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Pomóżmy kasztanowcom!
Ogólnopolska akcja grabienia i utylizacji liści kasztanowców zaatakowanych przez
szrotówka kasztanowcowiaczka
Kasztanowce są zjadane przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Z tego powodu ich liście już latem
więdną, a drzewo z roku na rok jest coraz słabsze.
Jak pomóc kasztanowcom jesienią?
Jedną z najprostszych i najtańszych metod zwalczania owada jest jesienne grabienie i utylizowanie liści
kasztanowca. Skuteczna walka ze szrotówkiem uzależniona jest jednak od skali działania. Powinna mieć
ona masowy charakter, aby motyl nie przemieszczał się z jednego obszaru na drugi. Dlatego Fundacja
Nasza Ziemia i Lasy Państwowe rozpoczynają ogólnopolską akcję grabienia i utylizacji liści kasztanowców.
Akcja realizowana jest w ramach programu „Pomóżmy kasztanowcom”, zainicjowanego w 2005 roku przez
Fundację Nasza Ziemia i firmę Clear Channel Poland. Działania te od jesieni 2006 r. odbywają się pod
auspicjami Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Udział w akcji – łatwa sprawa
Akcja jest bardzo prosta – wystarczy:
1. wygrabiać spod kasztanowców opadłe liście - najlepiej od razu po ich opadnięciu, bowiem w ciągu
kilku – kilkunastu dni larwy szrotówka wypadną z liści na ziemię, skąd wiosną wejdą z powrotem
na drzewa;
2. zbierać je do worków (wypełnione worki koniecznie należy zawiązać!);
3. utylizować – np. zakopując pod 30 cm warstwą ziemi (spod płytszej larwy szrotówka wygrzebią się
i wiosną wejdą z powrotem na drzewa). Warto zebrane liście – zamiast zakopania – oddać do
kompostowania, wszakże pod warunkiem, aby nie był on w bliskiej odległości od kasztanowców.
Sam kompost uzyskany z liści z larwami szrotówka należy używać najwcześniej od jesieni
następnego roku, używanie go wiosną grozi „rozsianiem” larw szrotówka i umożliwi im dotarcie do
kasztanowców.
4. w przypadku, kiedy planujemy garbienie większych ilości liści (np. w parkach, alejach
kasztanowcowych itp.) warto akcję zgłosić do referatów ochrony środowiska i gospodarki
odpadami – i wspólnie z nimi ustalić sposób pozbycia się zgrabionych liści. Władze gminy zostały
poinformowane o Akcji i poproszone o pomoc organizacyjną dla wszystkich chętnych.
Prosimy o przeprowadzonych przez Was akcjach grabienia poinformować Koordynatora Lokalnego
Programu „Pomóżmy kasztanowcom” (dane na końcu informacji).
Więcej informacji o Programie „Pomóżmy kasztanowcom”, w tym grafiki i zdjęcia do wykorzystania:
serwis internetowy Programu www.pomozmykasztanowcom.pl,
Koordynator Krajowy:
Magda Lipiec, tel. 502 358 536, (022) 698 24 06 koordynator@pomozmykasztanowcom.pl
Koordynator Lokalny (przedstawiciel Nadleśnictwa):
.............................................................................................................

O Programie „Pomóżmy kasztanowcom”
„Pomóżmy kasztanowcom” to zapoczątkowany w 2005 roku przez Fundację Nasza Ziemia i Clear Channel
Poland Program ochrony kasztanowców i edukacji ekologicznej. Od roku 2006 także Lasy Państwowe są
partnerem Programu. Inicjuje on i wspiera lokalne działania mające na celu kształtowanie szacunku wobec
drzew oraz ochronę kasztanowców .
Program obejmuje zarówno edukację ekologiczną, prowadzoną głównie wśród dzieci i młodzieży, jak
i konkretne działania ochronne. Jego uczestnicy zapoznają się z rolą, jaką kasztanowce odgrywają w
przyrodzie i przemyśle, problemem zjadania ich liści przez szrotówka kasztanowcowiaczka oraz metodami
pomocy. Działają również na polu ochrony kasztanowców: inwentaryzują drzewa, wykonują zabiegi
ochronne (np. wygrabiają i niszczą liście z larwami szrotówka), motywują służby odpowiedzialne za zieleń
w gminie, itp.

Program można realizować:
•
•
•
•

•

•

propagując w szkole, wśród rodziców, przyjaciół i znajomych ideę szacunku oraz
odpowiedzialności za drzewa,
popularyzując
wiedzę
na
temat
ochrony
kasztanowców
przed
szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem,
inwentaryzując kasztanowce. Celem inwentaryzacji jest policzenie oraz precyzyjne określenie
położenia i stanu otaczających nas kasztanowców,
„adoptując” kasztanowce, czyli opiekując się wybranymi drzewami lub wspierając je w walce ze
szkodnikiem. Zdrowym drzewom wystarczy regularne: w zimie - usuwanie zanieczyszczonych
chemikaliami resztek śniegu (osłabiają one system korzeniowy), zaś latem - podlewanie w czasie
suszy (kasztanowce lubią wilgoć). Drzewa zarażone wymagają dokładnego grabienia i niszczenia
opadłych, zainfekowanych liści oraz zastosowania jednej z metod leczenia: chemicznej (iniekcje,
pułapki feromonowe) lub mechanicznej (lepowanie pni),
nawiązując współpracę z lokalnymi ośrodkami decyzyjnymi odpowiedzialnymi za ochronę
przyrody, np. szkoła może współpracować z lokalnymi władzami podczas grabienia liści (uczniowie
oczyszczają z liści ulice, zaś gmina je wywozi lub pośredniczy w kontakcie z firmami utylizującymi
śmieci),
pozyskując środki na leczenie i pielęgnację drzew, w tym uczestnicząc w sprzedaży cegiełek
przygotowanych specjalnie na ten cel, czyli zbiórce publicznej, która prowadzona będzie pod
kierownictwem Fundacji Nasza Ziemia.

Zapraszamy do Ogólnopolskiej akcji grabienia liści kasztanowców oraz do zachęcania szkół, przedszkoli,
drużyn harcerskich i innych placówek oświatowo-wychowawczych do uczestnictwa w Programie „Pomóżmy
kasztanowcom”.
Więcej informacji:
serwis internetowy Programu www.pomozmykasztanowcom.pl,
Koordynator Krajowy:
Magda Lipiec, tel. 502 358 536, (022) 698 24 06 koordynator@pomozmykasztanowcom.pl
Koordynator Lokalny (przedstawiciel Nadleśnictwa):
.............................................................................................................

