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partnerzy estotradycyjne sady w europie
Tradycyjne sady stanowiły przez dziesięciolecia najbardziej 
charakterystyczny element krajobrazów wiejskich w Europie. 
W pierwszej połowie XX w. rosły na milionach hektarów – głównie
na terenie Francji i Niemiec, ale też Szwajcarii, Austrii, Polski itd.

W ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat liczba tych cennych 
ekosystemów, które pełnią w przyrodzie wiele funkcji, 
zmniejszyła się o 90 proc. Nowoczesne techniki upraw 
i sadzenia drzew pozwoliły zwiększyć plony, ale pogorszyła się 
jakość owoców (np. smak), zmniejszyły się zasoby genetyczne, 
a więc i bioróżnorodność (m.in. wskutek stosowania pestycydów).

W ostatnich dwóch dziesięcioleciach w kilku krajach europejskich
pojawiły się inicjatywy organizacji pozarządowych, indywidualnych
rolników i przedsiębiorców oraz instytucji publicznych, mających na
celu ochronę i promocję tradycyjnych sadów. Działania te prowadzą 
do zachowania takich sadów jako miejsc siedliskowych owadów, 
ptaków i drobnych ssaków, ważnego elementu krajobrazu, źródła 
doskonałego produktu i, co nie mniej ważne, miejsc rekreacji i turystyki.
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Za tradycyjny sad uważa się grupę wysokopiennych drzew 
owocowych i/lub orzechowych, rosnących w szerokich 
rozstawach, pielęgnowanych ekstensywnie, wzbogacających
bioróżnorodność i krajobraz wiejski.

Dlaczego tradycyjne sady są ważne?
•	 Charakteryzują	się	bogatą	bioróżnorodnością:	ponad	10000
	 gatunków	roślin	i	zwierząt	oraz	ponad	5000	odmian	drzew
 owocowych.
•	 Charakteryzują	się	wysoką	wydajnością	przy	niskim	nakładzie
 kosztów; są uprawą użytkowaną przez dziesięciolecia;
 w przeciwieństwie do intensywnych sadów dają
 korzyści ekologiczne.
•	 Stanowią	modelowy	przykład	zrównoważonego
 rolnictwa nie obciążającego środowiska 
 i dostarczającego produkty wysokiej jakości.

Głównym celem projektu jest utrzymanie tradycyjnych sadów jako 
wielofunkcyjnych systemów gwarantujących zachowanie bioróżnorodności. 
Innowacyjne metody edukacyjne pomogą ochronić i zachować tradycyjne 
krajobrazy wiejskie w XXI wieku.

Kwalifikacje
Jednym z głównych rezultatów projektu jest kurs według kryteriów
ECVET	(Europejski	System	Transferu	Osiągnięć	w	Kształceniu	i	Szkoleniu
Zawodowym).	Kurs	zawiera	istotne	zagadnienia	dotyczące	tradycyjnych
upraw	sadowniczych:	pomologii,	zarządzania,	pielęgnacji,	przetwórstwa
i marketingu; jest dostępny dla osób dorosłych, szkół rolniczych, 
uniwersytetów i instytucji prowadzących edukację pozaformalną.
Oferta	szkoleniowa	umożliwia	uzyskanie	kwalifikacji	specjalisty	
tradycyjnego sadu na ujednoliconym europejskim poziomie, 
zaakceptowanym i zatwierdzonym przez europejskich ekspertów.

Projekt	ESTO	-	Europejski	Specjalista	Tradycyjnych	Sadów	jest	realizowany
w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie” 
Leonardo	da	Vinci	przez	organizacje,	instytucje	i	ekspertów	z	Austrii,	Danii,	
Francji, Niemiec, Polski i Węgier, które prowadzą edukację na temat
tradycyjnych sadów, chronią je, użytkują i zakładają nowe.

Tradycje sadownicze w Europie zmieniały się często w ciągu minionych
wieków. Dziś, tylko w niewielu regionach istnieje taka infrastruktura 
rolnicza, która umożliwia zachowanie i rozwój tych „oaz bioróżnorodności”.
Zmiana metod użytkowania gruntów, zanikanie tradycyjnej wiedzy 
i brak rynku dla produktów z tradycyjnych sadów są głównymi 
przyczynami spadku zainteresowania sadami – to właśnie brak 
programów edukacyjnych, opartych na eksperckiej wiedzy dotyczącej 
różnych aspektów ochrony sadu, pielęgnacji i zarządzania nim, był 
główną motywacją realizacji projektu.

Podniesienie świadomości
Kurs	edukacyjny	wdrażany	jest	przez	sieć	współpracy	europejskiego
konsorcjum, dzięki czemu wzrośnie wiedza i świadomość 
o	tradycyjnych	sadach	w	Europie.	Krajowe	Centra	Kompetencji	
założone w krajach partnerów projektu mają na celu ułatwienie 
wymiany doświadczeń i wiedzy między specjalistami 
i organizacjami na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Trwałość
Powszechna dostępność kursu, ale także produktów z tradycyjnych
sadów, przyczyni się do rozwoju i użytkowania tradycyjnych sadów.
Sady te pozostaną źródłem zdrowej, regionalnej żywności; 
a na obszarach wiejskich wzrośnie zapotrzebowanie na fachowców
w tej dziedzinie.
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