trzeba włączyć się w program „Milion drzew
dla Warszawy”. Zieleń w mieście to nasze
zdrowie, jakość życia i piękno. Wspomagając
tą inicjatywę tak naprawdę zapewniamy
sobie lepsze życie w mieście, które jest
naszym wspólnym dobrem. Dlatego bardzo
zachęcam do zazieleniania stolicy. Do
sadzenia!
Park Szczęśliwicki,
fot. Zbigniew Panów

Akcją Warszawskie Święto Drzewa chcemy zachęcić warszawskie placówki oświatowe i wychowawcze by organizowały
lokalne inicjatywy sadzenia drzew na jesień. Jeśli nie mają
już miejsca na swoim terenie, mogą zorganizować wspólne
nasadzenia drzew wraz z sąsiadami, np. spółdzielniami mieszkaniowymi czy instytucjami w najbliższej okolicy, a także zaadoptować posadzone już drzewa oraz wskazywać lokalizacje
do ich nasadzeń. Pamiętajcie: posadzenie drzewa nie jest łatwe,
a często znacznie trudniej jest potem zadbać o nie.
Akcja „Włącz drzewo” w ramach
programu „Milion drzew dla Warszawy”,
Dzień Ziemi w Warszawie, 2017

Zapraszamy placówki oświatowe i wychowawcze
do włączenia się w jesienną akcję Warszawskie
Święto Drzewa, do sadzenia i adopcji drzew,
wskazywania lokalizacji do nasadzeń w aplikacji
mobilnej Milion Drzew.

Jak wziąć udział w akcji? Na kolejnych stronach broszury podpowiadamy krok po kroku jak zorganizować Warszawskie Święto
Drzewa. Pierwszy krok to zgłoszenie udziału. Można to zrobić
wysyłając zgłoszenie, które otrzymaliście Państwo w pakiecie
edukacyjnym, na adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@
gmail.com. Razem jest łatwiej działać. Dlatego drugi krok to
zaproszenie do współpracy innych członków społeczności, np.
rodziny uczniów, młodzież z innych szkół, członków wspólnot
mieszkaniowych, pracowników instytucji czy firm w okolicy.
Działania można dostosować do otaczającego środowiska
przyrodniczego i społecznego, akcja nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Warszawskie Święto Drzewa realizowane jest
w ramach programu „Milion drzew dla Warszawy”.

Drzewa są ważne

wietrza. Liście drzew zatrzymują kurz i pył, pomagają usuwać
z atmosfery toksyczne substancje. Natomiast korzenie drzew
i krzewów działają jak naturalne filtry i zatrzymują deszczówkę.
To zmniejsza gwałtowny spływ do kanalizacji deszczowej, chroni
przed powodziami i pozwala odnowić zasoby wód gruntowych.
W czasach, gdy dotykają nas coraz większe susze i każda kropla
wody jest na wagę złota taka funkcja jest niezwykle ważna.

Jedno zdrowe, mające 10 metrów wysokości drzewo produkuje średnio około 118 kg tlenu rocznie. Człowiek zużywa
w takim czasie 176 kg tlenu, więc dwa drzewa w zupełności
zaspokajają jego potrzeby. Jak wszystkie rośliny, drzewa pochłaniają dwutlenek węgla. Ze względu na znaczne rozmiary
są bardzo efektywne. Drzewa to domy dla wielu zwierząt żyjących w naszych miastach. Na ich gałęziach i w dziuplach
ptaki budują swoje gniazda, z ich obecności korzystają także
owady i ssaki. Drzewa sprawiają, że otaczający nas świat miejski nie jest betonową dżunglą, staje się przyjaźniejszy. Miło
w upalny dzień poszukać chłodu pod wierzbą, klonem czy
kasztanowcem. I wreszcie świat, w którym rosną drzewa, jest
po prostu piękniejszy.

Ruszyło sadzenie
drzew dla Warszawy
W kształtowanie terenów zieleni najłatwiej włączyć się korzystając z aplikacji Milion Drzew. Uruchomiono ją pod koniec
marca, za jej pośrednictwem wskazano już miejsca dla nasadzenia ok. 7000 drzew. Nasadzenia będą wykonywane zgodnie
z przyjętymi „Standardami kształtowania zieleni w Warszawie”,
stanowiącymi załącznik do programu „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą
do 2023 roku”.

Obecność drzew w przestrzeni miast pozytywnie wpływa na
nasze zdrowie, zachowania i stan psychofizyczny. Zieleń miejska
łagodzi skutki wysokiej temperatury, schładza otoczenie. Drzewa, które rosną w miastach, wytwarzają korzystny dla człowieka mikroklimat. Dzięki drzewom minimalizowane jest zjawisko
„wysp ciepła”. Woda z korzeni jest podciągana w górę do liści,
skąd wyparowuje, przemiana wody na gaz pochłania ogromne
ilości energii cieplnej, ochładzając gorące powietrze miejskie.
Obecność drzew wśród zabudowań zmniejsza zużycie energii
elektrycznej potrzebnej do działania systemów klimatyzacyjnych. Drzewa poprawiają jakość życia poprzez filtrację poWiosenne nasadzenia w ramach
programu „Milion drzew dla
Warszawy”, 2017, fot. Ewelina Lach

Pole Mokotowskie,
fot. Zbigniew Panów

Drzewa w mieście pełnią nie tylko ważną funkcję
przyrodniczą, ale wpływają także pozytywnie
na nasz organizm, nasze zachowania i stan
psychofizyczny. Mają duże znaczenie społeczne
i gospodarcze. Drzewa to zielona infrastruktura
przynosząca wymierne korzyści materialne
w miastach.

Przy ulicach, w parkach czy na skwerach, pojawią się drzewa mające od 6 do 10 lat, o obwodzie 16–18 cm, wysokości sięgającej nawet 7 metrów. Specjalnie przygotowane do
zaadaptowania się w niełatwych, miejskich warunkach. Tylko
do końca roku planowane jest posadzenie drzew na ponad
pięćdziesięciu warszawskich ulicach. Wsparciem dla programu
„Miliona drzew dla Warszawy” jest projekt przyjęty przez Radę
m.st. Warszawy posadzenia tysiąca drzew w każdej dzielnicy.
Milion Drzew to również program fundraisingowy (odwrócony budżet partycypacyjny), w którym mieszkańcy i przedsiębiorcy mogą zaangażować się w sadzenie drzew. Chętni
bezpośrednio ustalają z Zarządem Zieleni miejsca oraz finansują zakup konkretnych roślin. Projekt ten zakłada również
partycypację mieszkańców w działaniach podejmowanych
przez społecznych parterów. W ramach działań prowadzone
będą m.in. ogrody społecznościowe, wspólne akcje sadzenia
drzew czy konkursy na najlepsze inicjatywy z tym związane.
Za prowadzenie nasadzeń odpowiedzialny jest Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy.

Krok po kroku
jak zorganizować
Warszawskie Święto
Drzewa

3 krok – POSZUKAJ
PARTNERÓW
I SPONSORÓW
Poszukajcie osób chętnych do wsparcia akcji np. poprzez zakup sadzonek czy sfinansowania ich pielęgnacji. Najlepiej na
terenach miejskich sadzić duże drzewa, by mogły przetrwać
w trudnych warunkach. Zakup dużej sadzonki to konkretny
wydatek. Może rodzice pomogą i włączą się w akcję. Poszukajcie sponsorów wśród firm w okolicy, zaproście ich do wspólnego sadzenia. Nie zawsze sadzenie drzew musi wiązać się
z kosztami. Czasami darmowe sadzonki można otrzymać od
lokalnych szkółek.
Sadzenie drzew może być świetną okazją do jednoczenia
się wokół wspólnego celu i integracji społeczności szkolnej
z mieszkańcami czy pracownikami firm. Im więcej osób uda
się zaangażować w projekt, tym większa będzie skuteczność
działań. Sadzenie drzew i ich pielęgnacja kształtują miejsce,
w którym żyjemy.

1 krok – ZGŁOŚ UDZIAŁ
Wyślijcie zgłoszenie udziału placówki (które otrzymaliście
w pakiecie razem z broszurą i plakatem) na adres e-mail:
warszawskieswietodrzewa@gmail.com. Możemy służyć
pomocą, np. przekazując w miarę możliwości sadzonki drzew.
Napiszcie do nas e-mail z taką prośbą. Jeśli nie macie miejsca
na swoim terenie, na którym można byłoby posadzić drzewo,
zaadoptujcie, czyli otoczcie opieką któreś z już rosnących młodych
drzew w okolicy. Miasto to nie jest łatwy teren dla drzew, warto
im pomagać. Więcej o adopcji drzew przeczytacie w Kroku 5.

Sadzenie drzew z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy – Michała Olszewskiego, Warszawa 2017, fot. Ewelina Lach
Sadzenie drzew podczas Konferencji
Klimatycznej COP19 w Lesie Wydma
Żerańska, Warszawa, Święto Drzewa 2013

2 krok – ZAPROŚ DO
WSPÓŁPRACY INNYCH
Razem łatwiej jest działać. Zaproście do udziału w akcji rodziny uczniów, młodzież z innych szkół, członków wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni, firmy czy instytucje kultury, by
wspólnie zrealizować działania dla drzew. To może być świetna okazja do integracji lokalnej społeczności. Wielu ludzi jest
bardzo aktywnych i chce działać dla dobra innych i przyrody.

Sadzenie drzew z udziałem ambasadorów
Klubu Gaja – aktorów: Magdaleny
Popławskiej, Julii Pietruchy
i Bartłomieja Topy, Święto Drzewa 2012

5 KROK – ZAADOPTUJ
DRZEWO

4 KROK – SADŹ DRZEWA
I KRZEWY

Jeśli posadzicie drzewo, otoczcie je opieką podlewając w czasie suszy czy ściółkując. Ściółkowanie gleby to ważny zabieg
pielęgnacyjny, ogranicza rozprzestrzenianie się chwastów,
chroni przed nadmiernym wyparowywaniem wody z gleby.
Odwiedzajcie zaadoptowane drzewo regularnie doglądajcie,
jak rośnie. Można nadać mu imię i świętować jego imieniny
albo urodziny.

Róbcie to nie tylko w ogrodach przyszkolnych, tym bardziej,
że w niektórych może już brakować miejsca na kolejne rośliny.
Zachęcamy placówki do wyjścia poza mury szkoły i zapraszania
mieszkańców do wspólnych nasadzeń np. na terenach pobliskich osiedli mieszkaniowych. Każde posadzone drzewo jest
ważne. Pamiętajcie, że w mieście warto sadzić takie gatunki jak
klon, dąb, grab, lipa, głóg czy jarząb. Właściwy dobór zależy od
konkretnych warunków siedliskowych i przestrzennych. Rośliny
należy dobierać kierując się ich preferencjami, co do rodzaju,
wilgotności i zasobności gleby, wymaganiami świetlnymi oraz
przestrzennymi. Więcej możecie przeczytać w „Standardach
kształtowania zieleni Warszawy”.
Zachęcajcie rodziców uczniów do sadzenia drzew w swoich
ogrodach czy działkach na terenie Warszawy pod hasłem:
„Mamo, tato, posadź ze mną drzewo!”. To niezwykła okazja
by wspomnieć o tradycji, że kiedy rodzi się syn, to sadzi się
dąb, a kiedy córka - to lipę. Zorganizujcie taką akcję w placówce. Zbierzcie listę rodziców chętnych do posadzenia drzew ze
swoimi dziećmi. Napiszcie do nas na adres warszawskieswietodrzewa@gmail.com i zgłoście ile drzew chcielibyście posadzić
w ogrodach rodziców. W miarę możliwości wesprzemy akcję
przekazując Wam sadzonki drzew.
Warto odnotować każde posadzone drzewo dopisując je
do licznika online na stronie www.swietodrzewa.pl. Pokażmy, jak duża jest skala akcji! Dzięki zaangażowaniu wielu
społeczności lokalnych posadzono już ponad 800 tysięcy drzew,
które dopisywane są do wyników kampanii „Miliarda drzew
dla planety” zainicjowanej przez United Nations Environment
Programme – agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Sadzenie drzew w ogrodzie sensorycznym Przedszkola
Niegocińskie Skrzaty w Warszawie, Święto Drzewa 2010

Jeśli nie możecie posadzić drzewa, otoczcie opieką młode drzewo już posadzone. Poszukajcie go w najbliżej okolicy. Z adopcją drzewa można połączyć wiele różnych działań: zdobywać
o nim wiedzę czy poznawać gatunki zwierząt z nim związane.
Zaadoptowane drzewa planujemy oznaczyć tabliczkami
zawierającymi informacje: gatunek drzewa, opiekun,
sponsor itp. W przesłanej relacji z przeprowadzonej
akcji (czyli 10. krok) zaznaczcie koniecznie jakie drzewo
zostało otoczone przez Was opieką!

Jakie drzewa możemy
sadzić w mieście?
W trudnych warunkach siedliskowych,
w bezpośredniej bliskości drogi m.in.:
klony polne, leszczyny, głogi, grusze
drobnoowocowe, jarząby.
Natomiast przy drogach mniej ruchliwych,
w oddaleniu od ulicy m.in.: olsze szare,
klony pospolite, klony czerwone, brzozy
pospolite, dęby szypułkowe, jesiony
wyniosłe czy lipy.

W centrum miast możemy też sadzić drzewa
iglaste m.in.: sosnę czarną oraz w miejscach
o mniejszym zanieczyszczeniu cisy i jałowce.
Pamiętajmy o krzewach, które są bazą
pokarmową dla wielu zwierząt i pożytkiem
dla owadów zapylających. W miastach
polecane są m.in.: berberysy, trzmieliny,
rokitniki pospolite, ligustry czy śliwy ałycze.
Więcej informacji przeczytacie w „Standardach
kształtowania zieleni w Warszawie” na stronie
www.zzw.waw.pl

6 KROK – BAW SIĘ I UCZ
Starajcie się, by sadzeniu towarzyszyły ciekawe wydarzenia.
Drzewa mogą inspirować. Akcja Warszawskie Święto Drzewa
to niezwykła okazja by rozmawiać o drzewach i poznawać,
jakie pełnią funkcje w przyrodzie oraz jak wpływają na jakość
naszego życia w mieście. Sadzeniu drzew może towarzyszyć
np. piknik rodzinny, festyn, happening, konkurs na najciekawsze
opowiadanie o drzewie czy najładniejszy rysunek. Zaproście
na wydarzenie znane osobistości – ludzi kultury i mediów.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie może, zostać przyjęte – a drzewo posadzone – aplikacja poinformuje dlaczego. Powodów
może być wiele. Pamiętajcie, że planując nasadzenia trzeba
brać pod uwagę wiele czynników. Są to m.in. strefy ochronne
torowisk czy wałów powodziowych, własność terenu, infrastruktura podziemna, latarnie, a także plany zagospodarowania
przestrzennego.

7 KROK – WŁĄCZ
DRZEWO w aplikacji
mobilnej Milion
drzew

Milion Drzew to nie tylko aplikacja, dzięki
której mieszkańcy wskazują miejsca nasadzeń
drzew, to także kompleksowy program
zadrzewiania Warszawy na skalę dotąd
niespotykaną.

Jednym z działań proponowanych w czasie Warszawskiego
Święta Drzewa jest wyjście z uczniami w teren, poznawanie
drzew w najbliższej okolicy, analiza, które gatunki drzew i krzewów najlepiej nadają się do zadrzewień i zakrzewień w mieście,
wyszukiwanie miejsc do nasadzeń i wskazywanie lokalizacji
poprzez aplikację mobilną Milion Drzew. Można ją pobrać za
pośrednictwem Google Play (na systemy Android), a także
z App Store (iOS).
Aby wskazać miejsce nowego nasadzenia należy wybrać się
w miejsce, gdzie chcemy, by pojawiło się drzewo. W aplikacji
wybieramy opcję „zgłoś”, a następnie składamy wniosek podając nasze dane kontaktowe i… gotowe! Jeżeli we wskazanym miejscu możliwe jest wykonanie nasadzenia zgłoszenie
zostanie zaakceptowane, a w aplikacji pojawi się odpowiedni
komunikat. Potwierdzenie wysłane zostanie również na adres
e-mail i numer telefonu komórkowego.

Zajęcia w terenie, fot. Klub Gaja

Aplikację można pobrać nieodpłatnie za
pośrednictwem (na Google Playsystemy Android),
a także z App Store (iOS).

Park Ujazdowski,
fot. Piotr Wierzbowski

Warszawa,
fot. Krystian Trela

10 KROK – WYŚLIJ RELACJĘ
Z AKCJI

8 KROK – PODZIĘKUJ

Nie zapomnijcie o wysłaniu relacji z przeprowadzonych
działań na adres e-mail: warszawskieswietodrzewa@gmail.
com. W ramach akcji wyróżnimy najlepsze inicjatywy!

Koniecznie podziękujcie za współpracę wszystkim uczestnikom
i partnerom. Najlepiej wręczając osobiście specjalnie napisane
podziękowania i zaproszenie do działań za rok. W ten sposób
rozpoczniecie nową tradycję w Waszej społeczności, która może
stać się ważnym ekologicznym wydarzeniem. Co roku, możecie organizować spotkania wokół posadzonego drzewa np.
imieninowe czy urodzinowe oraz kontynuować nasadzenia.

Na sprawozdania z akcji Warszawskie Święto Drzewa czekamy do 30 listopada 2017 r.
Regulamin akcji Warszawskie Święto Drzewa znajdziecie w pakiecie edukacyjnym razem z listem zapraszającym, zgłoszeniem
do akcji, broszurą oraz plakatem.
Nadesłane sprawozdania wezmą udział we współrywalizacji
na najlepsze inicjatywy w czterech kategoriach: za największą
liczbę posadzonych drzew, za najszerszą współpracę, za najwięcej zgłoszonych miejsc do nasadzeń oraz za kreatywność
działań. Ogłoszenie laureatów tytułu – Najlepsza inicjatywa
Warszawskie Święto Drzewa dla placówek odbędzie się do
15 grudnia 2017, poinformujemy laureatów o terminie.

9 KROK –
INFORMUJ INNYCH
O DZIAŁANIACH
Podzielcie się z innymi tym, co robicie. Informujcie o swoich
planach jak największą liczbę osób. Przygotujcie informacje
o wydarzeniu i powiadomcie o tym odpowiednio wcześnie
lokalną prasę, radio i telewizję. Podpiszcie swoją wiadomość
nazwiskiem i podajcie, jak można się z Wami skontaktować.
Podczas wydarzenia róbcie zdjęcia, potem napiszcie krótką relację, opublikujcie ją na stronie internetowej Waszej placówki.
Bądźcie aktywni w mediach społecznościowych.

Akcja „Włącz drzewo” w ramach programu
„Milion drzew dla Warszawy”, Dzień Ziemi 2017

Milion Drzew to działania prowadzone
z rozmachem, poprawiające jakość naszego
otoczenia. Drzewa nie tylko produkują
tlen i oczyszczają powietrze, którym
oddychamy. Nowe drzewa to także większa
bioróżnorodność, mniejszy hałas, ochrona
przed wiatrem, słońcem oraz piękna
przestrzeń wokół nas.

Akcja
„Włącz drzewo”
Jak przyłączyć się do zazieleniania Warszawy? O tym mówiono
podczas akcji „Włącz drzewo” na Dniu Ziemi 2017 i zapraszano warszawiaków, by przyłączyli się do akcji sadzenia miliona
drzew dla Warszawy. Chętni otrzymali do posadzenia na swoim
terenie sosnę zwyczajną oraz eko-liście symbolizujące gatunki
drzew sadzonych w mieście, jak lipy, dęby, graby i klony, które
wykonano ze specjalnego materiału pochodzącego z trzykrotnego odzysku.
Każdy przybyły na Dzień Ziemi, mógł dołączyć do tworzenia
instalacji artystycznej z wielokolorowymi eko-liścmi przemieniającej buki rosnące na Polu Mokotowskim w niezwykły
obiekt informujący o aplikacji Milion Drzew. W ten sposób
m.st. Warszawa, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Klub Gaja
zachęcali warszawiaków do udziału w akcji i pobrania aplikacji mobilnej, dzięki której zazieleniać się będzie miasto. To
narzędzie do wskazania miejsca, w którym naszym zdaniem
powinno pojawić się drzewo. Można ją pobrać za pośrednictwem Google Play (na systemy Android), a także z App Store
(iOS). Więcej o tym, jak „Włączyć drzewo” i zazielenić miasto
przeczytacie w Kroku 7 – czyli jak zorganizować Warszawskie
Święto Drzewa.

Milion Drzew to współpraca z dzielnicami,
sadzącymi i chcącymi sadzić drzewa na
terenach zielonych oraz tworzyć nowe
zadrzewione miejsca. Chcemy nie tylko
dawać przykład, ale też służyć pomocą
merytoryczną, wszystkie nasze działania
realizując w dialogu z lokalnymi władzami.

Sadzenie sosny zwyczajnej, Dom Pomocy
Społecznej „Leśny”, świetlica terapeutyczna
„Słodka Beza”, Warszawa 2017

Akcja „Włącz drzewo” w ramach
programu „Milion drzew dla
Warszawy”, Dzień Ziemi 2017

Każdym rozdanym eko-liściem
zachęcano uczestników do pobrania
aplikacji mobilnej Milion Drzew. Za jej
pomocą warszawiacy mogą „włączyć
swoje drzewo” czyli wskazać lokalizację,
w której ich zdaniem powinny pojawić
się nowe drzewa.

Dołącz do jesiennej akcji
Warszawskie Święto Drzewa
i posadź z nami milion drzew
dla Warszawy.

