
  WALKA  
ZE ZMIANAMI 
KLIMATYCZNYMI

3 miliardy drzew zasadzone na 
2 milionach hektarów są w stanie 
usunąć z atmosfery do 2030 roku 
do 4 milionów ton CO2, a do roku 
2050 – nawet 15 milionów ton.

   ZDROWIE 
I DOBRE 
SAMOPOCZUCIE

Drzewa filtrują powietrze, którym 
oddychamy, a czas spędzony 
między nimi ma korzystny wpływ 
na nasze samopoczucie: zmniejsza 
poziom stresu, obniża ciśnienie krwi 
i poprawia nastrój. 

   PRZYRODA 
I BIORÓŻNO-
RODNOŚĆ

Lasy są domem dla ponad 80 % 
gatunków lądowych na świecie. 
Pełnią również wiele funkcji – za-
pobiegają powodziom, stanowią 
miejsce rekreacji czy dostarczają 
czystej wody.

Unia Europejska planuje zasadzić do 2030 roku na swoim terenie co najmniej 3 miliardy 
dodatkowych drzew. To część naszych szerszych działań na rzecz odbudowy lasów UE 
i walki ze zmianami klimatycznymi. Zobowiązanie do zasadzenia 3 miliardów drzew to ini-
cjatywa ogólnoeuropejska. 

Jej celem jest nie tylko ograniczenie skutków zmian klimatu, ale również poprawa kondy-
cji lasów, wzmocnienie obszarów wiejskich oraz zazielenienie miast. Opracowany na te 
potrzeby plan działania zapewni, że cała akcja sadzenia drzew będzie miała pozytywny 
wpływ na klimat, środowisko, miasta oraz zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców UE.
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RAZEM
DLA ZIELENI!

 DZIAŁAMY RAZEM!
Samo zasadzenie nowych drzew nie rozwiąże problemu, jakim są zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności, ani nie jest 
alternatywą dla ochrony drzew istniejących. Stanowi jednak uzupełnienie działań UE na rzecz ochrony drzew i lasów oraz 
poprawy jakości i powierzchni pokrywy leśnej, jak również odbudowy i ochrony przyrody. 

Europejski Zielony Ład zawiera zobowiązania i cele w zakresie ochrony i odbudowy środowiska naturalnego, 
podkreślone dodatkowo w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności. Jednym z takich zobowiązań jest właśnie 
zasadzenie co najmniej 3 miliardów dodatkowych drzew w UE do 2030 r. 

To także zobowiązanie do podjęcia wspólnych działań na rzecz terenów zielonych i zwiększenia ich naturalnego współczynnika 
reprodukcji. Chociaż kluczem nadal pozostaje ilość, liczy się również jakość.

#3BillionTrees



Kluczem do osiągnięcia naszych 
celów są odpowiednie pod 
kątem ekologicznym nasadzenia, 
spełniające następujące cztery 
kryteria:

 Właściwe drzewo 

 Właściwe miejsce 

 Właściwy czas 

 Właściwy cel

JAK SPRAWIĆ, ABY DRZEWA 
ZOSTAŁY UZNANE  
ZA ZASADZONE W RAMACH 
ZOBOWIĄZANIA?

To proste – wystarczy zasadzić drzewo, a potem  
je zarejestrować. Europejska Agencja Środowiska opracowała 
dedykowaną platformę o nazwie Map My Tree,  
za pośrednictwem której drzewa będą 
rejestrowane i liczone. Aby drzewo 
mogło zostać zarejestrowane, musi 
zostać zasadzone po 20 maja 2020 r., 
po wdrożeniu unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności. Rejestrować można 
tylko dodatkowe drzewa – drzewa 
zasadzone w ramach dotychczasowych 
planów nasadzeń nie liczą się – i muszą 
przynosić korzyści dla różnorodności 
biologicznej i klimatu. To oznacza,  
że żadne zasadzone drzewo nie może być 
obcym gatunkiem inwazyjnym. Sadzić 
można dowolne gatunki rodzime, o ile 
są one przystosowane do zakładanych 
warunków klimatycznych, glebowych 
i hydrologicznych.
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KTO BĘDZIE SADZIĆ DRZEWA?
Każdy. Aby osiągnąć ten ambitny cel, musimy zmotywować 
mieszkańców Europy do sadzenia drzew i zadbania o ich rozwój. 

Sukces naszego zobowiązania jest mocno uzależniony od inicjatyw oddolnych –  
do udziału zachęcamy wszystkich, od indywidualnych obywateli i właścicieli 
gruntów po stowarzyszenia i organy publiczne, takie jak wsie, miasta i całe regiony.

KTO SPRAWDZA, CZY 
ZASADZONO WŁAŚCIWE 
DRZEWA I CZY DRZEWA  
TE PRZETRWAŁY? 

Komisja Europejska opracowała długoterminowy plan 
działania i monitorowania, aby zapewnić, że zasadzone 
drzewa urosną i przetrwają w zmieniającym się 

klimacie. Jako organizator akcji, 
Komisja nie będzie sprawdzać 
każdego zasadzonego drzewa, 
jednak będzie monitorować ogólny 
postęp. Zapewni również wsparcie 
polityczne i techniczne, jak również 
dostarczy materiały do komunikacji 
i oznakowanie. 

Celem zobowiązania jest podwojenie 
tempa zalesiania w UE z lat 2005–2020 
i zasadzenie 3 miliardów dodatkowych 
drzew do 2030 roku.

2005 2020 2030

Potrzebujemy drzew.  
A drzewa potrzebują nas. 
Przyszłość jest w naszych rękach!

Dowiedz się więcej TUTAJ!

JAK ZAREJESTROWAĆ 
ZASADZONE 
DRZEWA?

Należy zgłosić drzewa zasadzone 
w ramach akcji w aplikacji Map My 
Tree. Organizacje zaangażowane 
w sadzenie nowych drzew mogą 
również przesłać raport dotyczący 
dokonanych nasadzeń na adres 
ENV-3BILLIONTREES@ec.europa.eu. 
Osoby indywidualne mogą wesprzeć 
akcję, wspomagając organizacje 
uczestniczące.

JAKOŚĆ NASADZEŃ

https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en#ecl-inpage-1112
https://mapmytree.eea.europa.eu/#/home
https://mapmytree.eea.europa.eu/#/home
mailto:ENV-3BILLIONTREES%40ec.europa.eu?subject=

		2023-02-17T13:47:36+0100




