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Definicja sadu tradycyjnego

• Ekstensywnie eksploatowana kombinacja wysokopiennych drzew 
owocowych i użytków zielonych

• Wysokopienne drzewo owocowe: osadzenie gałęzi od wysokości ok. 180 
cm nad ziemią

• Użytki zielone: wypas lub koszenie (1-2 razy w roku), niskie nawożenie
• Niestosowanie pestycydów



Historia sadownictwa tradycyjnego

•Bardzo stara forma, znana od średniowiecza.

•Rodowód sięga nawet czasów rzymskich, ale okres rozkwitu to         
wieki XIX i  XX, gdy w sady przekształcano wiele winnic. Od 1950     
roku postępujący zanik opłacalności ekonomicznej.

• Z funduszy wspólnotowych (premii WE za karczowanie)                    
finansowano karczowanie drzew wysokopiennych i w typowych       
regionach sadowniczych (częściowo) zastępowano je intensywnie     
użytkowanymi sadami niskopiennymi.

• Obecnie aspekt produkcji rolnej traci na znaczeniu ze względu na     
pracochłonność i wysokie koszty osobowe.

• Na pierwszy plan wysuwają się nowe formy wykorzystywania.

Sad tradycyjny dziś

Po okresie zagrożenia i stagnacji sady               
tradycyjne stały się istotną częścią działań na   
rzecz ochrony przyrody i krajobrazu

• Cenne środowisko życia zwierząt i roślin

• Zasoby genetyczne starych gatunków                
owoców

• Możliwość wypoczynku i wyciszenia



Sad tradycyjny dziś

• Na wschód od 
Frankfurtu/M.

• Ok. 300 ha 
cennych sadów 
tradycyjnych w 
całej aglomeracji

• Ważny element krajobrazu

• Największe zwarte areały w Hesji

Od pomysłu do innowacji: pierwsza w regionie 
placówka edukacyjna na bazie sadu tradycyjnego

•Gwarant zrównoważonego 
rozwoju



.

Twarze MainÄppelHaus Lohrberg

Edukatorzy przyrodniczy

Wolontariusze

Zarząd i pracownicy

.

Nasza działalność: sklepik przy 
gospodarstwie i „Äppel-Bistro”



Nasza działalność: rolnictwo i branża 
przetwórcza

•Firma ekologiczna: 

•1,9 ha sadu edukacyjnego 
•11 ha naturalnego                  
krajobrazu

• Regionalne doradztwo w zakresie sadownictwa    
tradycyjnego
• Organizacja działań w dziedzinie pielęgnacji         
krajobrazu
• Współpraca krajowa i międzynarodowa

Nasza pasja: edukacja i PR

Doradztwo, kursy i szkolenia



Nasza pasja: edukacja i PR
Imprezy i uroczystości

Nasza pasja: edukacja i PR
Zespół edukacyjny  „Niedaleko pada jabłko od jabłoni“

•Oferta edukacji przyrodniczej dla           
dzieci w wieku 5-12 lat
•Poznawanie biotopu sadu                      
tradycyjnego w czterech porach roku

•Rocznie z oferty 
korzysta od 3500 do 
4000 dzieci



Nasza pasja: edukacja i PR
• Zespół edukacyjny „Niedaleko pada jabłko od jabłoni” : nagroda im. 

Brunona H. Schuberta (2006)

Nagrona im. Bruno-H-
Schuberta (2006)

Nasza pasja: edukacja i PR

Zespół edukacji przyrodniczej: kształcenie integracyjne

•Specjalne oferty dla 
niepełnosprawnych



Nasza pasja: edukacja i PR
Zespół edukacji przyrodniczej – kursy i akcje

Projekty i ochrona przyrody

Szkolenie dla edukatorów i praktyka ochrony nietoperzy

„Lifescape – your Landscape“



• Deutsche Bundesstiftung Umwelt

• Unia Europejska (Interreg)

• Fraport AG

• Mainova

• Miasto Frankfurt nad Menem

• Fundacja Flughafen Frankfurt/ Main

• Towarzystwo Zoologiczne Frankfurt
1858 e.V. (stow. zar.)

Wspierają nas

• Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) Kreisgruppe 
Frankfurt

• Hess. Gesellschaft für Ornithologie
und Naturschutz e. V. (HGON)

• Landschaftspflegeverband Main-
Kinzig-Kreis

• Maintal AK Streuobst

• Obst- und Gartenbauverein 1899 e.V.
Bergen-Enkheim

• Runder Tisch Streuobstwiesenschutz
Frankfurt/M. e.V. 

Partnerzy merytoryczni



Nasze zalecenia

• Brać ludźmi takimi, jacy są

• Rozpoznać ich potrzeby 

• „view, brew, loo“
• Wykorzystywać istniejące doświadczenie 

do pokazywania nowych przeżyć

• Być cierpliwym

Dziękuję Państwu za uwagę!


