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Wprowadzenie
Obecność drzew w miastach poprawia komfort życia mieszkańców, ma też bardzo
duży wpływ na ich zdrowie chociażby przez efektywną redukcję poziomu zanieczyszczenia pyłami PM 2,5. Jako część zielonej infrastruktury miasta przynoszą również wymierne korzyści przykładowo w postaci poprawy gospodarki wodnej poprzez
zwiększenie stopnia małej retencji. Trzeba pamiętać jednak i o tym, że mieszkańcy
miast muszą czuć się bezpieczni, dlatego niezbędny jest monitoring i zarządzanie
ryzykiem, które może powodować nie tylko drzewo.
Zarządzanie drzewostanem w mieście niesie za sobą konieczność pogodzenia wielu priorytetów, pozornie wykluczających się wzajemnie. Poza bezpieczeństwem jest to również między innymi ochrona różnorodności biologicznej. Dobrym
przykładem ukazującym tę skomplikowaną sytuację jest kwestia grzybów pasożytniczych, które pełnią ważną rolę w ekosystemie, również ekosystemie miasta – rozkładają martwą materię. Powodując zgniliznę wewnątrz pnia, tworzą niszę dla wielu
gatunków, dlatego też można powiedzieć, że są „pożyteczne” z punktu widzenia równowagi ekologicznej ekosystemu. Wiele gatunków grzybów używanych było przez
ludzi od zarania dziejów jako lekarstwa (jak guz brzozowy) czy pomoc przy rozpalaniu ognia (hubki). Niestety mogą też powodować utratę wytrzymałości drewna i co
za tym idzie zwiększać ryzyko wykrotu, złamania pnia czy innej części drzewa. Pojawienie się owocnika kojarzy się z infekcją, zagrożeniem i często nie jest akceptowane
przez użytkowników czy zarządców terenu. Co więcej, w sytuacji wypadku obecność
owocnika w postępowaniach sądowych często interpretowana jest jako dowód na to,
że drzewo stanowiło zagrożenie i zagrożenie to było możliwe do przewidzenia. Nic
bardziej mylnego – grzyby są jednymi z tysięcy gatunków różnych organizmów rozwijających się w drzewie, gatunki różnią się tempem rozkładu, a w sytuacji, kiedy ten
ekosystem jest bogaty (a przez to stabilny), mogą nie mieć istotnego znaczenia dla
zwiększenia poziomu ryzyka. W niniejszej publikacji przegląd gatunków grzybów
został zamieszczony w celu ukazania specyfiki ich rozwoju a jednocześnie objaśnienia wielu zależności ekosystemowych i wartości jaką stanowią również dla mieszkańców miast, chociażby ze względu na swoje właściwości lecznicze i użytkowe.
Można sądzić, że podniesienie poziomu świadomości mieszkańców terenów zurbanizowanych w zakresie skomplikowanych powiązań, uwarunkowań i relacji przyczynowo-skutkowych w ekosystemie miasta pozwala na poprawę stopnia
ochrony drzew, komponentu o kluczowym znaczeniu dla jego bioróżnorodności
oraz daje szanse wykorzystania zielonej infrastruktury jako równorzędnego narzędzia kształtowania miasta razem z szarą i niebieską infrastrukturą.
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1. Cel i zakres
Niniejsza publikacja ma na celu poprawę procesu zarządzania drzewostanem oraz
dostarczenie merytorycznych podstaw do decyzji w zakresie oceny stanu drzewa
i rekomendacji dotyczących pielęgnacji oraz zabiegów zmniejszających ryzyko powodowane przez drzewa. Dodatkowym celem jest również podniesienie poziomu
akceptacji społecznej dla drzew dziuplastych i gatunków, dla których drzewa i ich
otoczenie są siedliskiem, jak również promowanie wiedzy wpływającej na akceptację
bioróżnorodności na terenach zurbanizowanych, a przez to ochronę gatunków.
Cel ma zostać zrealizowany przez analizę i przedstawienie uwarunkowań
umożliwiających racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody w miastach, maksymalizację korzyści płynących z usług ekosystemowych oraz podniesienie stopnia
akceptacji starych drzew i organizmów je zamieszkujących. Przeprowadzona analiza zależności między różnymi komponentami systemu przyrodniczego miasta wykorzystana została w celu dopracowania narzędzi pozwalających na ochronę tych
elementów tworzących ekosystemy miejskie, bezcennych dla dobrostanu mieszkańców miast. Podjęto próbę kompleksowego ukazania zależności w zakresie godzenia
wydawałoby się sprzecznych priorytetów zarządzania drzewami miejskimi, czyli
konieczności maksymalizacji wprowadzania drzew wynikającej ze współczynników planistycznych, ochrony różnorodności biologicznej, poprawy bezpieczeństwa
i stopnia akceptacji przyrody w mieście na przykładzie kontrowersyjnie odbieranej
przez mieszkańców miast obecności gatunków grzybów pasożytniczych, trudności
ochrony zasobów drzewostanu w procesach inwestycyjnych i narzędzi wspomagających tę ochronę, czyli metod wyceny odtworzeniowej i wyceny usług ekosystemów
świadczonych przez drzewa miejskie.
Zakres opracowania obejmuje próbę przyczynowo-skutkowej analizy powiązań dotyczących tematyki społecznej akceptacji drzew miejskich, zwłaszcza sędziwych i dziuplastych, wyceny wartości drzew i usług ekosystemowych oraz zagadnień związanych z oceną stanu drzew wraz z metodami minimalizowania ryzyka
powodowanego przez drzewa, jako kompleksowego podejścia pozwalającego na
planowanie, zarządzanie i modyfikację planów rozwoju terenów zieleni. Szczególny nacisk położony został na opracowanie lub zaadoptowanie narzędzi pomocnych
w procesie oceny zasobów i zarządzania nimi. Narzędzia te mogą być w kompleksowy sposób wykorzystywane w badaniach, ale również w procesie racjonalnego zarządzania terenami zieleni przez ich właścicieli.
Prace wykonane zostały w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w ramach zadania: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” finansowanego
przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Publikacja wpisuje się w ustawowe priory6
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tety działania, zwłaszcza priorytet „Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami”.
Przyjęte w projekcie założenia wpisują się w „Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”, Diagnoza Strategiczna (Synteza) PODLASKIE – ZIELONE, która mówi: „Dobry stan środowiska to także możliwość świadczenia przez
nie różnorodnych usług ekosystemowych, w tym pozaprodukcyjnych”. Praca ma na
celu również podniesienie świadomości ekologicznej, zgodnie z założeniem „Strategii…”, że „Nowoczesne traktowanie środowiska przyrodniczego wymaga podnoszenia świadomości ekologicznej”. Publikacja skierowana jest do urzędników różnego
stopnia, nauczycieli, organizacji społecznych, projektantów różnych branż, wykonawców robót budowlanych i tych wszystkich, którzy w swojej pracy podejmują decyzje dotyczące drzew. Informacje zawarte w publikacji mogą być pomocne zarówno
pracownikom urzędów gmin, starostw, urzędów miast, zakładów zieleni miejskiej,
zarządców dróg, jak i firmom mającym wpływ na utrzymanie zieleni. Ponadto będzie
narzędziem pomocnym studentom w ramach zajęć dotyczących dendrologii, ochrony przyrody i architektury krajobrazu.
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2. Metodyka prac
W niniejszej publikacji skupiono się między innymi na poszukiwaniu kompleksowych metod zarządzania drzewami miejskimi opartych na przyczynowo-skutkowych przesłankach w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, wyceny ich wartości oraz ochrony bioróżnorodności.
W pierwszym etapie przeanalizowane zostały współczynniki mówiące
o tym, ile zieleni powinno być obecne w dobrze funkcjonującym mieście. Następnie
przeprowadzono badania dotyczące akceptacji drzew dziuplastych i przeanalizowano podejście oraz stopień akceptacji ankietowanych do stosowania różnych, w tym
kontrowersyjnych metod, pozwalających na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom na terenach zurbanizowanych. Przeprowadzona została analiza stopnia akceptacji drzew sędziwych, dziuplastych, martwego drewna, nietypowych form drzew
i innych aspektów, od których uzależnione jest zarządzanie drzewami. Analizowano aspekty związane z estetyką oraz bezpieczeństwem subiektywnie deklarowanym
przez ankietowanych. Badanie wykonane została z użyciem oprogramowania 123.
ArcGis na próbie 112 osób.
W pracy zaktualizowano odtworzeniową metodę wyceny wartości drzew
i opisano jej stan na 2020 rok. Aktualizacja polegała na określeniu wartości podstawowej gatunków drzew na podstawie analizy cen materiału szkółkarskiego i kalkulacji na bazie KNR. Przyjęto następujące założenia do opracowania analizy kosztów
sadzenia i pielęgnacji drzew:
• parametry roślin, technologię sadzenia i stabilizacji drzew oraz koszt pielęgnacji
w okresie 3-letnim, analogiczny jak w „Standardach kształtowania zieleni” (Borowski i inni, 2016),
• kosztorys oparty o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004
roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego opracowany na średnich cenach I kwartału 2020 roku opublikowanych
w informatorach Sekocenbudu,
• ceny drzew liściastych i iglastych przyjęte na podstawie ofert wiosna 2020 tylko z polskich szkółek mających starszy materiał roślinny; w kalkulacji przyjęto
średnią cenę drzewa z pięciu szkółek.
W prezentowanej wersji metody zweryfikowano również wartość współczynnika kondycji z 2009 roku. W związku z tym, że światowe trendy dążą do połączenia modelu wyceny wartości odtworzeniowej z wyceną usług ekosystemowych,
prezentowana ocena kondycji jest zbieżna ze sposobem jej oceny stosowanym w najpopularniejszym i powszechnie znanym oprogramowaniu pozwalającym na wycenę
usług ekosystemowych – I-Tree Eco. Ponadto w pracy zamieszczono analizę korzyści
płynących z usług ekosystemowych, które są dostarczane przez drzewa corocznie.
8
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Przeanalizowano również zależności związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom w kontekście ochrony różnorodności biologicznej. W tym celu przygotowane zostało również zestawienie gatunków grzybów, które
w różnym stopniu mogą wpłynąć na zwiększenie ryzyka związanego z drzewami.
W zestawieniu uwzględniono najczęściej występujące gatunki grzybów w środowisku miejskim, zwłaszcza z rodziny Pollyporace, z uwzględnieniem cyklu ich rozwoju,
specyfiki i szybkości rozkładu oraz wartości użytkowych. Szczególną uwagę położono na analizę literatury pod kątem walorów leczniczych wykorzystywanych przez
ludzi w różnego rodzaju terapiach.
Analizy zakończono przedstawieniem wytycznych służących do tworzenia
zrównoważonych planów zarządzania drzewami miejskimi oraz narzędzi pozwalających na ocenę stopnia zaawansowania tych planów.
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3. Wyzwania dotyczące zarządzania drzewami
W rozdziale tym przeanalizowane zostały powiązania między poszczególnymi aspektami dotyczącymi drzew miejskich. Zrównoważone zarządzanie zasobami drzew
miejskich wymaga przeprowadzenia procesu analizy wielopoziomowych powiązań
i zdefiniowania metod pracy nad każdą ze zidentyfikowanych zależności.
3.1. Wskaźniki pozwalające na zrównoważone gospodarowanie drzewami miejskimi
Zastosowanie wskaźników dotyczących tego jak zielone powinno być miasto ułatwia
proces planowania, monitorowania oraz określenie standardów i celów miejskiej
polityki. Proces zarządzania wymaga ustalania priorytetów oraz ostateczną ocenę
polityki i wyników zarządzania, co wiąże się z zastosowaniem różnorodnych wskaźników. Wskaźniki te są często powiązane z korzystnym wpływem na zdrowie obywateli (WHO, 2016), ale mają również wpływ na funkcjonowania miasta. Powszechnie stosowane wskaźniki dotyczą optymalnych dla mieszkańców odległości dostępu
do terenów zieleni, powierzchni terenów zieleni oraz ilości drzew na terenie miasta
(przykładowo w pasie zieleni). Zestawienie przykładów tych wskaźników przedstawione zostało w tabeli 1. Poniżej opisane zostały wybrane z nich.
Dostępność do terenów zielonych jest definiowana jako publiczny dostęp
do zieleni dla mieszkańca w odległości spaceru od miejsca zamieszkania. Można go
wyrazić jako odsetek populacji mieszkańców, dla których publiczne tereny zielone są
łatwo dostępne. Wskaźnik ten jest obliczany przy uwzględnieniu odległości liniowej
wynoszącej 300 m od punktów wejścia na tereny zielone, odległości ścieżki co najwyżej 500 m lub dostępu 10–15 min pieszo. Jest to ważny wskaźnik wyrażający publiczną dostępność miejskich terenów zielonych, który umożliwia porównania funkcjonowania różnych obszarów czy miast (Annerstedt van den Bosch i inni, 2016).
Obszar terenów zieleni na mieszkańca obliczany jest jako stosunek powierzchni publicznych terenów zielonych w stosunku do liczby mieszkańców. Jest to
wskaźnik powszechnie stosowany do oceny stopnia zrównoważenia środowiskowego
i społecznego obszarów miejskich (Chiesura i inni, 2017). Procent publicznych terenów zielonych pozwala oszacować zasoby zieleni dla danego obszaru i umożliwia
szybkie porównania poszczególnych dzielnic lub miast (np. Ottitsch i Krott, 2017,
Mitchell i Popham, 2007).
Wskaźnik liczby drzew miejskich na 100 mieszkańców obliczany jest ze
stosunku całkowitej liczby drzew i całkowitej liczby mieszkańców. Wykorzystywany
jest do oceny ekosystemów miejskich, może umożliwiać ocenę stopnia antropopresji
na drzewa (Pauleit i inni, 2005).
Wskaźnik liczba drzew na km pasa drogowego wynika z liczby drzew
wzdłuż dróg i ulic, ale też ich całkowitej długości. Wskaźnik ten jest istotny, ponie10
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waż drzewa na poboczach dróg zapewniają szereg usług ekosystemowych o dużym
znaczeniu, mają pozytywny wpływ drzew na zdrowie ludzkie (Taylor i inni, 2015),
poprawę bezpieczeństwa ruchu lub oddziaływanie jako bariera dla zanieczyszczenia
cząstkami stałymi (Suchocka i Niewiarowska, 2016).
Gęstość drzew w zieleni miejskiej można uznać za szczególnie krytyczny
wskaźnik, ponieważ zbyt niskie lub wysokie gęstości są zwykle negatywnie postrzegane przez społeczeństwo (Schroeder i Green, 1985).
Liczba gatunków na 100 drzew reprezentuje liczbę gatunków w stosunku do liczby drzew na terenie określonej jednostki. Normalizuje liczbę gatunków
na podstawie całkowitej liczby drzew, aby umożliwić porównania między obszarami
o różnej liczebności populacji. Bogactwo gatunków drzew jest powszechnym wskaźnikiem różnorodności biologicznej w miastach (Sjöman i inni, 2012). Zakłada się,
że zrównoważony rozkład gatunkowy wymaga udziału mniej niż 5% jednego gatunku w populacji (Barker, 1975). Do wyliczenia tego wskaźnika jest wykorzystywany
wskaźnik równości Palou oparty na entropii Shannona. Reprezentuje on rozkład
liczebności między gatunkami (Pielou, 1966). Sprawiedliwość Pielou jest miarą odchylenia od równego rozmieszczenia drzew różnych gatunków. Wartość wskaźnika
może wynosić od 0 do 1 – wartości zbliżone do 1 reprezentują idealnie sprawiedliwy
rozkład drzew różnych gatunków.
Rozkład wieku w populacji drzew wpływa zarówno na świadczenie usług,
które jest dodatnio skorelowane z rozmiarem drzewa, jak na obecne i przyszłe potrzeby związane z utrzymaniem, a tym samym koszty utrzymania i wymiany drzewostanów (Richards, 1983). W gospodarowaniu drzewami miejskimi przyjmuje się
idealne krzywe rozkładu średnicy pnia (ang. diameter at breast height – DBH) dla
populacji drzew (Millward, 2010). Niezrównoważony rozkład klas wieku powoduje
szereg problemów z zarządzaniem, takich jak starzenie się drzew, którym można zapobiec. Jako rozkład „idealny” przyjmuje się DHB 0-20 cm – 40%, 21-40 cm – 30%
oraz drzewa większe – 30%. Niedobór w klasie DBH jest istotny, gdy wartości są
o 10% niższe. W procesie zarządzania drzewostanem niedobory w porównaniu do
„idealnego” udziału klas średnic pni są uważane za główną wytyczną pozwalającą na
zarządzanie drzewami na obszarze odniesienia.
Wskaźnikiem może być również dopasowanie gatunków dążące do tego,
aby uzyskać populację drzew odpowiednią dla środowiska miejskiego i zaadaptowaną do regionalnego klimatu – przykładowo do zwiększenia udziału gatunków rodzimych.
Często używanym współczynnikiem pozwalającym na zarządzanie drzewami miejskimi jest pokrycie koronami drzew. Celem zastosowania tego współczynnika może być określenie obecnego i potencjalnego pokrycia koronami dla całego
zarządzanego terenu. Pokrycie koronami (ang. tree canopy cover) reprezentuje pro11
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cent, jaki zajmują korony w rzucie terenu w stosunku do analizowanej jednostki terenu. Do oszacowania aktualnego pokrycia koronami drzew można użyć przykładowo
narzędzia i-Tree Canopy (https://canopy.itreetools.org/) opracowanego przez USDA
Forest Service (2011). Ten wskaźnik wykorzystywany jest do porównania pokrycia
koronami drzew między różnymi miastami. Umożliwia ustalenie celów niezbędnych
do realizacji optymalnego udziału terenów zieleni (np. 30%) (Barron i inni, 2016).
Przykładowo badania w poszczególnych dzielnicach Nowego Jorku wykazały następujące wskaźniki pokrycia ulic koronami drzew: Queens – 45,2%, Brooklyn – 26,6%,
Staten Island – 13,5%, Bronx – 9,4% oraz Manhattan – 5,3% (Grove i inni, 2006).
Pomimo tego, że ze względu na specyfikę terenu bardzo trudno jest określić uniwersalną wartość tego współczynnika, zwyczajowo określany jest jako niezbędne minimalne pokrycie terenów miejskich koronami drzew. Za wartość referencyjną uznano
przykładowo: tereny śródmiejskie i przemysłowe – 15%, tereny mieszkaniowe i komercyjne – 25% oraz przedmiejskie tereny osiedlowe – 50% (Maco i inni, 2003).
W przypadku pasów drogowych jako „wariant pożądany” uznawane jest pokrycie
koronami drzew 20–25% powierzchni (Szczepanowska, Sitarski, 2017). Dzięki tego
typu informacjom możliwa jest identyfikacja tych terenów, gdzie drzew jest wystarczająca liczba i tych o zbyt małym pokryciu koronami w stosunku do optymalnego,
które jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta, tzn. zmniejszania
intensywności wyspy ciepła, poprawiania stopnia małej retencji i innych ważnych
procesów niezbędnych do zwiększenia dobrostanu mieszkańców.
Zastosowanie współczynników pozwala na przygotowanie planu nasadzeń
i harmonogramu wprowadzenia tego planu. Wprowadzanie programu nowych nasadzeń można uzależnić od konieczności zachowania różnorodności gatunkowej,
właściwego rozmieszczania i wymagań wskaźnika prawidłowego pokrycia koronami
czy innego ważnego dla funkcjonowania miasta czynnika.
Uwspółcześnienie wskaźników idzie w kierunku szacowania pokrycia koronami i określania potencjalnego, wymaganego pokrycia na zarządzanym terenie czy
jeżeli chodzi o rozkład wieku – nierówny rozkład wiekowy uzależniony od lokalnych
uwarunkowań. Modyfikacja współczynnika rozkładu wieku może polegać na ocenie
zasobów pod kątem potencjału genetycznego (gatunkowego).
Od niedawna używanym, ale niezwykle ważnym współczynnikiem jest akceptacja drzew jako publicznego zasobu. Ten nowy współczynnik podkreśla wagę
świadomości społecznych korzyści płynących z obecności drzew, a jego realizacja
zwiększa stopień potencjalnego wsparcia społeczeństwa dla realizowanych strategii.
W tabeli 1 zestawione zostały i opisane wybrane wskaźniki. Podzielono je ze względu
na specyfikę ich określania: wskaźniki związane z odległością, powierzchniowe i ilościowe.
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Tabela 1. Wskaźniki pozwalające na ocenę funkcjonowania terenów zurbanizowanych
drzewami
miejskimi terenów zurbanizowanych i zarządzanie drzewami miejskimi
Tabelai1.zarządzanie
Wskaźniki pozwalające
na ocenę funkcjonowania
Lp.

Wskaźnik

Opis i zastosowanie
Wskaźnik związany z odległością

1.

Dostępność [%]
(liczba mieszkańców w odległości do
300 m/liczba mieszkańców)

2.

Gęstość drzew na terenach zieleni
(liczba drzew/obszar terenów zieleni [ha])

ocena strategii i wyników zarządzania, zmniejszanie nierówności
w świadczeniu usług ekosystemowych

3.

Publiczne tereny zielone na mieszkańca
(m2/mieszkańca)

ocena dostępu do terenów zieleni

4.

Procent publicznych terenów zieleni [%]
(powierzchnia terenów zieleni
[m2]/powierzchnia terenu [m2])

ocena dostępu do terenów zieleni

5.

Teren osłonięty [%]
liczba poligonów oznaczonych jako
drzewa/liczba innych poligonów

zmniejszenie nierówności w świadczeniu usług dotyczących
ekosystemu, ocena realizacji strategii i wyników zarządzania

ocena dostępu do terenów zieleni
Wskaźniki powierzchniowe

Wskaźniki ilościowe
6.

Rozkład DBH drzew

ocena struktury wiekowej, zapewnienie nierównomiernego rozkładu
wieku w całym mieście, a także na poziomie typów terenów, określenie
priorytetów działania i ocena zasobów, ocena wyników zarządzania

7.

Drzewa na 100 mieszkańców (liczba
drzew/100 mieszkańców)

zmniejszanie nierówności w świadczeniu usług ekosystemowych

8.

Drzewa na ulicach [drzewa/km]* (liczba
drzew/długość dróg i ścieżek [km])

ocena strategii i wyników zarządzania, zmniejszanie nierówności
w świadczeniu usług ekosystemowych

9.

Liczba gatunków na 100 drzew
(liczba gatunków/100 drzew)

ocena składu drzewostanu, dążenie do zróżnicowanej populacji drzew
w całym mieście, a także na poziomie jednostek administracyjnych czy
typów terenu, ocena strategii i wyników zarządzania

10.

Liczba gatunków powyżej 5%

ocena składu drzewostanów miejskich, dążenie do zróżnicowanej
populacji drzew w całym mieście, a także na poziomie jednostek
administracyjnych, ocena polityk i wyników zarządzania

Jak wynika z analiz, zarządzanie zasobami drzew miejskich może być realizowane na bazie wskaźników w różnorodny sposób – przez uzupełnienie inwentaryzacji zasobów drzew o informacje dotyczące rozkładu wieku, zestawienie gatunków
oraz ocenę ryzyka.
Wydaje się, że kryterium świadomości mieszkańców o zasobach środowiska ma kluczowe znaczenie w procesie ochrony drzew miejskich. Aby możliwa była
ochrona drzew miejskich i zarządzanie nimi, mieszkańcy muszą drzewa doceniać,
a nie się ich bać. Tylko w sytuacji, kiedy drzewa doceniane są jako siedliska wielu organizmów oraz ważny element zielonej infrastruktury, od której uwarunkowane jest
Jak wynika z analiz, zarządzanie zasobami drzew miejskich może być realizowane na bazie
zdrowie
i dobrostan mieszkańców miast, możliwe jest zrównoważone zarządzanie
wskaźników
ich
zasobami.w różnorodny sposób – przez uzupełnienie inwentaryzacji zasobów drzew o
informacje dotyczące rozkładu wieku, zestawienie gatunków oraz ocenę ryzyka.

14
13

M. Suchocka, A. Jarska

3.2. Drzewa sędziwe, weterani i drzewa dziuplaste –
boimy się ich czy je akceptujemy?
Drzewa, a szczególnie drzewa duże, starzejące się (sędziwe) to wartościowy element
ekosystemu miasta, zapewniający jego stabilność ekologiczną, jednak często są usuwane z niewłaściwych powodów. Dla mieszkańców trudnym do zaakceptowania
faktem może być obecność dziupli, owocników grzybów czy śladu po obłamanym
konarze.
W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących drzew sędziwych
przeprowadzono badania ankietowe, które dotyczyły stopnia akceptacji starych,
dziuplastych drzew oraz określenia stosunku mieszkańców miast do drzew sędziwych i potencjalnych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w strefie
wokół drzewa oraz samemu drzewu. Do badań wybrano dwie grupy mieszkańców
– mieszkających na dwóch różniących się pokryciem koronami drzew terenach: terenie miasta ogrodu Komorowa oraz warszawskiej Woli, dzielnicy o najmniejszym
udziale roślinności w Warszawie.
W ankiecie pytano o to, jak postrzegane są starsze drzewa – czy jako zagrożenie dla użytkownika przestrzeni publicznej, czy raczej jako cenne przyrodniczo
elementy środowiska? Badano opinie użytkowników terenu dotyczące możliwości
rozwiązania problemu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa człowieka w otoczeniu
drzewa sędziwego. Pytano też o to, czy według ankietowanego drzewo uznane za
zagrażające powinno zostać usunięte czy zabezpieczone ze względu na swoją wartość
przyrodniczą? Czy w opinii ankietowanego poza wycinką istnieje może jakiś inny
sposób minimalizowania ryzyka? Ankieta miała również na celu spełnienie funkcji
edukacyjnej, np. przez załączenie do ankiety informacji o normach prawnych w zakresie ochrony przyrody czy innowacyjnych metodach pielęgnacji drzew sędziwych.
Ankietowani pytani byli ponadto o wartość drzew sędziwych i weteranów, czy ankietowani widzą raczej zalety czy wady z ich obecności? Przedmiotem badań była
również kwestia czy starzejące się drzewa postrzegane są jako wartość przyrodnicza.
W ankiecie pytano o zwierzęta żyjące w starych drzewach w kontekście konieczności
ich utrzymania i ochrony jako wartości przyrodniczej. Pytanie o proces starzenia się
drzewa miało na celu sprawdzenie, na ile ludzie są świadomi tego, co się z drzewem
dzieje na etapie starzenia. Ankietowani pytani byli również o oznaki naturalnych
procesów (przykładowo suchoczuby) – czy uważają to za oznakę starzenia czy choroby? Pytanie dotyczyło cech i procesów, które często nie są akceptowane.
W ankiecie wzięło udział 112 osób, przy czym większość ankietowanych
(73%) to kobiety w wieku 18-25 lat (43%). Ponad połowa wyników dotyczyła Komorowa i okolic (54%) – grupa O, mniej (27%) ankietowanych pochodziło z dzielnicy
Wola lub dzielnic sąsiadujących z Wolą, dzielnicą Warszawy sąsiadującą z centrum,
o najmniejszym udziale terenów zielonych – grupa M. 19% osób deklarowało za14
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mieszkanie na innych obszarach. Powyżej połowa ankietowanych ma wykształcenie
wyższe – 60%, a 37% średnie, w tym 24% jest studentami.
Aż 83% ankietowanych związanych z Komorowem zamieszkuje tę miejscowość dłużej niż 10 lat. Z tego względu ich wypowiedzi mogą być bardzo wartościowe, gdyż zdążyli się oni stać częścią społeczności miasta oraz zapoznać z miejscowymi problemami terenów zieleni. Z kolei osoby związane z dzielnicą Warszawy dłużej
niż 10 lat to mniej niż połowa ankietowanych – 47%, a 27% to osoby mieszkające
tam mniej niż rok.
Zdecydowana większość ankietowanych O jest związana emocjonalnie
z okolicą (87%) i drzewami (82%) oraz pozytywnie nastawiona do przyrody w mieście (98%). Z kolei w grupie M niewiele ponad połowa deklarowała przywiązanie
do okolicy (60%), mniej, bo 40% do drzew oraz, porównywalnie do grupy O, pozytywne nastawienie do przyrody w Warszawie (93%). W obu grupach około 2-3%
osób deklarowało obojętny stosunek do przyrody, w Warszawie 3% – negatywny
stosunek. Podczas zbierania danych natrafiono również na osoby, które nie akceptowały drzew z okolic Miasta Ogrodu – 3%. Odmówili oni wypełniania całej ankiety
ze względu na bardzo negatywny stosunek do terenów zieleni i brak zainteresowania jakąkolwiek tematyką ochrony drzew. Przypomina to wyniki badań Suchockiej
z zespołem (2019), w których wykryto podobną grupę (arbofobów) wśród mieszkańców Polski.
Na pytanie: Co cenimy w danej miejscowości? najczęstszą odpowiedzią
były: kwitnąca zieleń, stare wartościowe drzewa, cień oraz różnorodność gatunków
roślin. Dodatkowo w grupie O wymieniono często dzikie ptaki i zwierzęta (64%),
a w M wygodne ścieżki i bogatą infrastrukturę (50%). Większa część ankietowanych
w obu grupach (O – 66%, M – 83%) wyraziła chęć posadzenia większej ilości zieleni
w swoim mieście, a niewielka ilość była zadowolona ze stanu obecnego miasta (O –
34%, M – 7%). W obu grupach w otwartych odpowiedziach zasugerowano dbałość
przy planowanych inwestycjach nasadzenia oraz urozmaicenia istniejących trawników. Obie grupy w większości nie umiały odpowiedzieć na pytanie: Czy w okolicy
znajduje się drzewo, które zasługuje za uznanie za pomnik przyrody albo inny rodzaj
ochrony? W grupie O 33% (w grupie M już tylko 7%) ankietowanych stwierdziło, że
znajduje się takie drzewo – najczęściej wskazywany był dąb w centrum Komorowa.
Przy pytaniu: Co oznaczają grzyby i spróchnienie na drzewie? połowa odpowiedzi
(O – 57%, M – 50%) wskazywała chorobę o umiarkowanym stadium i potrzebę
obserwacji drzewa, trochę mniej ankietowanych uznała grzyby i wypróchnienie za
oznakę wspierającą bioróżnorodność i naturalny proces, w który nie powinniśmy
ingerować (O – 33% i zadziwiająco M – 53%). Dużo odpowiedzi wskazywało na
poddanie drzewa obserwacji przy odpadniętym spróchniałym konarze (O – 65%, M
– 60%), mniej niż połowa na usunięcie konara (O – 45%, M – 37%) i zostawienie go,
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gdyż się sam rozłoży (O – 30%, M – 50%). Zdecydowana większość ankietowanych
w obu grupach uważała opadnięte liście za wartościowe (O – 73%, M – 79%).
Obie grupy (około 50% ankietowanych) uznały, że: grzyby na pniu powodują obumarcie drzewa; drzewa z dziuplami nie stanowią większego zagrożenia niż
drzewa bez dziupli; drzewa spróchniałe w środku są niebezpieczne i trzeba je natychmiast wyciąć; uschnięte wierzchołki drzew trzeba sprawdzić czy są wytrzymałe, ewentualnie zostawić oraz w 30%, że są oznaką starzenia. Grupa O dodatkowo
uznała je za oznakę zamierania drzewa (43%) oraz jako nieestetyczne, przeznaczone
do obcięcia (około 30%). Grupa M jedynie w 10% wyraziła takie opinie. Obie grupy
zaprzeczyły, że jedyną metodą na zapewnienie bezpieczeństwa spacerowiczów jest
wycięcie zagrażającego drzewa (60-72%); silnie zaprzeczyły stwierdzeniu, że drzewa
z dziuplami trzeba wycinać (80-92%); zdecydowanie zgodziły się, że drzewa w rezerwatach powinno się pielęgnować inaczej niż drzewa przy ulicach (57-70%); w większości nie potrafiły odpowiedzieć czy cięcia w koronie mają pozytywny wpływ na
żywotność drzewa.
Na pytanie o stan drzew przy al. M. Dąbrowskiej/al. Kasztanowej lub zieleni na Cmentarzu Powązkowskim/w Parku Moczydło dwiema głównymi odpowiedziami były: drzewa te stanowią cenne okazy (O – 77%, M – 46% ankietowanych)
oraz niektóre z nich wymagają pielęgnacji (O – 51%, M – 63%). Z klei na pytanie
o cechy cennego drzewa grupy wskazały: szeroką, zieloną, gęstą koronę, ubarwienie
liści, wiekowość, rozłożysty pień, atrakcyjne kwitnienie i ciekawy pokrój. W pytaniu
o atrakcyjność drzew widoczna była tendencja do określania tym mianem drzew
rozrośniętych, pojedynczych, bez ułamanych konarów, w pełnym stanie. Drzewo
z odłamanym głównym przewodnikiem, widoczną dziuplą i próchnicą uznane zostało za nieestetyczne (O – 71%, M – 47%). Z kolei dwa drzewa: pomniki przyrody
w stanie nieulistnionym (nie podkreślono, że są pomnikami) zostały uznane za mało
estetyczne – dąb Chrobry w Nogacie (O – 48%, M – 50%) oraz pomnik w Potęgowie
(O – 33%). Grupa O nieznacznie wyżej oceniała estetyczność drzew.
Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że przedstawione
im fotografie drzew pełnych dziupli, z widocznymi martwymi gałęziami czy o nieregularnym kształcie koron nie wywołują u nich poczucia zagrożenia (65-88%). Drzewo pochylone mocno nad ścieżką uważana tylko przez około 25% ankietowanych
uznane zostało za zagrożenie, co mocno podważa opinię, że drzewa pochylone wywołują powszechne poczucie zagrożenia.
Zdecydowana większość ankietowanych odpowiedziała, że mocno cięte drzewa wyglądają nieestetycznie (90%) i nie powinno się robić takich zabiegów
(50%). Przy pytaniu o działania przy konkretnym przykładzie drzewa sędziwego
zdecydowana większość (O – 65%, M – 73%) ankietowanych stwierdziła, że drzewo
powinno być poddane obserwacji i pielęgnacji.
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Pytanie dotyczące zagrożenia ze względu na lokalizację i stan zdrowotny
wypadło pozytywnie dla drzew i wszystkie drzewa zostały uznane za niezagrażające.
Niewielka liczba osób w przypadku drzew pochylonych lub z podporami wyraziła
przekonanie o ryzyku, które powodują (O – 31%, M – 47%), podobnie w przypadku
suchoczubów lub drzew z dziuplą (O – 22%, M – 30%) oraz drzew ze zrakowaceniem
(O – 10%, M – 3%).
W obu grupach prawie połowa ankietowanych nie umiała się wypowiedzieć, czy przycinanie koron nie wpływa na pogorszenie stanu drzew (40%); większość osób stwierdziła, że nie powinno się usuwać drzew z placów zabaw ani wzdłuż
dróg ze względu na zagrożenie (77%); stare drzewa w lesie miejskim nie stanowią
zagrożenia (około 80%); nie powinno się ingerować w naturalny proces starzenia się
drzew (około 47%); drzewo sędziwe jest duże i przynosi większe korzyści dla miasta
niż drzewo młode (O – 71%, M – 50%); drzewa stare są bardziej wartościowe dla
środowiska niż młodsze (około 50%); drzewa starszego nie powinno się zastępować
młodszym (około 80%); drzewo stare powinno być objęte monitoringiem (około
90%); stare drzewa podnoszą atrakcyjność rezerwatów miejskich (97%); drzew obumierających nie powinno się wycinać nawet jeśli są pomnikami (O – 57%, M –
67%). Według obu grup badanych, sędziwe drzewa powinno się pielęgnować przez
usunięcie spróchniałego konara (O – 70%, M – 40%) oraz cięcia gałęzi, ogrodzenie
drzewa lub zastosowanie preparatów owado- i grzybobójczych (40-56%). Należy je
również poddać regularnemu monitoringowi (>70%).
Mniej niż połowa ankietowanych (O – 34%, M – 23%) wyraziła chęć opodatkowania na rzecz rozwoju terenów zieleni, jednak duża grupa osób nie była w stanie odpowiedzieć na to pytanie (O – 39%, M – 43%). Najczęściej wskazywana kwota
podatku to 1,00-5,00zł/rok (M - 27%) lub 6,00-10,00zł/rok (O – 27%). Ponad połowa
ankietowanych zgadza się, że cena nieruchomości powinna być wyższa w zależności
od odległości drzew od posiadłości (51%). Tylko 13% ankietowanych z Miasta Ogrodu wskazało ulubione drzewo.
Ostatnie pytanie badało opinię respondentów na temat wycinki zagrażającego drzewa jako jedynej metody zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzających. Aż
78% osób całkowicie lub częściowo nie zgodziło się z tym stwierdzeniem, co oznacza,
że są oni świadomi istnienia innych metod. 16 osób było odmiennego zdania, a 14
nie miało wyrobionej opinii na ten temat.
Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że wiedza osób, które wzięły
w niej udział jest zasadniczo zgodna z obecnym stanem wiedzy o wartości drzew sędziwych, sposobach zapewnienia bezpieczeństwa przy szlakach turystycznych, a także zabiegów, które są przeprowadzane na drzewach. Należy jednak wziąć pod uwagę
dobrowolność ankiety i rozpowszechnienie jej drogą mediów społecznościowych.
Wydaje się, że wzięły w niej udział osoby bardziej niż przeciętnie zainteresowane
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tematyką przyrodniczą. Z badań wynika ogólny szacunek dla drzew sędziwych, ale
jednocześnie duża doza niepewności – przykładowo wśród ankietowanych nie ma
zgodnej opinii dotyczącej wpływu cięcia w koronach na dobrostan drzewa. Pomimo tego, że mocno cięte drzewa (z ubytkiem korony powyżej 50%) uznawane są za
nieestetyczne, tylko połowa respondentów uważała, że nie powinno się wykonywać
tego typu zabiegów. Pozostali uważali ten zabieg (niesłusznie) prawdopodobnie za
minimalizowanie ryzyka. Ankietowani nie wiedzą czy cięcie koron wpływa na pogorszenie stanu drzew.
Ankietowani z jednej strony nie boją się pochylonych drzew, ale z drugiej
nie akceptują i nie uważają za estetyczne drzew o nietypowych formach, obłamanych
konarach itp., mimo że są to najcenniejsze w ekosystemie pod względem zapewnienia
bioróżnorodności komponenty środowiska, zwłaszcza miejskiego. Co ciekawe, preparaty owado- i grzybobójcze ciągle przez prawie połowę ankietowanych uważane są
za metody pielęgnacyjne. Zdecydowanie nie są to metody wspierające różnorodność
biologiczną miasta. Są one zabronione do stosowania w mieście, toksyczne i nieskuteczne. Stabilny ekosystem najlepiej reguluje liczebność gatunków, zapobiegając niechcianej dominacji tych, które czasami niesłusznie nazywamy „szkodnikami”.
Jak wynika z badań, podniesienie stopnia akceptacji najcenniejszych drzew
wymaga edukacji w zakresie:
• braku możliwości zastąpienia drzew sędziwych w środowisku naturalnym,
• naturalnych procesów, zmienności drzew i braku zagrożenia ze strony owadów
i innych organizmów dla mieszkańców miast,
• wartości i uwarunkowań poprawiających bezpieczeństwo wypróchniałych pni
drzew sędziwych,
• zasadności przeprowadzania różnego rodzaju cięć na drzewach dojrzałych i sędziwych, ich wpływu na drzewa oraz różnorodności zabiegów niebędących cięciami, którym można poddać drzewa w celu poprawy bezpieczeństwa odwiedzających lasy miejskie,
• różnorodności metod oceny stanu zdrowia drzew wraz z metodami specjalistycznymi.
Edukacja społeczna powinna dostarczać informacji wzmacniających przekonanie, że drzewa sędziwe są bezcennym elementem krajobrazu miasta, a jednocześnie być swoistym komunikatem dla społeczności, że drzewa te są objęte opieką
oraz monitoringiem, jako ważny element środowiska poprawiający dobrostan mieszkańców terenów zurbanizowanych.
3.3. Place budowy – strefa ochronna drzewa
Drzewa na terenach zurbanizowanych są wartościowym elementem przestrzeni,
ważną składową zielonej infrastruktury. Przynoszą różnorodne korzyści, również dla
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zdrowia mieszkańców, pełnią liczne funkcje, których sposób wyliczenia monetarnej
wartości opisany został poniżej. Niezwykle ważną funkcją jest zwiększanie stopnia
bioróżnorodności poprzez fakt, że drzewa, szczególnie drzewa sędziwe, zapewniają siedlisko tysiącom gatunków organizmów. Wartość drzew w tym kontekście, ale
również w kontekście wszystkich innych usług ekosystemowych, jest tym większa,
im drzewo jest starsze. Zastąpienie dwustuletniego drzewa możliwe jest po upływie
200 lat po posadzeniu jego następcy. Nie wcześniej. Jednak na terenach zurbanizowanych drzewa poddawane są dużej presji powodującej stres. Kolizja z infrastrukturą
i niewłaściwie wykonywane prace budowlane prowadzą często do uszkodzenia lub
zniszczenia drzew. Czynnikami stresowymi mogą być zagęszczenie podłoża, obcięcie
korzeni, przykładowo przez instalację podziemną układaną w otwartym wykopie czy
ułożenie chodnika ujętego w obrzeża na ławie betonowej.
W trakcie inwestycji powinno być chronione całe drzewo, jednak to ochrona systemu korzeniowego wydaje się być kluczowa i najbardziej problematyczna.
Korzenie drzew na terenach zurbanizowanych rozwijają się płytko i szeroko, jest to
zazwyczaj warstwa o głębokości do 30 cm, w przypadku gleby zagęszczonej będzie
ona płytsza – korzenie zajmują wtedy warstwę o głębokości do 10 cm. Specyfika rozwoju systemu korzeniowego oznacza, że nawet płytkie liniowe uszkodzenie może
spowodować odcięcie korzeni i zniszczenie drzewa. Dlatego już na etapie planowania
inwestycji konieczne jest ustalenie strefy ochronnej drzewa. W związku z tym, że najwięcej korzeni żywicielskich znajduje się w strefie okapu korony można przyjąć, że
dla większości drzew strefa ochronna to rzut korony powiększony o 1 m (Suchocka,
2016, 2018). Strefa ochronna dla drzew o nieregularnym kształcie systemu korzeniowego, przykładowo ograniczonego krawężnikami i nieprzepuszczalnymi nawierzchniami, powinna być ustalana przez dendrologa po analizie warunków siedliskowych
rozwoju korzeni drzewa. W strefie tej należy projektować i wykonywać roboty w sposób bezkolizyjny z korzeniami. Niezwykle ważne jest wykonanie planszy, na której
zaznaczone są zarówno strefy ochronne, jak i rozwiązania projektowe poprawiające
warunki rozwoju korzeni drzew (ryc. 1).

Ryc. 1. Projekt ochrony drzew,
rys. M. Suchocka
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Bezkolizyjne projektowanie to zastosowanie wielu rozwiązań w SOD, są to
m.in.:
• nawierzchnie rampowe (podwieszane chodniki),
• mieszanka kamienno-glebowa, w której mogą rozwijać się korzenie,
• zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych,
• zastosowanie płytkich obrzeży,
• miejscowa rezygnacja z obrzeży,
• zastosowanie bezwykopowych technologii układania sieci.
Planowanie nowych nasadzeń drzew wymaga natomiast zapewnienia odpowiedniej objętości podłoża dla rozwoju systemu korzeniowego drzew. Średniej
wielkości drzewo powinno mieć zapewnione około 28 m3 podłoża dla rozwoju swoich korzeni (Urban, 2008). Prawidłową praktyką jest nanoszenie na POD również
projektowych rozwiązań (ryc. 1). Przykład projektowania w sposób spełniający te
wymagania w wysoko zurbanizowanym środowisku miejskim pokazano na rycinie 2, gdzie zastosowano krypty betonowe i ścieżki dla korzeni pod nawierzchnią
chodnika, prowadzące korzenie na teren sąsiadującego zieleńca. Innym przykładem
ochrony drzew w procesie projektowania jest zastosowanie mieszanki kamienno-glebowej w strefie ochronnej drzew sędziwych, z zachowaniem korzeni w korycie
podjazdu na posesję (ryc. 3).

Ryc. 2. Połączenie dwóch rozwiązań pozwalających na zapewnienie optymalnej objętości podłoża dla
nowo sadzonych drzew w ekstremalnie trudnych warunkach miejskich: ścieżki dla korzeni i system antykompresyjny, którym może być mieszanka kamienno-glebowa lub betonowe krypty pod nawierzchnią.
W tym przypadku pod nawierzchnią zastosowano krypty betonowe: 5,5 × 5 × 5 × 0,7 m oraz ścieżki korzeniowe: 0,7 × 2 m prowadzące korzenie pod nawierzchnią do sąsiedniego zieleńca, rys. M. Suchocka
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Ryc. 3. Określenie zasięgu systemu korzeniowego i wyznaczenie strefy ochronnej drzewa oraz zastosowanie w obrębie stref ochronnych bezkolizyjnego rozwiązania projektowego, którym może być nawierzchnia
ułożona na antykompresyjnych warstwach konstrukcyjnych z mieszanki kamienno-glebowej, rys. A. Milanowska

Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym to ochrona całego drzewa, również systemu korzeniowego, zarówno na etapie projektowania, jak i wykonania prac.
Na obu tych etapach wyznaczenie strefy ochronnej drzewa jest sygnałem wskazującym uczestnikom procesu budowlanego na to, co musi być chronione, a projekt
wyjaśnia w jaki sposób. W całym tym procesie powinien uczestniczyć specjalista
dendrolog i w razie potrzeby nawet na etapie realizacji modyfikować przyjęte rozwiązania, zmniejszając konflikt między infrastrukturą a drzewami.
3.4. Wycena wartości drzew oraz usług ekosystemów
Zgodnie z art. 48 Kodeksu cywilnego (Dz.U.2019.0.1145) ,,Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności
budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania”, w związku z czym obecność drzew na terenie
nieruchomości wpływa na jej wartość. Wycięcie, obumarcie lub uszkodzenie drzew
stanowi zmniejszenie wartości majątku właściciela terenu. Obecność drzew wpływa
również na zwiększenie wartości działki, na której rosną. Wartość nieruchomości
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blisko terenów zieleni jest większa od 8 do 20%. Nabywcy chętniej kupują nieruchomość tego typu (Suchocka, 2013).
Metody wyceny dóbr można podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Pośrednie dotyczą przedmiotów, które nie są dostępne na rynku, jednakże możemy określić
ich wartość na podstawie powiązanych dóbr dostępnych na rynku. Metody bezpośrednie związane są ze stwierdzeniem przez konsumentów ile dane dobro jest dla
nich warte (ryc. 4).

Ryc. 4. Przykłady metod wyceny dóbr nierynkowych (Giergiczny i Kronenberg, 2012), rys. A. Auguścik

Wszystkie metody rynkowe mają zastosowanie w wycenie wartości drzew.
Metoda kompensacyjna związana jest z kosztami sadzenia i pielęgnacji nowych nasadzeń, które mają zastąpić usunięte drzewo. Szacowanie kosztów odtworzenia zależy
od gatunku drzewa, jego wielkości, stanu zachowania oraz lokalizacji. Wycena hedoniczna powiązana jest z faktem, że obecność parków, zbiorników wodnych i innych
elementów przyrody wpływa na wartość nieruchomości. Stosowane w tej metodzie
modele ekonomiczne umożliwiają wyodrębnienie innych czynników wpływających
na wartość nieruchomości. Wycena warunkowa odnosi się do informacji uzyskanej od mieszkańców odnośnie tego, ile byliby gotowi zapłacić za usługi ekosystemów. Najczęściej wycena ta odwołuje się do kosztów utrzymania zieleni w miastach.
Z kolei metoda wyboru warunkowego polega na uszeregowaniu przez mieszkańców
różnych wariantów przygotowanych programów – ich za daniem od najlepszego do
najgorszego. Metoda ta jest złożona, zmusza osoby ankietowane do przeanalizowania
i zastanowienia się nad odpowiedzią, przez co jest ona bardziej dokładna (Giergiczny
i Kronenberg, 2012). O tym, że drzewa mają wartość dla mieszkańców miast świadczyć może chociażby sposób, w jaki wybierają miejsce zamieszkania. Według raportu badawczego Narodowego Centrum Kultury wynika, że podczas wyboru miejsca
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zamieszkania ludzie kierują się wieloma kryteriami (ryc. 5). Zieleń jest ważnym elementem przy wyborze miejsca zamieszkania, zarówno w kontekście ilości, jak i jakości (Maciejczak-Kwiatkowska, Retko-Bernatowicz i Wiśniewski, 2017). W publikacji
opisano dwie najczęściej używane do wyceny wartości drzew metody: metodę odtworzeniową oraz metodę wyceny usług ekosystemowych.

Ryc. 5. Kategorie wyboru miejsca zamieszkania (Maciejczak-Kwiatkowska, Retko-Bernatowicz
i Wiśniewski, 2017), rys. A. Auguścik
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3.4.1. Wartość odtworzeniowa
Jak już wspomniano, metoda odtworzeniowa (kompensacyjna) związana jest z kosztami sadzenia i pielęgnacji nowych nasadzeń, które mają zastąpić usunięte drzewo.
Szacowanie kosztów odtworzenia zależy od gatunku drzewa, jego gabarytów, kondycji oraz lokalizacji. Polska wersja metody opartej na kosztach odtworzenia została opracowana w 2009 roku pod kierunkiem prof. Haliny Barbary Szczepanowskiej (Szczepanowska, 2009). Parametrem pomiaru jest w niej obwód pnia drzewa.
W przypadku, kiedy drzewo może być zastąpione (możliwy jest zakup i posadzenie
drzewa o podobnych gabarytach) wartość drzewa równa jest wartości podstawowej.
Za drzewo możliwe do zastąpienia w wersji metody z 2009 roku, zweryfikowanej
na potrzeby niniejszej publikacji, przyjęto obwód pnia 16-18 cm. Jest to rozmiar,
który uznany został za standard nasadzeń m.in. na terenie Warszawy, zgodnie ze
„Standardami kształtowania zieleni Warszawy”, załącznika do Programu Ochrony
Środowiska (POŚ) dla m.st. Warszawy (Borowski i inni, 2006). W przypadku konieczności wyceny drzewa o większym rozmiarze, wartość podstawowa powiększana
jest o współczynnik przyrostu. W obu przypadkach wartość drzewa urealniana jest
o współczynniki lokalizacji (L), kondycji (K) i wartość gatunkową (G). Na potrzeby
pracy zmodyfikowano również współczynnik kondycji z 2009 roku. Schemat metody
wyceny przedstawiony został na rycinie 6.

Ryc. 6. Schemat metody wyceny wartości drzew opartej na kosztach odtworzenia, rys. A. Zuzga
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W związku z powyższym przedstawiono wzory na wycenę wartości odtworzeniowej drzew.
Dla drzew o obwodach pnia do 18 cm:
WR = WP G × K × L
Dla drzew o obwodach pni powyżej 18 cm:
WR = WP × P × G × K × L
Gdzie:
WR – wartość rzeczywista wyrażana w zł,
WP – wartość podstawowa,
G – współczynnik wartości gatunkowej,
P – współczynnik wartości przyrostowej,
K – współczynnik kondycji,
L – współczynnik lokalizacji.
W niniejszej publikacji zamieszczono tabele pozwalające na wycenę wartości odtworzeniowej drzew. Tabela 2 zawiera zweryfikowaną na 2020 rok wartość
podstawową wynikającą z analizy kosztów sadzenia drzew o parametrach 16-18 cm
oraz 3-letnim okresie pielęgnacji.
Tabela 2. Stawka podstawowa (SP, w zł) w metodzie IGPiM/SGGW, stawki waloryzowane na rok 2020
GRUPA 1: Gatunki szybko rosnące

SP zł

aliant gruczołowaty, kasztanowiec biały, klon jesionolistny, k. srebrzysty, platan klonolistny,
topola biała, t. osika, t. kanadyjska, t. czarna, t. berlińska, t. Simona, wierzby drzewiaste

2 261,50

GRUPA 2: Gatunki umiarkowanie rosnące

SP zł

brzoza brodawkowata, b. omszona, czeremcha pospolita, cz. późna, czereśnia ptasia, daglezja zielona, dąb czerwony, gleditsia trójcieniowa, jesion amerykański, j. wyniosły,
j. pensylwański, jodła (wszystkie gatunki poza j. koreańską): kasztanowiec czerwony, kasztan jadalny, klon pospolity, k. jawor, lipa, metasekwoja chińska, modrzew europejski i m. ja- 2 225,00
poński, olsza szara, o. czarna, orzech włoski (pozostałe gatunki orzecha), robinia akacjowa,
sofora chińska, sosna limba, s. czarna, s. żółta, s. wejmutka, s. pospolita, wiąz szypułkowy,
w. górski, w. polny, wiśnia pospolita, w. piłkowana, w. różowa, świerk pospolity, ś. serbski,
ś. kłujący, żywotnik olbrzymi
GRUPA 3: Gatunki wolno rosnące

SP zł

ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, cypryśnik błotny, choina kanadyjska, dąb szypułkowy, d. bezszypułkowy, grab pospolity, grusza drobnoowocowa, grusza wierzbolistna,
g. pospolita, jabłoń ozdobna, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec
amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb chiński, morwa biała, orzesznik, surmia,
śliwa wiśniowa (ałycza), tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna

2 396,29

GRUPA 4: Gatunki bardzo wolno rosnące

SP zł

cis pospolity, c. pośredni, cyprysik, głóg, jałowiec pospolity, j. wirginijski, jarząb mączny,
j. szwedzki; żywotnik zachodni

2 441,00

Źródło: Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi oraz
merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego (Szczepanowska,
2010), stawka podstawowa obliczona na podstawie danych z I kwartału 2020 roku.
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Ocena kondycji drzew w metodzie odtworzeniowej uzależniona została od
stopnia ubytku korony. Klasy podziału przedstawiono w tabeli 3, zgodnie z Ekspertyzą z 2009 roku (Szczepanowska i inni, 2010). Taka metoda przetestowana została w wycenie usług ekosystemowych drzew w Parku Praskim na potrzeby artykuły
,,Struktura roślinna Parku Praskiego określona za pomocą modelu I-Tree Eco” (Sitarski i inni, 2018).
Tabela 3. Współczynnik kondycji
Lp.

Kondycja drzewa

Ubytek korony [%]

Współczynnik korekcyjny

1.

Bardzo dobra

mniej niż 1

1,00

2.

Dobra

1-10

0,95

3.

Średnia

11-25

0,82

4.

Słaba

26-75

0,48

5.

Drzewo zamierające

76-99

0,13

6.

Drzewo martwe

100% posuszu i ubytków korony

0,00

Współczynnik lokalizacji został zaadaptowany z metody wyceny z 2009 roku (Szczepanowska, 2010) i przedstawiony w tabeli 4.
Tabela 4. Współczynnik lokalizacji (L) w metodzie IGPiM/SGGW

Lokalizacja
drzewa

Zadrzewienia miast
i wsi

Tereny
zabudowy
wiejskiej,
ogrody
przydomowe
miast i wsi

Parki,
zieleńce miast
i wsi, tereny
osiedlowe

Współczynnik
lokalizacji (L)

0,4

0,7

1,0

Drogi i ulice
miast i wsi

1,5

Tereny zabytkowe, tereny
uzdrowisk
i ochrony
uzdrowiskowej
2,0

Źródło: Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi
oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego (Szczepanowska, 2010).

W tabeli 5 zawarte zostały współczynniki przyrostu zaadaptowane z wersji
metody z 2010 roku.
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Tabela 5. Współczynniki przyrostu (P) w metodzie IGPiM/SGGW
Współczynnik przyrostu (P)

Współczynnik przyrostu (P)

Grupa

Obwód pnia
[cm]

Obwód pnia
[cm]

1

2

3

4

Do 18

1,0

1,0

1,0

1,0

251

Grupa
1

2

3

4

260

7,3

17,9

32,8

64,6

19

30

1,1

1,1

1,1

1,1

261

270

7,5

18,8

33,7

65,5

31

35

1,4

1,7

2,0

2,6

271

280

7,8

19,7

34,6

66,4

36

40

1,7

2,3

2,9

4,1

281

290

8,1

20,6

35,4

67,2

41

45

1,9

2,8

3,7

5,5

291

300

8,4

21,4

36,1

68,0

46

50

2,2

3,4

4,6

7,0

301

310

8,7

22,1

36,8

68,7

51

60

2,8

4,5

6,1

10,3

311

320

9,1

22,8

37,4

69,3

61

70

3,4

5,6

7,3

13,8

321

330

9,4

23,4

38,1

70,0

71

80

4,0

6,7

8,5

17,3

331

340

9,7

24,0

38,6

70,1

81

90

4,3

7,2

9,7

21,9

341

350

9,9

24,6

39,2

70,6

91

100

4,6

7,8

10,8

26,5

351

360

11,5

25,1

39,7

71,7

101

110

4,9

8,1

12,0

31,1

361

370

12,1

25,6

40,1

72,1

111

120

5,0

8,3

13,3

35,8

371

380

12,8

26,1

40,6

72,6

121

130

5,1

8,5

14,5

40,5

381

390

13,4

26,6

41,0

73,1

131

140

5,3

9,0

16,3

43,7

391

400

14,0

27,0

41,4

73,5

141

150

5,5

9,5

17,1

46,8

401

410

14,6

27,4

41,8

73,9

151

160

5,6

10,0

19,7

49,6

411

420

15,1

27,8

42,2

74,3

161

170

5,8

10,4

21,2

51,9

421

430

15,6

28,2

42,6

74,6

171

180

6,0

10,8

22,7

53,2

431

440

16,1

28,5

42,9

75,0

181

190

6,1

11,4

24,4

55,9

441

450

16,5

28,9

43,2

75,3

191

200

6,3

12,1

26,1

57,6

451

460

17,0

29,2

43,5

75,6

201

210

6,4

12,4

26,9

58,5

461

470

17,4

29,5

43,8

75,9

211

220

6,5

13,5

28,2

59,8

471

480

17,8

29,8

44,1

76,2

221

230

6,6

14,6

29,5

61,2

481

490

18,2

30,1

44,4

76,5

231

240

6,8

15,7

30,7

62,4

491

500

18,6

30,4

44,6

76,8

241

250

7,0

16,8

31,8

63,5

18,9

30,6

44,9

77,0

pow. 500

Źródło: Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi
oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego (Szczepanowska, 2010).
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Tabela 5a. Współczynniki wartości gatunkowej (G) w metodzie IGPiM/SGGW - ocena gatunkowa drzew według zdolności adaptacyjnych i wartości dendrologicznych.
Drzewa o bardzo
dużych wartościach
dendrologicznych (bez
względu na zdolności
adaptacyjne) oraz o
dużych wartościach
dendrologicznych
i małych zdolnościach
adaptacyjnych

Drzewa o dużych
wartościach
dendrologicznych
oraz dużych
i największych
zdolnościach
adaptacyjnych

Drzewa o przeciętnych
wartościach
dendrologicz-nych oraz
niewielkich i dużych
zdolnościach
adaptacyjnych

Drzewa o przeciętnych
wartościach
dendrologicznych
oraz największych
zdolnościach
adaptacyjnych

Abies alba
Abies koreana
Abies sp.
Acer rubrum
Carya sp.
Castanea sativa
Catalpa sp.
Chamaecyparis sp.
Fraxinus americana
Gleditsia triacanthos
Gymnocladus dioica
Juglans sp.
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Magnolia sp.
Malus sp.
Metasequoia glyptostroboides
Phellodendron amurense
Pinus ponderosa i
Pinus strobus
Sophora japonica
Taxodium distichum
Tsuga canadensis

Abies concolor
Aesculus sp.
Betula sp z wyjątkiem
Betula pendula I
pubescens
Corylus colurna
Crataegus sp.
Gingko biloba
Juniperus virginiana
Morus alba
Picea omorika
Pinus cembra i Pinus
nigra
Prunus serrulata i
Prunus subhirtella
Pseudotsuga menziessi
Pyrus calleryana i
Pyrus salicifolia
Sorbus aria
Sorbus intermedia
Taxus baccata i T. ×media Thuja plicata

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Ailanthus altissima
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Larix decidua i Larix
kaempferi
Picea abies
Picea pungens
Pinus sylvestris
Prunus avium i Prunus
cerasus
Quercus robur i Quercus petraea
Thuja occidentalis
Tilia sp.
Ulmus laevis, U. glabra,

Acer campestre
Acer negudndo
Acer saccharinum
Ailanthus altissima
Almnus incana
Alnus glutinosa
Betula pendula
Elaeagnus angustifolia
Fraxinus pennsylvanica
Juniperus communis
Platanus ×hispanica
Populus alba i P. tremula, P.×canadensis
Populus nigra, P. ×berolinensis, P. simonii
Prunus cerasifera i
Prunus mahaleb
Prunus padus i Prunus
serotina
Pyrus pyraster
Quercus rubra
Robinia pseudoacacia
Salix sp.
Sorbus aucuparia
Tilia tomentosa
Ulmus minor

Współczynnik wartości gatunkowej
W – 1,3

W – 1,1

W-1

W – 0,9

Źródło: Opracowanie nowej metody określania wartości drzew wraz ze współczynnikami różnicującymi
oraz merytorycznym uzasadnieniem metody i zasadnością jej wprowadzenia do obiegu prawnego (Szczepanowska i inni. 2010).

W przypadku uszkodzenia drzewa możliwe jest wyliczenie utraconej wartości lub określenie czy drzewo straciło wartość. W tym celu stosowana jest tabela
wskazująca na stopień utraty wartości w zależności od procentu uszkodzonych lub
zniszczonych tkanek (tab. 6). Tabela ta może być stosowana wyłącznie w sytuacji
nagłego zdarzenia, przykładowo uszkodzenia pnia lub korony na placu budowy.
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Tabela 6. Współczynniki uszkodzenia drzewa w zakresie korony, pnia i systemu korzeniowego drzew w metodzie IGPiM/SGGW
Straty objętości korony
w częściach trwałych [%]
Lp.
% uszkodzeń

wskaźnik
zmniejszenia
wartości
drzewa

Ubytek poprzeczny
obwodu pnia (UP)
% uszkodzeń

wskaźnik
zmniejszenia
wartości
drzewa

Ubytek powierzchni systemu korzeniowego (USK)
% uszkodzeń

wskaźnik zmniejszenia wartości
drzewa

1

do 20

0,20

do 10

0,10

do 10

0,05

2

do 25

0,25

do 15

0,15

do 15

0,10

3

do 30

0,35

do 20

0,20

do 20

0,15

4

do 35

0,50

do 25

0,25

do 25

0,20

5

do 40

0,70

do 30

0,35

do 30

0,40

6

do 45

0,90

do 35

0,50

do 35

0,60

7

ponad 50

SC*

do 40
do 45
ponad 50

0,70
0,90
SC*

do 40
powyżej 40

0,85
SC*

*SC – zakres uszkodzenia uznawany zazwyczaj jako szkody całkowite.
Źródło: Metoda wyceny wartości drzew na terenach zurbanizowanych dla warunków polskich (Szczepanowska, 2009, IGPiM).

3.4.2. Wartość usług ekosystemów
Poza wartością odtworzeniową drzewa świadczą różnorodne usługi ekosystemowe, co oznacza, że ich obecność i pracę wykonaną na rzecz mieszkańców można
przeliczyć na odpowiednią dla każdego państwa walutę i przedstawić konkretne
kwoty zarabiane przez nie rocznie. Z badań wynika, iż usługi ekosystemowe świadczone na rzecz jakości środowiska to przede wszystkim korzyści „energetyczne”
(40-50% wszystkich usług), w drugiej kolejności usługi „estetyczne i inne społeczne”
(35-45%) oraz związane z intercepcją wód deszczowych (10-15%). Skuteczność pracy drzew uzależniona jest od ich wielkości (McPherson i inni, 2007).

Ryc. 7. Wielkości drzew miejskich określonych jako małe, średnie i duże
Źródło: (Szczepanowska i Sitarski, 2017).
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W badaniach drzew przyulicznych na terenie Pragi Północ przeprowadzonych przez Szczepanowską i Sitarskiego (2011) uzyskano monetarne wartości
rocznych usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa małe o wartości 78 zł,
drzewa średnie – 185 zł, drzewa duże – 466 zł. Średnio drzewo przynosiło korzyści
wartości 168 zł. Definicja drzewa małego, średniego i dużego zobrazowana została
na rycinie 7. W Nowym Jorku oszacowano, iż monetarna wartość rocznych korzyści uzyskanych dzięki obecności ponad 584 tysięcy przyulicznych drzew wyniosła
w skali roku prawie 142 miliony dolarów (według inwentaryzacji przeprowadzonej
w 2005 roku). W odniesieniu do jednego drzewa badanej populacji stanowiło to 209
dolarów, co w przeliczeniu na mieszkańca dawało 15 dolarów rocznie (Peper i inni,
2007).
Usługi świadczone przez drzewa przyuliczne mają wpływ na ograniczenie
zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego, zmniejszają udział CO2, zanieczyszczeń
gazowych i pyłowych w powietrzu atmosferycznym oraz powodują spowolnienie
spływu wód opadowych do kanalizacji. W ocenie wielkości usług ekosystemowych
korzyści dotyczą wszystkich drzew na terenach zurbanizowanych i liczone są jako
korzyści roczne. Przykładowo 12 tysięcy drzew na terenie Pragi Północ przyniosły
takie korzyści, jak: zmniejszenie o 540 ton udziału CO2 oraz o 10 680 kg zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu atmosferycznym, a także ograniczenie zużycia energii w ilości 216 000 kWh i 360 000 m3 gazu ziemnego. Ponadto drzewa te
spowolniły 23 520 m3 spływów wód opadowych, częściowo je adaptując i częściowo
zatrzymując okresowo, zapobiegając w ten sposób zagrożeniom powodzi (Szczepanowska i Sitarski, 2017).
Warszawską dzielnicę Praga Północ zamieszkuje 70 168 mieszkańców (GUS, Rocznik demograficzny, 2012). Monetarna roczna wartość usług świadczonych w ciągu
roku przez 12 tysięcy drzew przyulicznych wyniosłaby hipotetycznie 3 336 000 zł.
Na mieszkańca tej dzielnicy przypada kwota korzyści w wysokości 28,8 zł. Z kolei
średnia odtworzeniowa wartość jednego drzewa to 8663 zł (Szczepanowska i Sitarski, 2017).
Usługi ekosystemów mogą być wyliczone bardziej lokalnie. Z przeprowadzonych analiz wykonanych z zastosowaniem narzędzia I-Tree Eco na terenie Parku
Praskiego wynika, że ,,roślinność parku poprawia jakość powietrza w jego granicach
w stosunku do jakości powietrza terenów sąsiednich, usuwając rocznie średnio: 15
kg CO, 178 kg NO2, 475 kg O3, 140 kg PM10, 6 kg PM2,5 i 28 kg SO2”. Wartość pracy
drzew w ciągu roku w parku wynosi: sekwestracja CO – 23 zł, pochłanianie PM2,5
– 3 zł, PM10 – 998 zł, usuwanie SO2 – 75 zł, usuwanie NO2 – 1902 zł, a O3 – 5086 zł
(Jędraszko-Macukow i inni, 2018).
Opisywana w tym rozdziale wycena wartości usług ekosystemów jest kolejnym narzędziem pozwalającym na planowanie i zarządzanie drzewostanem miej30
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skim. Jak wynika z zestawienia powyższych badań, drzewa oddziałują korzystnie
na środowisko życia ludzi (również środowisko miast) w sposób wielokierunkowy.
Wydaje się jednak, że korzyści płynące z obecności drzew są często nieuświadamiane i przez to niedoceniane przez mieszkańców. Korzyści zapewniane przez drzewa
(usługi ekosystemów) są możliwe do wyliczenia i wielokrotnie przewyższają koszty związane z utrzymaniem zieleni. Analizy prowadzą do wniosku, że odpowiednie
kształtowanie nasadzeń i troska o nie powodują poprawę funkcjonowania miasta.
Jednak wdrażanie programów musi być zrozumiałe i akceptowalne dla mieszkańców.
Wydaje się, że podanie do publicznej wiadomości wartości odtworzeniowej drzew
lub wartości ich rocznej „pracy” jest narzędziem z jednej strony wpływającym na
zwiększenie stopnia akceptacji drzew, a z drugiej umożliwiającym zarządzanie drzewostanem. Jednak nie wszystkie aspekty związane z drzewami, szczególnie sędziwymi, czyli tymi, których wartość i korzyści płynące z ich obecności są największe,
jest łatwo zrealizować. Wiele emocji społecznych budzą kwestie ryzyka upadku lub
złamania części drzewa, szczególnie w kontekście konieczności ochrony drzew dojrzałych i sędziwych.
3.5. Bioróżnorodność i ocena ryzyka
Ważnym i wspominanym już poprzednio aspektem wymagającym ochrony i zarządzania jest różnorodność biologiczna związana z drzewami dziuplastymi (Alvey,
2006). Drzewa sędziwe, dziuplaste, z martwym drewnem są zamieszkiwane przez
wiele gatunków – w literaturze mówi się o tysiącach gatunków organizmów, dla których drzewo stanowi dom (Dujesiefken i inni, 2016). Wiele z tych organizmów jest
objętych ochroną, tak jak chociażby pachnica dębowa (Osmoderma eremita) – gatunek parasolowy – jej ochrona pozwala na zachowanie również innych organizmów
zamieszkujących dziuplę. Obecność larw pachnicy w próchnowisku jest korzystna
dla żywotności i statyki drzewa. Wynika to chociażby z faktu, że dziupla wypełniona
próchnem nie wysycha, co zapobiega pękaniu drewna, pędraki chrząszczy żywią się
częściowo strzępkami grzybni, ograniczając jej rozwój. Ponadto dziupla zapewnia
warunki dla rozwoju licznych gatunków organizmów. Ślady infestacji larw pachnicy
łatwo znaleźć w dziuplach z próchnowiskiem (ryc. 8).

Ryc. 8. Ślady mieszkańców próchnowiska – larw pachnicy dębowej,
fot. A. Kempista
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Rozkład drewna przez grzyby zwiększa stopień różnorodności biologicznej
poprzez chociażby powstawanie dziupli. Jednak zbyt daleko idący rozkład drewna
powoduje osłabienie wytrzymałości mechanicznej drewna i, co za tym idzie, może
wpływać na większy poziom ryzyka złamania pnia, gałęzi czy wykrotu w systemie
korzeniowym drzewa (ryc. 9). W związku z powyższym dziupla często postrzegana
jest jako zagrożenie, a drzewa dziuplaste są wycinane, w dużym stopniu niepotrzebnie. Im drzewo jest starsze, o większym obwodzie pnia i niższe, tym utrzymanie jego
statyki wymaga mniejszej grubości ścianki zdrowego drewna. Ścianka drewna o grubości około 3 cm w pniu drzewa o średnicy powyżej 1 m może być wystarczająco
gruba, żeby drzewo wytrzymało huragan (Suchocka i Kolasiński, 2018).
Konieczność oceny statyki drzew wymaga wprowadzenia metody przeglądu
i oceny stanu drzew, przykładowo procedur opartych na metodach wizualnych Visual Tree Assessment (VTA) (Mattheck, 2007a, b; Suchocka, 2014 a, b). Zarządzanie
drzewami wymaga w praktyce przeprowadzenia diagnostyki i określenia metod minimalizowania ryzyka powodowanego przez drzewa. W procesie oceny statyki drzew
istotne jest zebranie informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczącej oszacowania poziomu ryzyka w otoczeniu drzewa. Właściwa kwalifikacja do klas ryzyka
jest szczególnie istotna w przypadku drzew starych i dziuplastych, ale jednocześnie
bardzo cennych, kiedy to nieuzasadniona obawa o bezpieczeństwo osoby oceniającej
może prowadzić do błędnej kwalifikacji i w konsekwencji usunięcia drzewa. Przykładowo, często usuwane są drzewa dziuplaste, mimo że wykazują wystarczającą wytrzymałość pnia na złamanie, ponieważ nikt nie wykonuje badań sprawdzających
z zastosowaniem tomografii dźwiękowej lub elastometrów. Grzyby pasożytnicze
rozkładają drewno, jednak powstanie dziupli jest naturalnym etapem w cyklu życia
drzew, zwłaszcza sędziwych i domem dla wielu gatunków, w tym chronionych (ryc.
10). Ochrona bioróżnorodności czasami staje w konflikcie z koniecznością zachowania statyki drzewa, wtedy jednak, zanim cenne drzewo zostanie usunięte, należy
zastosować zabiegi minimalizowania ryzyka, którymi mogą być: cięcie wycofujące
koronę (retrenchment prunning), podwiązanie konaru, związanie korony drzewa
czy redukcja osłabionej części z zastosowaniem cięcia koronkowego (coronet cut)
(Dujesiefken i inni, 2016). W dalszej części przedstawiono specyfikę często występujących gatunków grzybów i organizmów mogących wpływać na zwiększenie stopnia
ryzyka powodowanego przez drzewa. Szczególny nacisk położny został na wskazanie
ich wartości użytkowych.
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Ryc. 9. Dąb Duży Wojtek po rozłamaniu – wewnątrz pnia widoczna rozległa dziupla z rozkładem,
fot. M. Suchocka

Ryc. 10. Cykl rozwojowy grzybów, pasożytów przyrannych oraz rola dziupli we wspomaganiu różnorodności biologicznej. W dziupli z próchnowiskiem zaznaczono larwy chrząszczy próchnojadów, jednym z tego
typu gatunków jest pachnica dębowa, rys. A. Zuzga

33

4. Przewodnik do rozpoznawania gatunków grzybów mogących mieć
wpływ na pogorszenie statyki drzew, ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości użytkowych, w tym leczniczych
Grzyby to tajemnicze organizmy, nieruchliwe jak rośliny, a pozbawione chlorofilu.
Zdają się pojawiać jakby znikąd, w jednym miejscu rosną setkami, w kolejnych próżno ich szukać. Na pytania dotyczące sposobu odżywiania i przynależności grzybów
naukowcy przez setki lat nie mogli znaleźć satysfakcjonującej odpowiedzi. Kojarzą
się z rozkładem, wilgocią, gniciem. Karmią, leczą, mogą też zabić. Budzą lęk, gdy
pojawiają się na pniu drzew. Czy ono runie? Może należałoby je wyciąć?
„Huby”, czyli grzyby nadrzewne, rzadko budzą tak gorące emocje, jak dorodne prawdziwki czy kurki, w końcu są twarde jak drewno, na którym rosną i z pewnością nie nadają się do jedzenia. Ich rozróżnianie, nawet dla dość zaawansowanych
pasjonatów grzybów, jest dość skomplikowane. Czy jednak rzeczywiście są tak bezużyteczne i nieciekawe, jak wielu się wydaje?
To, o czym zwykle myślimy, mówiąc „grzyb”, to owocnik składający się
z trzonu i kapelusza, pod którym znaleźć możemy rurki bądź blaszki. Tymczasem
obserwowany przez nas mniej lub bardziej apetyczny grzybek jest zaledwie tym,
czym jabłko dla jabłoni: nośnikiem materiału genetycznego dla potencjalnych przyszłych pokoleń, a tym samym maleńkim fragmentem olbrzymiego organizmu przerastającego podłoże. W przeciwieństwie jednak do drzewa nie jest rośliną – grzyby
już w połowie ubiegłego wieku zostały wydzielone jako odrębne królestwo.
Wbrew obiegowej opinii grzyby nie są również bezwartościowym, ciężkostrawnym pokarmem, zaledwie przyjemnym w smaku. Prawidłowo przyrządzone,
zebrane w miejscach o niskim zanieczyszczeniu środowiska, stanowią doskonałe
źródło białka i wielu cennych dla zdrowia pierwiastków. Organizmy grzybów zdolne
są do syntezy niespotykanych nigdzie indziej substancji, z których wiele może mieć
potencjalnie przełomowe znaczenie w naukach medycznych. Choć wiele z opisanych
w niniejszej publikacji gatunków jest od stuleci wykorzystywanych w tak zwanej medycynie tradycyjnej, dopiero teraz naukowcy są w stanie nazwać zawarte w grzybni
i owocnikach związki oraz określić sposób ich działania. Jest to kluczowe dla ustalenia najkorzystniejszego sposobu ekstrakcji i podania, a także potencjalnych interakcji między substancjami leczniczymi. Nie bez znaczenia jest samo źródło substancji –
zawartość interesujących z punktu widzenia nauki związków może zależeć nie tylko
od szczepu danego gatunku (a więc miejsca pozyskania), ale i tego, czy ekstrahowane
są one z owocników czy grzybni. Owocniki pojawiające się na drzewach w miastach
często wywołują poczucie zagrożenia, a zdarza się, że również panikę.
Chcąc prawidłowo zidentyfikować gatunek grzyba, należy zwrócić uwagę
na całokształt jego budowy. Są gatunki rozpoznawalne na pierwszy rzut oka i bez
34
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żadnych wątpliwości, takie jak żółciak siarkowy, inne natomiast stanowią ucieleśnienie powiedzenia, że diabeł tkwi w szczegółach. Dlatego owocnik zawsze należy
obejrzeć w całości. Badania wskazują, że sposób zbioru owocnika nie ma wpływu na
możliwość pojawienia się kolejnych w przyszłości, aczkolwiek w przypadku grzybów
saprotroficznych, a więc rozkładających martwe tkanki, np. drzewne, należy liczyć
się z tym, że prędzej czy później źródło pokarmu może ulec wyczerpaniu (Egli i inni,

owocnik z trzonem, kapeluszem
i rurkowatym hymenoforem

owocnik miseczkowaty
bez trzonu

owocnik z trzonem, kapeluszem
i blaszkowatym hymenoforem

owocnik grzyba poliporoidalnego
bez trzonu, bokiem przyrośnięty do
podłoża

owocnik
miseczkowaty
bez trzonu
owocnik grzyba blaszkowego
z bocznym trzonem

smardz

Ryc. 11. Przykłady owocników, rys. A. Zuzga
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2006). Nie musimy się więc obawiać zerwania grzyba, jeżeli jest to konieczne, choć
w przypadku hub warto wziąć pod uwagę, że wiele owocników rośnie przez wiele lat.
Grzyby nie tworzą tkanek – ich owocniki zbudowane są ze zbitej grzybni noszącej
nazwę plektenchymy. Mimo to różnorodność kształtów, kolorów i rozmiarów grzybów jest wręcz zadziwiająca: od bezkształtnych powłok pokrywających martwe gałęzie, przez miseczki, kule, muszelki i półeczki, po olbrzymie formy złożone z trzonu
i kapelusza, występujące u odlegle spokrewnionego z pieczarką gatunku Macrocybe
titans (ryc. 11-15).

Ryc. 12. Przykładowe hymenofory, rys. A. Zuzga

Ryc. 13. Owocnik grzyba kapeluszowatego bez trzonu
z blaszkowatym hymenoforem (rozszczepka pospolita) –
widok z dołu, fot. A. Jarska
Ryc. 14. Owocnik grzyba
z labiryntowatym hymenoforem
(gmatwek dębowy), fot. A. Jarska
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Ryc. 15. Owocnik grzyba z rurkowym hymenoforem (lakownica spłaszczona), fot. A. Jarska

Dolna strona grzyba nazywana jest hymenoforem. Kształt hymenoforu jest
charakterystyczny dla gatunku, ale może być też charakterystyczny dla rodziny grzybów. Przykładowo rodzina Polyporaceae posiada liczne rurki, widoczne jako pory,
i od tego pochodzi nazwa całej rodziny. Spodnia strona owocnika jest również pomocą w rozpoznawaniu gatunku grzyba.

Ryc. 16. Brunatna zgnilizna drewna, fot. A. Jarska

Ryc. 17. Biała zgnilizna drewna, fot. A. Jarska
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Inną wskazówką w rozpoznawaniu gatunków grzybów jest typ rozkładu
drewna, który powodują grzyby. Dwa podstawowe typy rozkładu to brunatna i biała
zgnilizna (ryc. 16-17). W przypadku brunatnej zgnilizny w pierwszej fazie rozkładowi ulega przede wszystkim celuloza, podczas gdy lignina pozostaje prawie nietknięta.
Drewno rozpada się na kafelki o regularnym kształcie w kolorze brunatnym, tak jak
w przypadku rozwoju żółciaka siarkowego.
W przypadku białej zgnilizny rozkładowi ulegają mniej więcej równocześnie wszystkie składniki drewna (celuloza, lignina i hemiceluloza). Drewno ulegające
rozkładowi kurczy się, mięknie, traci masę oraz kruszy się w palcach na włókniste
fragmenty. Udział celulozy w drewnie jest większy niż ligniny wskutek czego, jeżeli
nawet grzyb rozkłada obydwa składniki równomiernie, to w wyniku tego procesu
pozostaje w końcowej fazie rozkładu więcej jasnej celulozy niż ciemno zabarwionej
ligniny, co może tłumaczyć kolor. Biała zgnilizna częściej spotykana jest na drzewach, przykładowo rozwija się w przypadku zainfekowania drzewa hubiakiem pospolitym czy rozszczepką.
W związku z tym, że zgnilizna powoduje utratę wytrzymałości mechanicznej drewna, rozległy rozkład może prowadzić do złamania konaru, pnia czy wykrotu
drzewa. Każdy z gatunków grzybów ma swoją specyfikę rozwoju, rozkłada drewno
szybko lub powoli. Największe znaczenie dla zwiększenia ryzyka związanego z drzewami mają patogeny przyranne. Rany powstające na skutek cięcia grubych konarów
infekowane są zarodnikami, co w efekcie powoduje rozwój zgnilizny, powstawanie
dziupli o coraz mniejszej grubości ścianki zdrowego drewna i w rezultacie może
prowadzić do złamania gałęzi lub pnia. Mechanizmy obronne drzewa mają na celu
zmniejszenie intensywności rozwoju patogenu i jest to przykładowo grodziowanie
(ang. Compartymentalization of Decay in Trees – model CODIT). W modelu tym
opisany jest sposób, w jaki zainfekowane drewno jest oddzielone grodziami od drewna zdrowego. Shigo (1986) opisał cztery rodzaje grodzi ze względu na lokalizację.
Część I CODIT to 3 ściany: ściana 1 – hamuje rozwój patogenów w kierunku pionowym – ściany komórek, ściana 2 – hamuje rozkład w kierunku do wewnątrz pnia,
ściana 3 – powstaje w płaszczyźnie promieniowej (barierą są promienie rdzeniowe).
Część II CODIT to ściana 4 – oddziela nowe drewno od zainfekowanego (ryc. 18).
Ponadto pnie drzew przyrastają każdego roku, co zwiększa grubość ścianki zdrowego
drewna. Kluczem do poprawy statyki drzewa jest utrzymanie dobrych warunków
siedliskowych. Drzewo o dobrej kondycji może wygrać wyścig z patogenem przez
wyizolowanie drewna zainfekowanego od zdrowego wewnątrz pnia i zalanie rany
tkanką przyranną. Te mechanizmy ochronne odcinają zasób pokarmu i tlenu dla
grzyba.
Niektóre gatunki mogą prowadzić do obumierania drzew, a dopiero w następstwie do złamania pnia czy ich wywrócenia. Tego rodzaju grzybem jest opieńka
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miodowa (Armilaria mellea). Grzyb ten często atakuje drzewa osłabione, w związku
z tym przykładowo grzybnia może pojawiać się na korzeniach drzew po zakończeniu
prac budowlanych, kiedy korzenie zostały zniszczone lub uszkodzone (ryc. 19 i 20).

Ryc. 18. Bariera pomiędzy drewnem rozłożonym przez grzyby a drewnem zdrowym – na zdjęciu widoczne
ściany 2 i 4 modelu CODIT, fot. M. Suchocka

Ryc. 19. Ryzomorfy
opieńki,
fot. M. Suchocka
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Ryc. 20. Cykl rozwojowy opieńki miodowej – patogenu, który atakuje korzenie, rys. A. Zuzga

M. Suchocka, A. Jarska
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Jest jeszcze jeden niezwykle ważny aspekt dotyczący grzybów, o którym należy koniecznie powiedzieć – część gatunków to organizmy symbiotyczne. Znawcy
mikoryzy podkreślają, że nie znajdziemy drzewa bez symbiozy z grzybami mikoryzowymi. Występuje siedem typów mikoryzy, endo- i ektomikoryza są tymi najbardziej znanymi. Grzyby mikoryzowe zaopatrują drzewo w wodę z solami mineralnymi. Bronią też, produkując różne substancje chemiczne, przykładowo antybiotyki,
korzeni przed patogenami, takimi jak bakterie chorobotwórcze, nicienie pasożytnicze czy nawet pasożytnicze gatunki grzybów. Sam fakt zwiększenia stopnia bioróżnorodności przez ich liczne gatunki zapobiega możliwości rozprzestrzenienia się
niektórych patogenów. W zamian grzyby są zaopatrywane przez drzewa w cukry.
W procesie zarządzania drzewami miejskimi istotne jest rozpoznanie gatunku grzyba, a co za tym idzie – specyfiki jego rozwoju – grzyby mogą powodować
wolny lub szybki rozkład, co decyduje o ich wpływie lub jego braku na zwiększenie
ryzyka. Ważnym czynnikiem jest również faza rozwojowa drzewa: drzewa starzejące
się lub sędziwe mogą być bardziej odporne na rozkład dzięki wieloletniemu procesowi grodziowania oraz skomplikowanej budowie pnia. Grzyby są niezwykle ważnym
ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Jako destruenci dostarczają pokarm lub zapewniają schronienie innym organizmom, ale mogą być też organizmami symbiotycznymi, kluczowymi dla przetrwania drzewa w warunkach stresowych. Co ciekawe, mają
również liczne wartości użytkowe, często zawierają substancje lecznicze dla organizmu człowieka. Poniżej opisane zostały najczęściej występujące lub ciekawe grzyby
saprotroficzne, z uwzględnieniem ich specyfiki gatunku, ale co ważne – również wartości przyrodniczych lub użytkowych.
4.1. OPIS GATUNKÓW
Białoporek brzozowy (Fomitopsis betulina, d. Piptoporus betulinus)
Owocnik: jednoroczny, osiągający od 5 do 20 cm szerokości, początkowo niemal
kulisty, następnie coraz bardziej spłaszczony, z lekko podwiniętym brzegiem. Powierzchnia gładka, początkowo aksamitna, podczas suszy spękana, jasnobeżowa do
brązowej, jaśniejąca ku brzegom (ryc. 21 i 22).
Hymenofor: rurkowy, o drobnych, białych porach.
Miąższ: biały, zwarty, po wyschnięciu korkowaty, bardzo gorzki w smaku.
Występowanie: pasożyt brzóz – wywołuje brunatną zgniliznę drewna; występuje
także na martwych osobnikach, a jego owocniki, choć jednoroczne, potrafią pozostawać na drzewie przez następny sezon. Obecność tego gatunku grzyba zwiększa
znacząco ryzyko złamania pnia drzewa.
Znaczenie: jest to jeszcze jeden gatunek o wielowiekowej historii wykorzystania
w medycynie ludowej. Spożywany był w postaci herbatki mającej leczyć nowotwo41
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ry. Fragmenty owocników białoporka zostały znalezione wśród dobytku Ötziego –
„człowieka lodu”, którego zmumifikowane szczątki pochodzące z ok. 3300 r. p.n.e.
odnaleziono w Tyrolu. Badacze nie są zgodni, do czego Ötzi miałby wykorzystywać grzyby; wśród hipotez padało zarówno łagodzenie dolegliwości żołądkowych,
jak i opatrywanie ran. Współczesne badania wykazały m.in. toksyczność obecnego
w owocnikach kwasu agarowego dla włosogłówki – nicienia pasożytującego w układzie pokarmowym. Analizy wykazały również obecność szeregu substancji mających
działanie przeciwbakteryjne, grzybobójcze, przeciwwirusowe, jak również przeciwrakowe, jednak mechanizm działania części z nich jest jeszcze słabo poznany (Pleszczyńska i inni, 2017).
Ekstrakty z tego grzyba wykazały działanie przeciwzapalne, a także silnie
cytotoksyczne względem linii komórkowych nowotworu prostaty oraz umiarkowanie ograniczające żywotność względem komórek czerniaka (Sułkowska-Ziaja i inni,
2018). Zaobserwowano również działanie antyproliferacyjne i przeciwmigracyjne
wobec komórek nowotworów piersi, jelita grubego i płuc (Pleszczyńska i inni, 2016).
Wodny ekstrakt z białoporka wpływał pozytywnie na dojrzewanie komórek denrytycznych – swoistego „systemu wczesnego ostrzegania” dla układu odpornościowego
(Grunewald i inni, 2018). Wskazuje się również na działanie antyoksydacyjne, a także przeciwbakteryjne, np. względem wysoce opornego szczepu bakterii Enterococcus faecalis (Vonduk i inni, 2015).

Ryc. 21. Młody owocnik białoporka
brzozowego (Fomitopsis betulina),
fot. A. Jarska
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Ryc. 22. Owocnik białoporka
brzozowego (Fomitopsis
betulina), fot. A. Jarska

Błyskoporek podkorowy (Inonotus obliquus)
Owocnik: najczęściej obserwowaną formą jest owocnik bezpłciowy (sklerocjum),
przybierający formę twardej, kruchej masy wystającej z rany w pniu drzewa (ryc. 23
i 25). Powierzchnia owocnika jest całkowicie czarna, przypominająca węgiel. Łatwo
odkrusza się, ukazując rdzawopomarańczowe wnętrze z nitkami pomarańczowej
grzybni. Owocniki potrafią przybierać znaczne rozmiary – do wielkości piłki futbolowej.
Owocnik płciowy jest znacznie rzadziej spotykany ze względu na swoją nietrwałość, a także sposób wzrostu. Pojawia się on pod korą zainfekowanego drzewa,
przybierając postać rozpostartą (resupinatową), zajmującą często dużą powierzchnię. Następnie powoduje pękanie kory, dzięki czemu zarodniki płciowe, zwane bazydiosporami, mogą przedostać się do środowiska (ryc. 24).
Występowanie: pasożyt brzóz, występuje także sporadycznie na innych gatunkach
drzew liściastych (olchach, klonach, topolach, osikach). Grzyb jest objęty ochroną
częściową oraz znajduje się na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski – wart ochrony ze względu na powolny wzrost i rzadkość występowania. Pojawienie się grzyba
raczej powoduje zwiększenia stopnia zagrożenia złamania pnia.
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Znaczenie: grzyb wykorzystywany w tradycyjnej medycynie w krajach byłego
Związku Radzieckiego, znany również pod nazwą „czaga” lub „grzyb brzozowy”.
Stosowany jest zwykle w postaci naparu lub nalewki. Przypisuje mu się właściwości pobudzające i przeciwzapalne, a także łagodzące dolegliwości ze strony układu
pokarmowego. Przeprowadzone dotychczas badania pozwoliły na wyizolowanie
ze sklerocjów szeregu substancji o potencjalnym działaniu prozdrowotnym, m.in.
przeciwnowotworowym, immunostymulującym, przeciwutleniającym (Chen i inni,
2010; Xiuhong i inni, 2015), a także przeciwzapalnym (Choi i inni, 2010; Mishra
i inni, 2012) i przeciwwirusowym (Ichimura i inni, 1988; Shibnev i inni, 2015; Shibnev i inni, 2011). Ekstrakty z błyskoporka podkorowego wykazują działanie przeciwzapalne, m.in. w infekcji powodowanej przez wirus zapalenia wątroby typu C.

Ryc. 23. Sklerocjum
(owocnik bezpłciowy)
błyskoporka
podkorowego
(Inonotus obliquus),
fot. A. Jarska
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Ryc. 24. Forma płciowa błyskoporka podkorowego (Inonotus obliquus) – niezwykle rzadki widok,
fot. M. Wantoch-Rekowski

Ryc. 25. Sklerocjum
(owocnik bezpłciowy)
błyskoporka podkorowego
(Inonotus obliquus),
fot. A. Jarska
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Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus)
Kapelusz: średnica od 5 do 20 cm, o powierzchni gładkiej, koloru od jasnego beżu
przez szarobrązowy po ciemnoszary. Brzeg owocnika za młodu podwinięty, później
rozpostarty, środek lejkowato zagłębiony (ryc. 26 i 27).
Trzon: krótki, położony z brzegu owocnika.
Hymenofor: blaszki zbiegające na położony obrzeżnie trzon, w kolorze od białego
po beżowy.
Miąższ: miękki i soczysty, w smaku łagodny, o przyjemnym zapachu. W trzonie
bywa nieco łykowaty.
Występowanie: na martwym drewnie drzew liściastych, rzadko iglastych oraz na
drzewach starych, chorych i obumierających. Owocniki występują grupowo, a ich
skupiska często osiągają znaczne rozmiary i wagę do kilku kilogramów. Rozpowszechniony na całym świecie. Grzyb rzadko pojawiający się w środowisku miejskim, ma powolne tempo rozkładu drewna. Uwarunkowania te sprawiają, że ma niewielkie znaczenie jako grzyb wpływający na zwiększenie ryzyka.
Znaczenie: doskonały grzyb
jadalny, łatwy w uprawie i przez
cały rok dostępny w handlu.
Wyizolowane z owocników
boczniaka ostrygowatego substancje (beta-D glukan, lektyny i inne) wykazują działanie
antybakteryjne,
przeciwwirusowe,
przeciwutleniające
i przeciwnowotworowe (Deepalakshmi i inni, 2014).

Ryc. 26. Młode owocniki boczniaka
ostrygowatego (Pleurotus ostreatus),
fot. A. Jarska
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Ryc. 27. Dojrzałe
owocniki boczniaka ostrygowatego
(Pleurotus ostreatus), fot. A. Jarska

Czyreń ogniowy (Phellinus igniarius)
Owocnik: wieloletni, wielkości od kilku do 30 cm, początkowo bezkształtny, bulwiasty, rdzawo aksamitny, później przybierający kształt spłaszczony lub przypominający końskie kopyto. Powierzchnia gładka, szara do niemal czarnej, z nieregularnymi, koncentrycznymi strefami przyrostu rocznego, czasem spękana i niekiedy
pokryta nalotem glonów. Brzeg zaokrąglony, jaśniejszy od starszych części owocnika
(ryc. 28).
Hymenofor: rurkowaty, wielowarstwowy. Powierzchnia porów od cielistego
przez rdzawy do brunatnego.
Miąższ: zdrewniały, rdzawy do brunatnego.
Występowanie: pasożytuje na żywych
drzewach liściastych, spośród których
szczególnie upodobał sobie wierzby. Wywołuje białą zgniliznę drewna, rozkłada
drewno w powolnym tempie. Na wierzbach głowionych może rozwijać się wiele
lat, nie powodując złamania pni drzew.
Znaczenie: w przeszłości pokrojony na
plasterki i wysuszony był używany jako
„hubka” do rozpalania ognia. W wyciągu z jego owocników chińscy naukowcy
wykryli znaczące ilości antyoksydantów
(Lung i inni, 2010).
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Hubiak pospolity (Fomes fomentarius)
Owocnik: wieloletni, osiągający często znaczące rozmiary (do 30 cm wysokości
i 40 szerokości), w kolorze
od jasnoszarego po jasnobrązowy, z wyraźnymi
koncentrycznymi liniami
przyrostu rocznego. Kształt
najpierw spłaszczony, później przypominający kopyto. Brzeg zaokrąglony, jaśniejszy od reszty owocnika
(ryc. 29 i 30).
Hymenofor: rurkowy, pory bardzo drobne, koloru od jasnopomarańczowego do rudobrązowego. Rurki długie, od 3 do 7 cm.
Miąższ: jasnobrązowy, bliżej hymenoforu korkowaty, wewnątrz starszych części
owocnika zamszowaty, miękki.
Występowanie: grzyb pasożytniczy i saprotroficzny, wywołujący szybko rozwijającą
się białą zgniliznę drewna. Bardzo częsty, atakuje drzewa osłabione, z dużymi ranami. Pojawienie się owocników świadczy o bardzo zaawansowanym procesie rozkładu
drewna i wysokim ryzyku złamania zainfekowanego pnia lub konaru.
Znaczenie: w przeszłości był wykorzystywany jako tzw. hubka do rozpalania ognia
i podtrzymywania żaru. Aksamitnego miąższu tego grzyba używano też jako materiału do wyrobu odzieży, np. kapeluszy, a po rozbiciu sprawdzał się jako środek
opatrunkowy. Analizy przeprowadzone przez zespół złożony z austriackich i włoskich naukowców wskazują
na znaczące działanie przeciwgrzybiczne ekstraktów
z niektórych szczepów tego
gatunku (Dresch i inni,
2015). Ekstrakty z hubiaka
pospolitego wykazują właściwości odbarwiające, a tym
samym neutralizujące syntetyczne barwniki używane
w przemyśle tekstylnym
(Vrsanska i inni, 2016).
Ryc. 30. Owocniki hubiaka pospolitego (Fomes fomentarius), fot. A. Jarska
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Lakownica spłaszczona
(Ganoderma applanatum)
Owocnik: wieloletni; potrafi osiągać
znaczne rozmiary – do 50 cm szerokości, początkowo zaokrąglony, później
półkowaty, przyrośnięty do drewna
bokiem. Powierzchnia koncentrycznie
pofałdowana, w kolorze brunatnym,
często oprószona unoszącymi się ze
spodniej strony brązowymi zarodnikami. Brzeg żywego, przyrastającego
owocnika biały do beżowego (ryc.
31 i 32).
Hymenofor: biały, rurkowaty, wielowarstwowy. Uszkodzony przebarwia
się na brązowo.
Miąższ: dość elastyczny, w młodych
owocnikach białawy, w starszych brązowy. W smaku gorzki i lekko piekący.
Występowanie: niebezpieczny pasożyt
drzew liściastych, sporadycznie spotykany na drzewach iglastych. Wywołuje białą zgniliznę drewna, która szybko się
rozwija i w konsekwencji prowadzi do złamania odziomka pnia lub wykrotu drzewa.
Znaczenie: w krajach anglosaskich nazywany jest artist’s conk – hubą artystów przez
swoją właściwość zmiany koloru uszkodzonego hymenoforu, wykorzystywany bywa
do prac plastycznych.

Ryc. 32. Owocniki lakownicy spłaszczonej (Ganoderma applanatum) z widocznymi hymenoforami, fot. A. Jarska
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Łuszczak (łuskwiak) zmienny (Kuehneromyces mutabilis)
Owocnik: średnicy od 2 do 8 cm, żółtobrązowy do ciemnobrązowego, wilgotny, jasny w środku i ciemniejszy na zewnątrz, pokryty czasem drobnymi łuseczkami; za
młodu półkolisty do rozpostartego z zaokrąglonym garbkiem w stanie dojrzałym.
Higrofaniczny – zmienia kolor pod wpływem wilgoci (ryc. 33 i 34).
Trzon: brązowy u podstawy, jaśniejący w kierunku kapelusza, z wyraźnym pierścieniem, pokryty drobnymi łuseczkami; włóknisty i pusty w środku.
Hymenofor: blaszkowy, blaszki za młodu zasłonięte błoniastą osłoną, jasne, z wiekiem ciemniejące, delikatnie zbiegające na trzon.
Miąższ: jasnobrązowy, z wiekiem
ciemniejąc, łagodny w smaku.
Występowanie: gromadnie na
martwym drewnie drzew liściastych, sporadycznie na drewnie
drzew iglastych.
Znaczenie: saprotrof. Smaczny,
częsty grzyb jadalny – wykorzystuje się same kapelusze. Początkujący grzybiarze powinni zachować szczególną ostrożność przy
zbiorze tego grzyba, ze względu
na możliwą pomyłkę z trującą
hełmówką obrzeżoną (jadowitą).

Ryc. 33. Liczne owocniki łuszczaka zmiennego (Kuehneromyces mutabilis), fot. A. Jarska
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Maślanka wiązkowa (Hypholoma fasciculare)
Owocnik: średnicy do 5 cm, sporadycznie pojawiają się większe; cytrynowożółty,
ciemniejący ku środkowi do pomarańczowobrązowego, gładki. Za młodu z wyraźnym garbkiem, później rozpościerający się półkoliście, na starość spłaszczony lub
lejkowato zagłębiony, czasem wywinięty (ryc. 35).
Trzon: cytrynowożółty z zygzakowatym wzorem. Na trzonie widoczny cienki pierścień – pozostałość osłony.
Hymenofor: blaszkowy, u młodych owocników jaskrawożółty, później szary do
ciemnoszarego z fioletowym odcieniem. Przed rozwinięciem się kapelusze są okryte
osłoną.
Miąższ: siarkowożółty, o nieprzyjemnym zapachu, bardzo gorzki.
Występowanie: grzyb saprotroficzny, bardzo pospolity, spotykany na martwym
drewnie zarówno drzew iglastych, jak i liściastych. Powoduje białą zgniliznę. Grzyb
silnie trujący!
Gatunki podobne: inne gatunki maślanek – jadalna maślanka łagodna oraz niejadalna maślanka ceglasta, a także jadalny łuszczak zmienny.

Ryc. 35. Owocniki maślanki wiązkowej (Hypholoma fasciculare), fot. A. Jarska
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Ozorek dębowy (Fistulina hepatica)
Owocnik: szerokości między 10 a 20 cm, grubości między 5 a 10 cm. Za młodu bulwkowaty, później coraz bardziej spłaszczony i rozpostarty, od różowego przez krwistoczerwony po ciemnowiśniowy, przypominający język lub wątrobę, co odzwierciedlone jest w nazwach polskiej i łacińskiej. Młode owocniki często ociekają czerwoną
substancją. Trzon bardzo krótki, boczny, często słabo wyodrębniony (ryc. 36).
Hymenofor: rurkowy, wpierw różowy, przez beż po brąz. Pory bardzo drobne
o średnicy ok. 0,2-0,3 mm.
Miąższ: czerwony z jaśniejszymi pasmami, przypominający surowe mięso, miękki
i soczysty, o kwaskowatym smaku i przyjemnym zapachu.
Występowanie: grzyb ten pasożytuje na dębach, powodując brunatną zgniliznę
drewna. Zgnilizna rozwija się przez długie lata, więc nie ma dużego znaczenia dla
zwiększenia stopnia ryzyka powodowanego przez grzyby. Pełni istotną rolę w ekosystemie przez zapoczątkowanie procesu powstawania dziupli. Pojawia się również na
martwych już pniach. Jest organizmem rzadkim, ujętym na Czerwonej liście roślin
i grzybów Polski i objętym ochroną częściową.
Znaczenie: ozorek dębowy jest również grzybem jadalnym, jednak ze względu na
jego rzadkość i urodę nie powinno się go zbierać. Serbscy naukowcy zbadali zawarte
w owocnikach ozorka dębowego fenole i flawonoidy i stwierdzili, że posiadają one
obiecujące właściwości przeciwutleniające i cytotoksyczne względem komórek estrogenozależnego raka piersi (Novaković i inni, 2017).

Ryc. 36. Owocnik ozorka dębowego (Fistulina hepatica), fot. A. Jarska
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Płomiennica zimowa (Flammulina velutipes)
Owocnik: od żółtego po ciemnopomarańczowy, jaskrawy, o śliskiej powierzchni
(ryc. 37).
Trzon: za młodu pomarańczowy, przez brąz po niemal czarny, przez cały czas charakterystycznie aksamitny. Pusty w środku.
Hymenofor: blaszkowy, w kolorze jasnożółtym.
Miąższ: dość cienki, w trzonie włóknisty, żółtawy, smak i zapach przyjemny, łagodny.
Występowanie: na martwym drewnie drzew liściastych, szczególnie na wierzbach
i klonach jesionolistnych. Występuje wyłącznie zimą podczas odwilży; podczas mrozów zatrzymuje swój rozwój, by wznowić go, gdy temperatura podniesie się powyżej
zera. Grzyb saprotroficzny, rozkładający martwe drewno.
Znaczenie: grzyb jadalny, bardzo smaczny i zwykle występujący gromadnie. Szczególną cechą tego grzyba jest zdolność przetrwania mrozów i wznowienie wzrostu po
ich ustąpieniu. Płomiennica zimowa zawdzięcza to szczególnemu białku powstającemu w reakcji na chłód i powodującemu obniżenie temperatury zamarzania soku
komórkowego, przez co ściany komórkowe owocników nie są rozsadzane przez
kryształki lodu. Ze względu na tę wyjątkową właściwość trwają badania nad wykorzystaniem takich białek w przemyśle spożywczym i krioprezerwacji (Dolev i inni,
2016).

Ryc. 37. Widoczne blaszkowe hymenofory dojrzałych owocników płomiennicy zimowej
(Flammulina velutipes), fot. A. Jarska
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Pniarek obrzeżony (Fomitopsis pinicola)
Owocnik: szerokości od 10 do 30 cm. Za młodu płaski, z wiekiem coraz mocniej
wysklepiony, do kształtu przypominającego kopyto. Wierzch owocnika w odcieniach
brązu, pomarańczu i żółci do beżu na brzegu, z połyskiem, na starość matowiejący i szarzejący, przez co zaczyna przypominać hubiaka pospolitego i bywa od niego
trudno odróżnialny. Na powierzchni owocnika wyraźnie widoczne pofalowane linie
przyrostu. Młode owocniki charakteryzuje gutacja – wydzielanie kropli cieczy na
brzegach i hymenoforze. Cechą, która pomaga odróżnić pniarka obrzeżonego od hubiaka pospolitego jest fakt, że jego skórka po podpaleniu topi się, w przeciwieństwie
do hubiaka, który ulega zwęgleniu i żarzy się (ryc. 38 i 39).
Hymenofor: rurkowy, o małych, okrągłych porach, w kolorze kremowym lub żółtawym, na starość brązowiejący (ryc. 40).
Miąższ: twardy, żółtobrązowy, o gorzkim smaku.
Występowanie: grzyb pasożytniczy, rosnący głównie na drzewach iglastych, pojawia
się także na osobnikach martwych. Rozkłada drewno z umiarkowaną szybkością,
w środowisku miejskim stosunkowo rzadko występuje, dlatego nie ma większego
znaczenia jako grzyb powodujący zwiększenie poziomu ryzyka.
Znaczenie: wyciągi z pniarka wykazywały działanie przeciwbakteryjne wobec Bacillus subtilis i Staphylococcus aureus, a także zależne od szczepu działanie przeciwgrzybicze (Dresch i inni, 2015). U myszy wyciąg z pniarka obrzeżonego indukował
apoptozę i zatrzymywał cykl życia komórek mięsaka oraz wydłużał życie zwierząt
(Gao i inni, 2017).

Ryc. 38. Młody owocnik pniarka obrzeżonego (Fomitopsis pinicola), fot. A. Jarska
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Ryc. 39. Dojrzałe owocniki pniarka obrzeżonego
(Fomitopsis pinicola), fot. A. Jarska

Ryc. 40. Widoczny rurkowy hymenofor owocnika pniarka obrzeżonego (Fomitopsis pinicola), fot. A. Jarska
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Próchnilec maczugowaty
(Xylaria polymorpha)
Owocnik: pałeczkowaty, walcowaty
lub maczugowaty, wydłużony, często przypominający kształtem palce
(stąd angielska nazwa dead man’s
fingers – palce trupa), grubości do
2,5 cm. Powierzchnia z początku
gładka, szara, z jaśniejszym czubkiem, następnie szorstka, twarda,
pokryta grudkami, w kolorze od
ciemnobrązowego do czarnego.
Miąższ: wnętrze owocnika włókniste i białe.
Występowanie: na i w pobliżu pniaków drzew liściastych.
Znaczenie: saprotrof. Powoduje rozkład martwego drewna. Niejadalny.

Ryc. 41. Charakterystyczne owocniki próchnilca maczugowatego (Xylaria polymorpha), fot. A. Jarska

Rozszczepka pospolita (Schizophyllum commune)
Owocnik: owocnik najczęściej od 15 do 30 mm, pojawiają się jednak i większe – mierzące 5-6 cm, półkolisty, muszelkowaty lub wachlarzowaty. Powierzchnia filcowata,
w barwach od bieli po szarość, czasem w odcieniach beżu i różu, promieniście pofalowana lub bruzdowana. Powierzchnia kapelusza bywa kolonizowana przez glony,
które nadają jej zielony odcień (ryc. 42 i 43).
Hymenofor: przypominający rozszczepione blaszki, w kolorze od szarobeżowego po
czerwonawobrązowe.
Miąższ: cienki, skórzasty, sztywny, bezwonny i bez wyraźnego smaku. W czasie suchej pogody twardy, mięknie jednak podczas deszczu.
Występowanie: gatunek kosmopolityczny. Pasożyt i saprotrof, pojawia się przez cały
rok na drewnie liściastym i iglastym, w jawnych miejscach.
Znaczenie: pełni istotną rolę w rozkładzie bielu, intensywnie rośnie na drzewach
obumierających. Jest raczej oznaką osłabienia lub zamierania drzewa niż zagrożenia powodowanego przez nie. Ze względu na zdolność rozkładu ligniny badane są
możliwości wykorzystania tego gatunku w procesach oczyszczania ścieków i biode56
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gradacji odpadów. W Polsce oraz Europie grzyb uważany za niejadalny, spożywany
jest jednak w niektórych częściach świata (np. Chinach i Tajlandii). Istnieją doniesienia o infekcjach grzybiczych w drogach oddechowych u ludzi powodowanych przez
Schizophyllum commune, dotyczą jednak one pojedynczych przypadków osób o poważnie upośledzonej odporności.

Ryc. 42. Owocniki rozszczepki pospolitej
(Schizophyllum commune), fot. A. Jarska

Ryc. 43. Ciekawe hymenofory owocników
rozszczepki pospolitej
(Schizophyllum commune), fot. A. Jarska
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Uszak bzowy (Auricularia auricula-judae)
Owocnik: jasnobrązowy, galaretowaty, aksamitny, o kształcie przypominającym
małżowinę uszną (stąd nazwa), wypukłą stroną zwrócony w górę (ryc. 44).
Miąższ: chrząstkowaty, bez wyraźnego smaku i zapachu. Podczas suszy kurczy się
i ciemnieje, odzyskuje turgor nasiąknąwszy wodą.
Występowanie: na martwych gałęziach drzew liściastych, najczęściej na bzie czarnym.
Znaczenie: grzyb pasożytniczy i saprotroficzny, rozkładający martwe drewno. Grzyb
jadalny, o identycznym zastosowaniu jak uszak gęstowłosy, znany szerzej jako „grzyb
mun”. Występuje gromadnie, częsty w parkach i zaroślach, zwykle przez wiele lat
w tych samych miejscach.
Owocniki uszaka mają doskonałe właściwości przeciwutleniające i przeciwbakteryjne względem drobnoustrojów Escherichia coli i Staphylococcus aureus
(Cai i inni, 2015). Ekstrakt z tych grzybów, zawierający rozpuszczalny w wodzie polisacharyd, miał znaczący wpływ na obniżenie poziomu glukozy w osoczu i moczu,
a także insuliny i ilości spożywanego pokarmu u myszy z wrodzoną cukrzycą (Yuan
i inni, 1998).

Ryc. 44. Owocnik uszaka bzowego (Auricularia auricula-judae), fot. A. Jarska
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Wachlarzowiec olbrzymi (Meripilus giganteum)
Owocnik: rośnie w dużych skupiskach osiągających nawet metr średnicy. Pojedynczy kapelusz ma rozmiary 30-40 cm i 3 cm grubości, rozpostarty wachlarzowato,
pokryty koncentrycznie ułożonymi prążkami i promieniście pofalowany. Kolor od
jasnego beżu za młodu, po ciemnobrązowy na starość. Skórka matowa, aksamitna
(ryc. 45).
Hymenofor: rurkowy, zabarwiony kremowo do brudnożółtego, czerniejący przy dotknięciu.
Miąższ: miękki i soczysty, o kwaskowatym smaku u młodych owocników, u starszych włóknisty, twardy. Zapach intensywny.
Występowanie: saprotrof i pasożyt drzew liściastych, rzadko spotykany na iglastych.
Powoduje białą zgniliznę drewna. Atakuje korzenie i odziomek drzewa, dlatego
może powodować wykrot lub złamanie odziomka drzewa. Sam dość rzadko spotykany, częściej znajdowany w parkach niż w naturalnych zbiorowiskach roślinnych.
Znaczenie: młode owocniki są jadalne.

Ryc. 45. Młode owocniki wachlarzowca olbrzymiego (Meripilus giganteum), fot. A. Jarska
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Żagiew łuskowata (Cerioporus squamosus)
Owocnik: osiąga często znaczne rozmiary, nawet do 50-60 cm średnicy. Za młodu
kołkowaty, z wierzchu niemal płaski, z centralnie położonym trzonem, z wiekiem
coraz silniej wachlarzowato rozpostarty, lejkowato zagłębiony, o trzonie położonym
z brzegu. Kolor od jasnobeżowego po żółtobrązowy, z ciemniejszymi łuskami rozchodzącymi się ku brzegowi kapelusza. Brzeg najpierw podwinięty, później rozpostarty (ryc. 46).
Hymenofor: rurkowaty, w kolorze od bieli po beż (ryc. 47).
Miąższ: biały, miękki i soczysty, u starszych owocników coraz bardziej łykowaty, o łagodnym smaku i specyficznym zapachu.
Występowanie: pospolity grzyb pasożytniczy, powodujący intensywną białą zgniliznę drewna. Ze względu na szybkie tempo rozkładu powoduje dość szybkie złamanie
gałęzi, dużo rzadziej pnia drzewa. Szczególnie często pojawia się na klonach jesionolistnych i srebrzystych.
Znaczenie: grzyb przez wiele osób uznawany za jadalny – do spożycia nadają się
młode, mięsiste owocniki. Zawarte w owocnikach żagwi łuskowatej związki organiczne wykazywały działanie blokujące powstawanie biofilmów bakteryjnych, a także powstrzymywały swoistą, wciąż poddawaną badaniom formę chemicznej komunikacji między bakteriami z gatunku Pseudomonas aeruginosa (Mocan i inni, 2018).

Ryc. 46. Owocnik żagwi łuskowatej (Cerioporus squamosus), fot. A. Jarska
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Ryc. 47. Widoczny hymenofor owocników żagwi łuskowatej (Cerioporus squamosus), fot. A. Jarska

Żółciak siarkowy (Laetiporus sulphureus)
Owocnik: za młodu bulwiasty, amorficzny, później piłkowany, o promieniście pofałdowanej powierzchni, w kolorze od bladożółtego przez siarkowożółty po pomarańczowy, na starość blednący (ryc. 48 i 49).
Hymenofor: rurkowaty; rurki bardzo krótkie (1-1,5 mm), przyrośnięte i niedające
się oderwać od miąższu.
Miąższ: młody żółty, miękki i soczysty, później drewniejący, na starość biały i kruchy. Smak łagodny, lekko kwaskowaty, zapach przyjemny, grzybowy, na starość przypominający siarkę, odpychający.
Występowanie: gatunek kosmopolityczny. Pasożyt wielu gatunków drzew liściastych, odpowiedzialny jest za brunatną zgniliznę drewna i tworzenie się dziupli. Na
sędziwych dębach czy robiniach może rozwijać się długie lata bez powodowania złamania drzewa.
Znaczenie: młode, mięsiste owocniki grzyba są jadalne. W krajach Ameryki Północnej nazywany jest „leśnym kurczakiem” (chicken-of-the-woods) ze względu na
strukturę przypominającą mięso drobiowe i wszechstronność. Badania serbskich
i portugalskich naukowców wskazują, że owocniki żółciaka siarkowego stanowią bogate źródło białka i węglowodanów. Co więcej, ekstrakt metanolowy z tego grzyba
wykazuje doskonałe właściwości zapobiegające rozwojowi pleśni z gatunku Aspergillus flavus (Petrović i inni, 2014).
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Ryc. 48. Owocniki żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus), fot. A. Jarska

Ryc. 49. Owocniki żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus), fot. A. Jarska
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5. Zarządzanie drzewami miejskimi
Zrównoważony plan zarządzania drzewami miejskimi musi uwzględniać priorytety,
takie jak zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania (statyka), rozwiązanie konfliktów
dotyczących użytkowania (przykładowo zachowanie skrajni), ale również ochrona
różnorodności biologicznej i zrównoważony rozwój terenów miejskich. Jedynie połączenie wszystkich wymienionych powyżej aspektów zarządzania drzewostanem
może prowadzić do stworzenia pełnego planu zarządzania. Ważnym wyzwaniem jest
podniesienie stopnia akceptacji społeczeństwa dla planowanych działań. Możliwe
jest to tylko w sytuacji, kiedy lokalna społeczność rozumie znaczenie przeprowadzanych etapów planu zarządzania dla swojego zdrowia i obniżenia kosztów utrzymania. Plan oparty na świadomości wartości drzew dostarcza argumentów do podejmowania zrównoważonych środowiskowo decyzji w procesach inwestycyjnych.
Opracowanie efektywnej metodyki przeglądu i oceny statyki drzew pozwala na minimalizowanie ryzyka powodowanego przez drzewa, a co za tym idzie – poprawę
stopnia bezpieczeństwa publicznego i akceptacji drzew, również dziuplastych drzew
sędziwych. To, co ważne – przeliczenie i zaprezentowanie lokalnej społeczności skali korzyści, które przynoszą drzewa pozwala na zaplanowanie optymalnego stopnia
zalesienia miasta. Pomocą służą tu różnego rodzaju planistyczne współczynniki, których przykłady opisano na wstępie.
Dobrym przykładem kompleksowego podejścia do strategii zarządzania
drzewami jest miasto Oakville, które opracowało zrównoważony plan zarządzania
drzewami miejskimi pod przewrotnym tytułem: „Drzewa miejskie: nasze rozwiązanie na nasze zanieczyszczenie” (org. „Oakville’s Urban Forest: Our Solution to Our
Pollution”). Miasto podało do wiadomości mieszkańców, że na jego terenie rośnie
1,9 mln drzew, z czego 43% jest zarządzane przez miasto. Główne gatunki to klony:
pospolity, cukrowy, srebrny. Średnie pokrycie koronami drzew to 29,1%, a wartość
odtworzeniowa to 878 milionów dolarów. Co więcej, roczna sekwestracja węgla to
6000 ton o wartości 141 000 dolarów. Drzewa przefiltrowały 22 000 ton CO2, z czego
28% to praca wykonana przez drzewa miejskie. Drzewa w mieście usunęły 172 tony
zanieczyszczeń, przez co zaoszczędziły 141 000 dolarów rocznie, oszczędność energii
wyniosła 840000 dolarów, a największym zagrożeniem dla drzew na terenie miasta jest chrząszcz kózkowaty (Emerald Ash Borer), którego rozprzestrzenienie może
spowodować straty w drzewostanie wartości 86,1 miliona dolarów. Takie podanie
informacji wskazuje przykładowo, że większość pracy wykonują drzewa prywatne,
a inwazja chrząszcza może spowodować zniszczenie części drzew o konkretnej wartości, co jest argumentem silnie ugruntowanym merytorycznie, wyjaśniającym dlaczego należy wydatkować środki na walkę z chrząszczem i co najważniejsze – jest to
opłacalne. To podejście zaprezentowane mieszkańcom miasta zwiększa poziom ak63
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Tabela 7. Określenie aktualnego statusu ochrony drzew miejskich na przykładzie
Oakville – metoda C&I
Wskaźniki realizacji
Kryteria
niskie

Kluczowe cele

umiarkowane/
średnie

dobre

optymalne

Zasób roślinności

Roślinność
rodzima

Brak programu
integracji

Zachęca się do
wykorzystywania
gatunków rodzimych
w ramach odpowiednich
projektów, zarówno na
obszarach objętych
intensywnym, jak
i ekstensywnym
zarządzaniem

Dobrowolne
wykorzystanie
gatunków
rodzimych na
gruntach
publicznych
i prywatnych

Wymagane jest
wykorzystywanie
gatunków rodzimych
w ramach
odpowiednich
projektów, zarówno na
obszarach objętych
intensywnym, jak
i ekstensywnym
zarządzaniem

Ochrona
i zwiększanie
naturalnej
różnorodności
biologicznej

Stosunki sąsiedzkie

Aktywność
lokalnych
społeczności

Brak działalności

Izolowana lub
ograniczona liczba
aktywnych grup

Zasięg i interakcja
w całym mieście

Wszystkie osiedla są
zorganizowane
i współpracujące

Ogólna
świadomość
dotycząca
drzew jako
zasobu
społeczeństwa

Na poziomie
wszystkich dzielnic
mieszkańcy
rozumieją założenia
polityki zarządzania
drzewami miejskimi
i współpracują
w procesie
zarządzania

Drzewa
postrzegane jako
problem, koszt

Drzewa postrzegane
jako ważny zasób
społeczeństwa

Drzewa uznane za
świadczące usługi
środowiskowe,
społeczne i gospodarcze

Drzewa miejskie
uznane za istotne dla
dobra społeczności
lokalnej, środowiska,
mieszkańców
i ekonomii

Mieszkańcy
rozumieją rolę
lasów miejskich

Współpraca
regionalna

Społeczności
współpracują
oddzielnie

Społeczności dzielą
się podobnymi
narzędziami polityki

Planowanie regionalne
jest w toku

Planowanie
regionalne,
koordynacja i/lub
plany zarządzania

Zapewnienie
współpracy między
sąsiadującymi
społecznościami
i grupami
regionalnymi

Zaawansowanie realizacji założeń w zakresie zarządzania
Badanie pokrycia
koronami drzew za
pomocą zdjęć
lotniczych lub
satelitarnych
dostępnych
w ogólnomiejskim
systemie GIS

Oceny w wysokiej
rozdzielczości
istniejącego
i potencjalnego
pokrycia koronami
drzew dla całej
społeczności

Pokrycie
koronami

Brak
inwentaryzacji

Ocena wizualna

Badanie pokrycia drzew
za pomocą zdjęć
lotniczych lub zdjęć
satelitarnych

Plan
zarządzania
obejmujący
całe miasto

Brak planu
gospodarki
drzewostanem
w mieście

Istniejący plan
ograniczony pod
względem zakresu
i realizacji

Kompleksowy plan
dotyczący drzew
będących własnością
publiczną przyjęty
i wdrożony

Kompleksowy plan dla
wszystkich elementów
składowych lasu
miejskiego (majątku
prywatnego
i publicznego) przyjęty
i wykonany

Opracowanie
i wdrożenie planu
zarządzania lasami
miejskimi dla
własności prywatnej
i publicznej

Polityka mająca na celu
ochronę drzew
publicznych i jej
egzekwowanie

Zintegrowana polityka
miejska, która wynika
z ochrony drzew na
gruntach publicznych
i prywatnych jest
konsekwentnie
egzekwowana
i wspierana przez
system kar

Korzyści płynące
z dużych drzew są
zapewnione przez
politykę komunalną

Rozwój
i zekwowanie
polityki
ochrony drzew
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Brak polityki
ochrony drzew

Polityka mająca na
celu ochronę drzew
publicznych
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ceptacji drzew, ale również założeń strategii zarządzania, zwiększa również poziom
świadomości dotyczącej tego, jakich wymiernych korzyści mieszkańcy doświadczają
dzięki obecności drzew.
W 2006 roku wspomniane powyżej miasto Oakville opracowało 20-letni
strategiczny plan zarządzania lasami miejskimi („Urban forest strategic management
plan Town of Oakville 2008-2027”), zawierający kryteria i wskaźniki pozwalające
na ocenę stopnia realizacji planu i w efekcie poprawę efektywności zarządzania. Założenia strategii przedstawione zostały w tabeli 7. Zawiera ona sprawdzenie etapu,
na którym znajduje się realizacja strategii w zakresie udziału roślinności rodzimej,
stopnia współdziałania lokalnych społeczności, ogólnej świadomości wartości drzew
mieszkańców miasta oraz wymiany wiedzy i doświadczeń na szczeblu kraju. Matryca pozwala również na sprawdzenie zaawansowania realizacji założeń w zakresie
zarządzania i weryfikację uzyskania realizacji przyjętego wskaźnika – w tym przypadku pokrycia koronami drzew, stopnia zaawansowania planu ochrony oraz etapu
realizacji polityki ochrony drzew. Miasto przyjęło również założenia i etapy dla weryfikacji realizacji planu zarządzania drzewami w skali miasta (tab. 8). Prezentowane
podejście w czytelny sposób pozwala na sprecyzowanie kolejnych celów w zakresie
zarządzania oraz sprawdzanie etapu ich realizacji
Tabela 8. Określenie stopnia zawansowania planu zarządzania i ochrony drzew miejskich na przykładzie Oakville
Wskaźniki realizacji
Kryteria
niskie

Plan zarządzania
drzewami w skali
miasta

Brak
programu

Kluczowe cele

umiarkowane
/średnie

dobre

optymalne

Istniejący plan
ograniczony
w zakresie celu
i wdrożenia

Spójny plan dla
publicznych
zarządców
drzewami
zaakceptowany
i wprowadzony

Spójny plan dla
wszystkich zarządców
drzewami miejskimi
(zasoby prywatne
i publiczne)
zaakceptowany
i wprowadzony

Rozwinięcie
i wprowadzenie planu
zarządzania
drzewami miejskimi
dla prywatnych
i publicznych
właścicieli

Ważna jest identyfikacja miejsca, w którym jesteśmy i określenie celu, do
którego dążymy w konkretnej perspektywie czasowej. Uznanie drzew miejskich jako
równorzędnej części infrastruktury skutkuje poprawą zdrowia wszystkich mieszkańców.
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6. Podsumowanie
Tereny zurbanizowane są siecią wzajemnie ze sobą powiązanych komponentów, jednym z nich jest człowiek. Od niezaburzonego funkcjonowania układu miasta uwarunkowany jest dobrostan jego mieszkańców. Zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych wymaga całościowego podejścia do zarządzania drzewami. W procesie
zarządzania różnorodne priorytety muszą zostać zrealizowane: zapewnienie bezpieczeństwa, realizacja planowanych inwestycji, ochrona różnorodności biologicznej,
poprawa stopnia akceptacji drzew, a w szczególności drzew sędziwych, które są najcenniejszym i najbardziej efektywnym komponentem zielonej infrastruktury terenów miejskich.
Nie zawsze powiązania między komponentami są oczywiste, często świadomość społeczna jest bardzo mała, co skutkuje chociażby niskim stopniem akceptacji drzew dziuplastych czy traktowaniem ich jako bezwartościowych składników
środowiska miejskiego. Drzewa te uważane są za zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców, a poczucie obawy wzmaga często obecność zgnilizny czy owocnika grzyba,
co jest naturalnym zjawiskiem w przypadku drzew sędziwych i nie musi świadczyć
o zwiększonym stopniu ryzyka. Ryzyko można bardzo często w takim przypadku
minimalizować, a wycinka bezcennych dla ekosystemu miasta drzew dziuplastych
jest ostatecznością.
W procesie zarządzania drzewami miejskimi kluczowe jest przeprowadzenie tego procesu w sposób kompletny. Informację ile potrzebujemy zieleni w mieście
dla jego właściwego funkcjonowania możemy czerpać ze współczynników planistycznych, takich jak liczba drzew na jednego mieszkańca czy dostępność do terenów
zieleni. W wyborze najlepszego wariantu inwestycji może pomóc wycena wartości
odtworzeniowej. Dzięki znajomości finansowych skutków realizacji różnych wariantów inwestycji zarządcy mogą wybrać wariant najmniej inwazyjny, a mieszkańcy
miasta zrozumieć, dlaczego ten właśnie wariant został wybrany. Wycena usług ekosystemowych pozwala na przedstawienie mieszkańcom miasta skali monetarnych
korzyści płynących z obecności drzew w ich okolicy, poczynając od korzyści zdrowotnych, przez poprawę komfortu życia i redukcję poziomu stresu po zmniejszenie
kosztów eksploatacji budynków lub instalacji burzowych czy spowolnienie niszczenia nawierzchni. Nie bez znaczenia jest również świadomość znaczenia różnorodności biologicznej dla stabilności ekosystemu miasta. Nawet destruenci, do których
należą opisywane wyżej gatunki grzybów, pełnią zasadniczą rolę w ekosystemie, a co
więcej, mają często właściwości lecznicze. Zrozumienie roli jaką pełnią drzewa skutkuje zwiększeniem poziomu ich akceptacji.
Wszystkie wymienione zagadnienia powinny mieć odbicie w lokalnej i ponadlokalnej strategii rozwoju terenów zieleni. Stosowane za granicami naszego kraju
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strategie uwzględniają i oceniają stopień udziału roślinności rodzimej w drzewostanie, aktywność lokalnej społeczności, stopień świadomości dotyczącej korzyści płynących z obecności drzew i akceptacji zadrzewień, zaawansowanie w ponadlokalnej
wymianie doświadczeń, ale także sposoby oceny ilości zadrzewień i formułowania
planów ich rozwoju, zawansowania planów zarządzania i egzekwowania wdrażania
polityki ochrony drzew. Strategie te wdrażają również wskaźniki realizacji przyjętych założeń pozwalające na określenie tempa rozwoju strategii i potrzeb mających
na celu przyspieszenie jej realizacji. Wszystkie wymienione działania mają na celu
rozwój zielonej infrastruktury jako zasadniczego zasobu niezbędnego do poprawy
warunków życia mieszkańców miast.
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Potężny, ponad 200-letni buk – pomnik przyrody na terenie Ogrodu Botanicznego
Uniwersytetu Warszawskiego, który uległ wykrotowi wiosną na skutek naporu wiatru
na świeżo rozwiniętą koronę. Drzewo pozostanie na terenie ogrodu do naturalnego
rozkładu. Nad jego pniem zostanie poprowadzona kładka dla przechodniów. Przez
wiele jeszcze lat będzie zadziwiać swoim ogromem i pełnić funkcje podtrzymywania różnorodności biologicznej jako siedlisko dla rozwoju wielu tysięcy gatunków.
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