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Choinka naturalna w ogrodzie

Szczęściarze, którzy obok domu mają 

ogród, a w nim choinki mogą zyskać mia-

no TOP Ekologa, ozdabiając właśnie to 

drzewko. Po świętach roślina pozostanie 

na swoim miejscu, a  ozdoby trafiają na 

strych. I tak, szczęśliwie dla środowiska, 

można udomowić drzewko na całe lata.

Choinka naturalna w doniczce

To bardzo ekologiczne rozwiązanie, pod 

warunkiem, że drzewko ma… korzenie – 

nie daj się zmylić byle jak włożonym do 

doniczek roślinom! Żeby wiosną choinka 

nadawała się do przesadzenia, trzeba jed-

nak koniecznie zadbać o właściwą opiekę 

nad nią: pilnować, aby ziemia w doniczce 

nie wyschła, po świętach przenieść do 

chłodnego miejsca i wczesną wiosną po-

sadzić w wybranym miejscu.

Przyznajemy, że rezygnacja z tradycyjnej choinki może być odebrana jako opcja ekstre-

malna. Pomimo wielu innych możliwości nastrojowych dekoracji, wiele osób decyduje 

się jednak na drzewko.

Tradycjonaliści także stają przed wyborem: choinka naturalna czy sztuczna? Oto krótki 

przegląd możliwości i konsekwencji każdego z wyborów.



Choinka naturalna cięta

Świąteczne drzewka można kupić w wie-

lu miejscach, najlepiej jednak w pierwszej 

kolejności pytać w  lokalnym nadleśnic-

twie lub szkółce sadowniczej. W  pierw-

szym przypadku trafisz prawdopodobnie 

na młode drzewka wycięte w bezpieczny 

sposób dla utrzymania harmonijnego 

rozwoju lasu. W szkółce sadowniczej zo-

baczysz zaś choinki w różnej fazie wzro-

stu – to plantacja stworzona z  myślą 

o sprzedaży drzewek. 

Choinka sztuczna

Sztuczna, czyli wykonana z tworzyw 

sztucznych, co oznacza, że już w momen-

cie produkcji narusza zasoby naturalne, 

bowiem aby mogła powstać potrzebna jest 

ropa naftowa, zaś sama produkcja wiąże 

się ze znaczną emisją gazów cieplarnia-

nych. Wprawdzie choinki wykonane z 

polietylenu (PE) da się przetworzyć, ale po 

pierwsze tego typu drzewka są droższe, 

czyli mniej popularne od dramatycznie 

szkodliwych dla środowiska choinek z 

PCV, a po drugie – tworzyw jest tak wie-

le w innych produktach, że żal dokładać 

kolejne. Najczęstszym argumentem zwo-

lenników sztucznych choinek jest to, że 

służą one przez długi czas. Rzeczywistość 

jednak pokazuje, że reklama skutecznie 

nakłania do coraz częstszego wymienia-

na tych rzekomo wiecznych drzewek.
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