Dlaczego interesują nas aleje?
Niepokoi nas, że z roku na rok w krajobrazie rolniczym biebrzańskich gmin ubywa drzew. Wspólnie
z Wami chcielibyśmy uchronić je od zapomnienia.
Nadrzeczne, śródpolne czy też przydrożne aleje drzew stanowią ważny element przyrodniczokulturowy Podlasia. Szczególnie aleje wierzbowe, pielęgnowane poprzez ogławianie stanowią
symbol polskiej wsi. Wiąże się z nimi wiele podań ludowych. Sławetny diabeł Rokita, nieprzeciętny
figlarz, zamieszkiwał w spróchniałym pniu wierzbowym. Czarty nocne takie jak Napaśnik lub
Przechera tylko czekały na podróżującego, by pokrzywić dyszle od wozu, poodrywać koniom
podkowy. Jednocześnie wierzby uznawano za symbol płodności. Słowianie zajmujący się
pasterstwem spędzali pod wierzbę swoje stada, aby te, nasycone wierzbową mocą wydawały
liczne potomstwo. Wierzby, to nie tylko magiczny świat legend. Mają one wiele praktycznych
funkcji. Dostępna w aptece aspiryna jest sztucznym substytutem naturalnych salicylanów, które
kiedyś pozyskiwano z kory wierzbowej. Preparat z kory był stosowany od starożytności w
medycynie ludowej jako środek napotny i przeciwgorączkowy. Z kolei ich właściwości filtracyjne i
ewaporacyjne były wykorzystywane w uprawie roli. Wierzby działają jak pompy wysysające wodę z
gruntu, wspomagając działanie rowów melioracyjnych w osuszaniu terenu. Sadzone prostopadle
do rzeki, na miedzach, groblach i w pobliżu zabudowań, w przypadku gwałtownych wiosennych
roztopów blokowały pochody kry. Pozyskiwane podczas ogławiania pędy wykorzystywano, m.in.
do budowy płotów, które podczas ustępowania powodzi zatrzymywały muł rzeczny użyźniający
pole uprawne. Wierzbowe pędy również nadają się świetnie do wyplatania koszy.
Pożytki płynące z posiadania szpalerów drzew na polach i łąkach można mnożyć i mnożyć.
Niestety coraz częściej są one zastępowane innymi, bardziej „pięknymi” i egzotycznymi gatunkami,
które nie mają nic wspólnego z naszą tradycją, kulturą i przyrodą. Nie pozwólmy, by żywotniki
(tuje) i sumaki zajęły miejsce naszych rodzimych gatunków.

Chcemy byście byli ambasadorami Waszych przepięknych alei, byście pokazali je światu. By
dzięki Wam ocalały od zapomnienia. Zapraszamy do udziału w konkursie na Pierwszą

Biebrzańską Miss. Szczegóły na www.biebrza.org.pl w zakładce Konkursy.

