Działanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Akcja grabienia liści kasztanowców – jesień 2013
Informacja dla gmin,
na których terenie rosną kasztanowce
Chorujące i osłabione drzewa to nie tylko problem estetyczny ale także wyzwanie dla
gmin i zarządców parków, alei i dróg, którzy poszukująmetod ich ochrony i
pielęgnacji oraz środków finansowych na realizację tych zabiegów. Nie wynaleziono
dotychczas doskonałej metody ochrony kasztanowców przed szrotówkiem.
Warto zmotywować mieszkańców, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, by grabiąc i
utylizując liście uzyskali efekt synergii i ograniczyli populację szkodnika w danym
rejonie.
Urząd Gminy, który chce i jest w stanie organizacyjnie wesprzeć akcję grabienia i
utylizacji liści, może:
A. zorganizować akcję samodzielnie;
B. zainicjować akcję w instytucjach i organizacjach działających na terenie gminy,
udzielając im wsparcia organizacyjnego, np. referaty bądź wydziały UG d.s. ochrony
środowiska i gospodarki odpadami wspólnie z miejscowymi szkołami lub
organizacjami ustalają datę i miejsca grabienia. Wyznaczonego dnia UG przygotowuje
i rozdaje worki na zagrabione liście. Zbiera je, a następnie oddaje do utylizacji, np. za
pośrednictwem firmy wywożącej z gminy odpady;
C. zebrać worki z liśćmi oraz oddać je do utylizacji w ogłoszonym wcześniej terminie
i z wyznaczonych miejsc – w sytuacji, gdy UG sam nie jest w stanie zapewnić worków
na liście;
D. udzielićakcji wsparcia, polegającego na oficjalnym sformułowaniu przychylnego
stanowiska;
E. nagłaśniaćakcjęi swoje dla niej poparcie we wszelkich lokalnych mediach;

F. rozpowszechniaćinformacje o akcji wśród organizacji (np. ZHP lub ZHR), klubów,
kół, zakładów pracy i wszelkich instytucji mających kontakt z UG lub działających na
terenie gminy;
G. wydać zgodę na rozwieszenie w UG promujących akcję plakatów oraz popierać ich
rozwieszanie w miejscach publicznych.

Udział Urzędu Gminy w akcji grabienia liści może zatem polegać zarówno na
zorganizowaniu gminnego grabienia, jak i na przychylnym propagowaniu idei akcji
wśród jej mieszkańców, organizacji, instytucji oraz w mediach.
Namawiamy do wykorzystania materiałów, które dostępne sąw wersji elektronicznej
na stronie www.pomozmykasztanowcom.pl, w tym m. in. plakatu tegorocznej akcji
Niech akcja stanie się przyjemną zabawą i edukacją dla biorących w niej udział.
UWAGA! Przez utylizację liści rozumie się:
a) kompostowanie w miejscu znacznie oddalonym od kasztanowców, przy czym liście
powinny być przysypane warstwą ziemi lub innych kompostowanych odpadów.
Kompost pozyskany z liści zawierających poczwarki szrotówka może być
udostępniony do wykorzystywania najwcześniej jesienią następnego roku – nie
wiosną, ze względu na ryzyko przywrócenia przezimowanych poczwarek szrotówka w
pobliże kasztanowców,
b) zakopanie liści pod co najmniej 30-centymetrową warstwą ziemi. W przypadku
płytszej warstwy istnieje niebezpieczeństwo wygrzebania się poczwarek i ich powrotu
na kasztanowce wiosną.
c) Jeśli na terenie gminy nie prowadzi się zbiórki odpadów ulegających biodegradacji
można liście spalić – pod warunkiem że nie narusza to odrębnych przepisów

www.pomozmykasztanowcom.pl
Po zakończonej akcji na adres marta.szczypek@naszaziemia.pl należy koniecznie
przesłać wiadomość z poniższymi danymi:
▪ Nazwa i adres placówki
▪ Imię, nazwisko i kontakt osoby odpowiedzialnej za grupę
▪ Liczba uczestników akcji (w tym pośrednich – takich, któe o akcji się dowiedziały
czy były zaangażowane w jej organizację)
▪ Szacowana liczba zebranych worków i kasztanowców objętych ochroną
▪ ew. Dodatkowe uwagi, działania (np. opis akcji informacyjnej etc.).
▪ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA jest zawsze mile widziana

Na życzenie prześlemy drogą mailową do wydruku certyfikat udziału w 7 akcji
grabienia liści szrotówka kasztanowcowiaczka (proszę podać, dla jakiego podmiotu).

W razie pytań proszę pisać do koordynatora:
Marta Szczypek
Fundacja Nasza Ziemia
marta.szczypek@naszaziemia.pl
(22) 622 81 18

