Sady tradycyjne
W ciągu ostatnich 60 lat przestało istnieć w Europie ponad 80% tradycyjnych sadów. Z tego powodu
zmniejszają się, a czasami nieodwracalne znikają ekosystemy takich miejsc, bogactwo dziedzictwa
kulturowego, zasoby genowe drzew owocowych.
Zanikają też umiejętności i wiedza związane z tradycyjnymi sadami i lokalnymi odmianami drzew
owocowych.
Ekologiczne organizacje pozarządowe robią wiele, by odbudować te niezwykłe ekosystemy. Zadanie nie
jest łatwe, ponieważ z wiedzą na temat tradycyjnego sadownictwa coraz trudniej, świadomość
konsumentów jest niska, a lobby intensywnego sadownictwa nadzwyczaj silne.

Smak, który zachwyca
Producenci ekologicznej żywności promują nadzwyczajne wartości dawnych odmian dla zdrowia
człowieka; a organizacje ekologiczne podkreślają ogromne znaczenie ekosystemów tradycyjnych sadów.
Pełnią one bowiem ważne funkcje dla przyrody. Są nie tylko ostoją i miejscem życia dla ptaków, owadów,
drobnych ssaków, dla tysięcy żywych organizmów; lecz także trzeba pamiętać, że silne, rozłożyste i
odporne drzewa chronią glebę przed erozją wodną i wietrzną.
Projekt CORE to jedno z działań, którego celem było nagłośnienie na forum międzynarodowym idei
ochrony i odtwarzania sadów tradycyjnych. Partnerstwo strategiczne organizacji z pięciu krajów
europejskich; Anglii, Węgier, Włoch, Niemiec i Polski; opracowało bogate i interesujące materiały
informacyjno-edukacyjne. Są one dostępne dla każdej osoby zainteresowanej tematem sadów
tradycyjnych na stronie projektu i stronach organizacji partnerskich.
Organizacje-partnerzy liczą na to, że zachęcą, zmotywują i pomogą w zakładaniu nowych tradycyjnych
sadów, w ich pielęgnacji i użytkowaniu owoców z takich sadów.
Materiały przeznaczone są dla uczniów szkół rolniczych i sadowniczych, nauczycieli, hobbistów, rolników
i sadowników, trenerów w lokalnych organizacjach. Jednym słowem dla każdego, kto choć raz
skosztował jabłka dawnej odmiany i poczuł jego niezwykły smak. Od tamtej pory nie kupi owocu z sadu
towarowego…
Materiały edukacyjne zawierają:
 Przykłady najlepszych praktyk i przykłady organizacji, które prowadzą edukację dotyczącą sadów
tradycyjnych.
 Poradnik na temat znaczenia, zakładania, pielęgnowania tradycyjnych sadów i przetwarzania
owoców dawnych odmian.
 Bazę danych z przykładami programów edukacyjnych i wydarzeń związanych z sadami.
 Filmy wideo prezentujące zasady zarządzania sadem tradycyjnym i przetwórstwa owoców.

 Sieć współpracy (network) osób, instytucji i organizacji zajmujących się w Europie tematyką
sadów tradycyjnych.
Partnerzy projektu
SustEd – Sustainability Education, Anglia
https://susteducation1.wixsite.com/susted
Fundacja AgriNatura, Polska
www.agrinatura.pl
Ecological Institute for Sustainable Development, Węgry
www.ecolinst.hu
Streuobstwiesen Netzwerk Nordeifel eG, Niemcy
www.sonne-streuobstwiesen.de
Archeologia Arborea Foundation, Włochy
www.archeologiaarborea.com
Informacje na temat projektu znajdują się na stronie:

https://coreorchard.wixsite.com/core

Informacje uzyskać można również pod adresem mailowym:
coreorchard@gmail.com
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