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1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I GOSPODARKA 

DRZEWOSTANEM 

 

1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania 

 

 Przedmiotem inwestycji jest remont nawierzchni ciągu pieszego i pieszo-

rowerowego w Parku nad Starym Kanałem w ramach zadania "Zagospodarowanie 

terenu nad Starym Kanałem Bydgoskim (Program BBO)”.  

Opracowanie niniejsze stanowi podstawę do ubiegania się przez Zamawiającego  

o zgłoszenie robót budowlanych oraz do oszacowania kosztów inwestycji. 

 Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 15/3, 38, obr. 0064, 134, 

135/5 obr. 0077 w Bydgoszczy. Właścicielem działki jest Miasto Bydgoszcz; 

administratorem jest WGK. 

 

 Realizacja całości inwestycji obejmuje następujące roboty: 

Kod CPV Nazwa 

45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

45.23.32.00-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

1.2. Stan istniejący zagospodarowania 

 

 Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Parku nad Starym Konałem Bydgoskim 

w Bydgoszczy. Park znajduje się po zachodniej stronie miasta. Wzdłuż Kanału ciągną 

się planty z okazami starodrzewia wraz z pomnikami przyrody. Teren podlegający 

inwestycji znajduje się pomiędzy śluzą IV a V Czarna Droga. Na terenie parkowym 

znajdują się ścieżki piesze i pieszo-rowerowe o nawierzchni asfaltowej i żwirowo-

ziemnej. Teren wyposażony jest w ławki miejskie, młodzieżowe i kosze na śmieci. Do 

wody kanału prowadzą dwie partie szerokich granitowych schodów oraz jedne 

mniejsze po drugiej stronie kanału. Teren jest oświetlony.  

 

1.2.1. Dokumentacja fotograficzna 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-roznych-nawierzchni-6732/
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Fot.1. Klon pospolity nr 172 rosnący w asfalcie 

 

 

Fot.2. Znaczna część drzewostanu porośnięta jest jemiołą 
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Fot.3. W wielu miejscach występuje kolizja istniejącego drzewostanu z nawierzchnią 
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Fot.4. Ubytki wgłębne w podstawy pnia okazałego drzewa wiązu szypułkowego. 
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Fot.5. W parku rozwieszone są liczne budki dla ptaków oraz owadów 

 

 

Fot.6.  Wypróchniałe podstawy pnia 
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1.3. Inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza 

  

Opisywany obszar (kanał oraz teren w bezpośrednim sąsiedztwie) jest 

pochodzenia antropogenicznego i aktualnie pełni funkcję jednego z parków miejskich 

Bydgoszczy. Ścieżki spacerowe ciągnące się wzdłuż kanału posiadają nawierzchnię 

utwardzoną, w części wyasfaltowaną. Drzewostan to zbliżone wiekiem nasadzenia 

klonu zwyczajnego, jaworu, dębu szypułkowego, kasztanowca, lipy drobnolistnej, 

wiązu szypułkowego, olszy czarnej. Na analizowanym obszarze występują trzy 

pomniki przyrody: dwa klony srebrzyste o obw. 330 cm i o obw. 273 cm oraz wiąz 

szypułkowy o obw. 399. Warstwa krzewów jest stosunkowo nieliczna i stanowią ją 

małe kępy kruszyny pospolitej, jaśminowca, śnieguliczki, lilaka pospolitego, bzu 

czarnego, tawuły van Houtte’a, trzmieliny europejskiej, suchodrzewie pospolitego  

i robinii akacjowej. Miejsca pomiędzy drzewami porasta roślinność trawiasta, która  

w wyniku regularnego koszenia i wydeptywania składa się z gatunków pospolitych, 

przystosowanych do bytowania w silnie antropogenicznie przekształconym środowisku 

(m.in. kostrzewy czerwona i  trzcinowa, rajgras angielski i wiechlina łąkowa  

z domieszką babki lancetowatej, perzu właściwego i rumianego, mniszka pospolitego  

i lekarskiego, a miejscach bardziej wilgotnych i ocienionych miejscami również mchy). 

Kanał ma obecnie charakter zagospodarowanego stawu parkowego, lecz w toni 

wody oraz na jej brzegach praktycznie brak roślinności wodnej spotykanej  

w naturalnych akwenach wody stojącej. 

Z uwagi na lokalizację i panujące warunki siedliskowe i pokarmowe na 

analizowanym obszarze występować mogą m.in. następujące gatunki chronione (jako 

lęgowe i/lub zalatujące): 

 owady: trzmiel kamiennik, ważki: miedziopierś błyszcząca, ważka ruda, żagnica 

wielka; 

 płazy i gady: żaby zielone, zaskroniec; 

 ptaki: dzięcioł duży, pliszka żółta i siwa, kawka, kos, kwiczoł, piecuszek, 

pierwiosnek, świstunka, zaganiacz, muchołówka żałobna, bogatka, modraszka 

kowalik, pełzacz ogrodowy, puszczyk, uszatka, krogulec, szpak, szczygieł, 

zięba, śmieszka, śpiewak, krzyżówka, mandarynka, kokoszka wodna, łabędź 

niemy, łyska,  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBagnica_wielka
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBagnica_wielka
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 ssaki: kret, nietoperze: borowiec wielki, mroczek późny, karlik większy, karlik 

drobny, wiewiórka, kuna leśna i domowa.  

 

Tab. 1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów 

L.p. 
Rodzaj i gatunek 

nazwa polska 

nazwa łacińska 

Ø 
(w 

cm) 

obwód 
pnia 

(cm) 

średnica 
korony 
[m] / 

krzewy 
m2 

Wyso-
kość          

[m] 

decyzja 
Uwagi dotyczące 

stanu zdrowotnego 
i zalecane zabiegi 

pielęgnacyjne 
V 

ada- 

ptacja 

X 
karczo

- 
wanie 

                  

1 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

74 232 11 13 x   

Posusz 10%, 
występowanie 

jemioły, rozwidlenie 

V-kształtne=3,5m, 
cięcia sanitarne 

2 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

60 188 9 12 x   

Drzewo 
asymetryczne, 
posusz 15%, 
występowanie 

jemioły, ubytek 
powierzchniowy, 

rozwidlenie V-
kształtne=3,5m, 

cięcia sanitarne 

3 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

48 151 7 12 x   

Rozwidlenie V-
kształtne=3,5m, 

ubytek wgłębny w 
konarze, korona 
jednostronna, 
drobne cięcia 

sanitarne 

4 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

71 223 8 14 x   

Drzewo 

asymetryczne, 
rozwidlenie V-
kształtne=4m, 
drobne ciecia 

sanitarne 

5 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

57 179 11 14 x   

Posusz 15%, 

występowanie 
jemioły, cięcia 

sanitarne 

6 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

45 141 9 14 x   Korona jednostronna 

7 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

65 204 8 13 x   

Ubytek wgłębny u 
podstawy pnia, 
pochylenie 10°, 

występowanie 
jemioły 

8 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

68 214 9 14 x   
Drzewo 

asymetryczne, 
nabiegi korzeniowe 
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L.p. 
Rodzaj i gatunek 

nazwa polska 
nazwa łacińska 

Ø 
(w 
cm) 

obwód 
pnia 
(cm) 

średnica 
korony 
[m] / 

krzewy 
m2 

Wyso-
kość          
[m] 

decyzja 
Uwagi dotyczące 

stanu zdrowotnego 

i zalecane zabiegi 
pielęgnacyjne 

V 
ada- 

ptacja 

X 
karczo

- 
wanie 

                  

9 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

60 188 9 14 x   

Posusz 5%, 
pochylenie 5°, 

kikuty, 
występowanie 

jemioły, drobne 
cięcia sanitarne 

10 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

67 210 7 14 x   

Ubytek 
powierzchniowy u 
podstawy pnia, 

budka dla owadów, 

korona jednostronna 

11 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

54 170 6 11 x   
Posusz 5%, cięcia 

sanitarne 

12 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

55 173 7 11 x   

Ubytek wgłębny, 
złamany 

przewodnik, 
wypróchniały pień, 
drzewo wyznaczone 
do obserwacji, cięcie 

korygujące i 
poprawiające 

statykę - redukcja 
korony 

13 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

47 148 7 12 x   

Posusz 10%, kikuty, 

połamane gałęzie, 
korona 

jednostronna, 
ubytek wgłębny na 
wysokości 3,5m, 
cięcia sanitarne 

14 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

70 220 8 13 x   

Ubytek wgłębny 
wierzchołka, korona 

zdeformowana, 
występowanie 
jemioły, cięcia 

sanitarne i 

korygujące 

25 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

31 97 8 9 x   
Posusz 5%, drobne 

cięcia sanitarne 

26 
Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 
25 79 5 8 x   Korona jednostronna 

27 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

26 82 8 9 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

28 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

19 60 5 9 x   

Drzewo w dobrym 
stanie 

fitosanitarnym, 

krzywy pień 

29 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
68 214 12 14 x   

Pochylenie 5°, 
drzewo o wysokich 

walorach 
estetycznych 
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L.p. 
Rodzaj i gatunek 

nazwa polska 
nazwa łacińska 

Ø 
(w 
cm) 

obwód 
pnia 
(cm) 

średnica 
korony 
[m] / 

krzewy 
m2 

Wyso-
kość          
[m] 

decyzja 
Uwagi dotyczące 

stanu zdrowotnego 

i zalecane zabiegi 
pielęgnacyjne 

V 
ada- 

ptacja 

X 
karczo

- 
wanie 

                  

30 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

11 35 4 6 x   
Mały ubytek 

powierzchniowy pnia 

31 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

21 66 6 8 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

32 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

21 66 7 9 x   

Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

33 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

75 236 9 18 x   

Ubytek wgłębny u 
podstawy pnia, 

wypróchniały pień, 
posusz 10%, drzewo 

o osłabionej kondycji 
fitosanitarnej, liczne 

ubytki 
powierzchniowe, 

drzewo wyznaczone 
do obserwacji, cięcia 

sanitarne 

34 
Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 
10 31 4 9 x   

Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

35 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

18 57 5 10 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

36 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

47 148 11 14 x   

Posusz 15%, 
występowanie 

nabiegów 
korzeniowych, cięcia 

sanitarne 

37 
Jarząb pospolity 
Sorbus aucuparia 

20 63 5 6 x   
Duży ubytek 

powierzchniowy 

38 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

27 85 8 12 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

39 
Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 
13 41 4 9 x   Korona jednostronna 

40 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

62 195 8 18 x   
Posusz 15%, cięcia 

sanitarne 

41 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

40 126 11 14 x   

Drzewo w dobrym 
stanie 

fitosanitarnym, 
drzewo 

asymetryczne 

42 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
40 126 7 14 x   

Korona 
jednostronna, 

drobne cięcia 
sanitarne 

43 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

47 148 4 16 x   
Obumarły kikut, 

drobne cięcia 
sanitarne 
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L.p. 
Rodzaj i gatunek 

nazwa polska 
nazwa łacińska 

Ø 
(w 
cm) 

obwód 
pnia 
(cm) 

średnica 
korony 
[m] / 

krzewy 
m2 

Wyso-
kość          
[m] 

decyzja 
Uwagi dotyczące 

stanu zdrowotnego 

i zalecane zabiegi 
pielęgnacyjne 

V 
ada- 

ptacja 

X 
karczo

- 
wanie 

                  

44 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

15 47 4 9 x   

Drobny ubytek 
powierzchniowy, 

drobne cięcia 
sanitarne 

45 
Klon jawor 

Acer pseudoplatanus 
22 69 5 10 x   

Drobne cięcia 

sanitarne 

46 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

50 157 12 15 x   

Rozwidlenie V-
kształtne=2,5m, 
pochylenie 10°, 
drobne cięcia 

sanitarne 

47 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

23 72 7 10 x   

Pochylenie 10°, 

krzywy pień, drobne 
cięcia sanitarne 

48 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

48 151 12 13 x   

Rozwidlenie V-
kształtne=2,5m, 
występowanie 

nabiegów 
korzeniowych 

49 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

29 91 10 14 x   

Ubytek 

powierzchniowy u 
podstawy pnia, 
drobne cięcia 

sanitarne 

50 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

39 122 11 14 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

51 

Grupa krzewów -  

śnieguliczka  
Symphoricarpos sp. 
Lilak pospolity 
Syringa vulgaris 

    78 m2 2,5 x   
Cięcia sanitarne i 

korygujące 

52 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
33 104 9 13 x   

Krzywy pień, 
występowanie 

nabiegów 

korzeniowych, 

drobne cięcia 
sanitarne 

53 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

29 91 10 13 x   

Występowanie 
jemioły, nabiegi 

korzeniowe, cięcia 

sanitarne 

54 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

54 170 15 15 x   

Ubytki wgłębne po 
konarach, budka dla 

ptaków, cięcia 
sanitarne i 

korygujące 

55 

Grupa krzewów -  
Lilak pospolity 

Syringa vulgaris 
Bez czarny  

Sambucus nigra 
Tawuła van Houtte'a 
Spirea vanhouttei 

    57 m2 3 x   
Cięcia sanitarne i 

korygujące 
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ada- 

ptacja 

X 
karczo

- 
wanie 

                  

56 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

62 195 9 18 x   
Posusz 5%, drobne 

cięcia sanitarne 

57 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
73 229 10 18 x   

Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

58 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

28 88 11 13 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

59 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

52 163 8 19 x   

Posusz 10%, ubytek 
powierzchniowy u 
podstawy pnia, 
cięcia sanitarne 

60 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

28 88 8 12 x   

Rozwidlenie U-
kształtne=2,5m, 
drzewo w dobrym 

stanie 

fitosanitarnym 

61 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

68 214 8 20 x   

Drzewo w dobrym 
stanie 

fitosanitarnym, 
ubytek wgłębny po 

konarze 

62 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

33 104 7 13 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

63 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

20 63 5 7 x   

Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

64 

Grupa krzewów -  
śnieguliczka  
Symphoricarpos sp. 
Lilak pospolity 
Syringa vulgaris 

    105 3,5 x   

Do usunięcia 
samosiewy klonu, 

drobne cięcia 
sanitarne i 
korygujące 

65 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

36 113 9 14 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 

fitosanitarnym 

66 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
62 195 7 20 x   

Posusz 15%, cięcia 

sanitarne 

67 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
68 214 8 22 x   

Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

68 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

40 126 6 15 x   
Posusz 20%, cięcia 

sanitarne 

69 

Grupa krzewów -  
śnieguliczka  
Symphoricarpos sp. 

Lilak pospolity 
Syringa vulgaris 

    79 3 x   
Cięcia sanitarne i 

korygujące 

70 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
70 220 7 21 x   

Posusz 15%, cięcia 

sanitarne 

71 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
72 226 7 21 x   

Posusz 10%, do 
usunięcia złamana 

gałąź, cięcia 
sanitarne 
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72 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

35 110 13 15 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

73 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

30 94 10 11 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

74 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

20 63 9 9 x   

Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

75 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

40 126 6 19 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

76 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

61 192 9 16 x   

Ubytek wgłębny po 
konarze, do 

usunięcia połamane 
gałęzie, drobne 
cięcia sanitarne 

77 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

45 141 5 18 x   

Ubytek wgłębny u 
podstawy pnia, 
drobne cięcia 

sanitarne 

78 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
38 119 5 18 x   

Drobne cięcia 

sanitarne 

79 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

27 85 10 11 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 

fitosanitarnym 

80 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

32 100 10 12 x   
Posusz 10%, ubytek 

powierzchniowy, 
cięcia sanitarne 

81 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

26 82 9 12 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

82 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

75 236 8 21 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 

fitosanitarnym 

83 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
66 207 7 21 x   

Drzewo w dobrym 
stanie 

fitosanitarnym 

84 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

51 160 5 22 x   
Ubytek wgłębny u 

podstawy pnia 

85 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
54 170 5 22 x   

Posusz 10%, ubytek 
wgłębny u podstawy 

pnia, cięcia 
sanitarne 

86 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

20 63 7 10 x   Pochylenie 10° 

87 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

17 53 6 13 x   
Do usunięcia 

złamana gałąź 

88 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

72 226 7 22 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

89 
Lipa szerokolistna 
Tilia platyphyllos 

71 223 10 18 x   

Do usunięcie odrosty 

korzeniowe, drobne 
cięcia sanitarne 
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90 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

27 85 8 12 x   

Drzewo w dobrym 
stanie 

fitosanitarnym, 
korona jednostronna 

91 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
8 25 3 7 x   

Posusz 15%, cięcia 

sanitarne 

92 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

32 100 7 13 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

93 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

30 94 7 13 x   

Krzywy pień, 

występowanie 
jemioły 

94 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

20 63 7 14 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

95 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
21 66 6 13 x   

Drobne cięcia 

sanitarne 

96 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

56 176 7 22 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

97 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

68 214 9 24 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

98 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
33 104 9 14 x   

Drobne cięcia 

sanitarne 

99 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

22 69 5 13 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

100 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

33 104 7 15 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

101 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

25 79 5 14 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

102 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

49 154 8 15 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

103 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

65 204 7 24 x   
Posusz 15%, cięcia 

sanitarne 

104 

Kasztanowiec 

zwyczajny  
Aesculus 
hippocastanum 

58 182 9 16 x   

Występowanie 

nabiegów 
korzeniowych, 
drobny ubytek 

wgłębny 

105 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
16 50 8 8 x   

Korona 

zdeformowana 

106 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

74 232 6 23 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

107 
Grab pospolity 
Carpinus betulus 

42 132 14 14 x   

Drzewo o wysokich 

walorach 
estetycznych 

108 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

60 188 12 16 x   

Posusz 10%, 
występowanie 

nabiegów 

korzeniowych, cięcia 

sanitarne 

109 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

10 31 6 6 x   
Korona 

zdeformowana 
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110 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

33 104 9 12 x   
Występowanie 

nabiegów 
korzeniowych 

111 

Grupa krzewów -  
Śnieguliczka  
Symphoricarpos sp. 

Kruszyna pospolita 
Frangula alnus 
Trzmielina 
europejska 

Euonymus europaeus 

    295 m2 3,5 x   
Cięcia sanitarne i 

korygujące 

112 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

40 126 10 13 x   
Występowanie 

jemioły 

113 

Grupa krzewów -  
Śnieguliczka  
Symphoricarpos sp. 

Suchodrzew pospolity 
Lonicera xylosteum 
Robinia akacjowa 
Robinia pseudoacacia 

    20 m2 2 x   
Cięcia sanitarne i 

korygujące 

114 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

52 163 8 12 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

115 
Jarząb szwedzki 
Sorbus intermedia 

50 157 9 13 x   
Pochylenie 15°, 

korona jednostronna 

116 
Olsza czarna 
Alnus glutinosa 

48+35 
151+ 
110 

14 16 x   

Rozwidlenie V-
kształtne=1m, cięcia 
techniczne-skrajnia 

nad alejką 

117 

Kasztanowiec 
zwyczajny  
Aesculus 
hippocastanum 

48 151 8 17 x   

Występowanie 

szrotówka 
ksztanowiaczka, 

ubytek wgłębny u 
podstawy pnia 

118 

Kasztanowiec 
zwyczajny  

Aesculus 
hippocastanum 

44 138 9 17 x   

Występowanie 
szrotówka 

ksztanowiaczka, 
ubytek wgłębny u 

podstawy pnia 

119 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

67 210 13 19 x   

Pochylenie 25°, 

rozwidlenie V-
kształtne=5m, 
posusz 10%, 
występowanie 
jemioły, cięcia 

sanitarne 
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120 
Klon jawor 
Acer pseudoplatanus 

13 41 5 7 x   

Korona 
zdeformowana, 

ubytek 
powierzchniowy, 

drzewo o obniżonych 
walorach 

estetycznych 

121 
Głóg jednoszyjkowy 
Crataegus monogyna 

20 63 6 8 x   

Występowanie 
jemioły, posusz 
10%, korona 

zdeformowana, 
cięcia sanitarne 

122 
Trzmielina 
europejska 

Euonymus europaeus 

13 41 5 5 x   

Pochylenie 15°, 
korona 

jednostronna, 

posusz 10%, cięcia 
sanitarne 

123 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

27 85 6 14 x   

Korona 
jednostronna, cięcia 

korygujące i 
techniczne-skrajnia 

124 
Olsza czarna 

Alnus glutinosa 
72 226 12 19 x   

Do usunięcia odrosty 

korzeniowe 

125 

Kasztanowiec 
zwyczajny  
Aesculus 
hippocastanum 

71 223 10 17 x   

Rozwidlenie V-
kształtne=3,5m, 
posusz 5%, cięcia 

sanitarne 

126 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

59 185 8 26 x   

Do usunięcia 
złamany kikut, do 

usunięcia wygonione 
konary nad ścieżką, 

cięcia sanitarne 

127 
Olsza czarna 
Alnus glutinosa 

52 163 8 24 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

128 

Kasztanowiec 

zwyczajny  
Aesculus 

hippocastanum 

51 160 7 18 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

129 
Olsza czarna 

Alnus glutinosa 
46 144 6 23 x   

Ubytek wgłębny, 
wypróchniały pień, 
znaczący ubytek w 

odziomku i szyi 
korzeniowej 

(zgnilizna brunatna), 
drobne cięcia 

sanitarne, drzewo 
wyznaczone do 

obserwacji 

130 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
38 119 7 16 x   

Pochylenie 5°, 
korona 

jednostronna, 
drobne cięcia 

sanitarne 
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131 
Olsza czarna 
Alnus glutinosa 

55 173 1 3 x   
Pozostawiony pień 

skrócić do wysokości 
1,5 m 

132 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

44 138 7 16 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

133 
Jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior 

56 176 7 15 x   

Do usunięcia kikut, 

krzywy pień, drobne 
cięcia sanitarne 

134 
Jabłoń 
Malus sp. 

10 31 4 4 x   

Krzywy pień, korona 
jednostronna i 
zdeformowana, 

ubytek wgłębny u 
podstawy pnia, 
występowanie 

jemioły 

135 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

32 100 4 13 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 

fitosanitarnym 

136 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
62 195 11 14 x   

Występowanie 
jemioły, ubytek 

wgłębny u podstawy 
pnia, drobne cięcia 

sanitarne 

137 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

50 157 10 14 x   

Rozwidlenie V-
kształtne=2,5m, 

drobne cięcia 
sanitarne 

138 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

59 185 8 14 x   

Intensywne 
występowanie 

jemioły, posusz 
30%, drzewo o 

osłabionej kondycji 
fitosanitarnej, 

drzewo wyznaczone 
do obserwacji, cięcia 

sanitarne i 
korygujące - 

redukcja korony 

139 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

50 157 7 13 x   

Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym, 

drzewo zrośnięte z 
nr 140 

140 
Jabłoń 
Malus sp. 

24 75 4 5 x   

Korona 
jednostronna, 

występowanie 
jemioły, posusz 

20%, cięcia 
sanitarne i 
korygujące 

141 
Klon jesionolistny 
Acer negundo 

32 100 11 9 x   
Ubytek wgłębny u 
podstawy pnia, 
pochylenie 80° 
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142 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

34 107 8 13 x   
Posusz 5%, cięcia 

sanitarne 

143 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
33 104 5 13 x   

Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

144 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
52 163 8 14 x   

Rozwidlenie V-
kształtne=1,6m, 

drobne cięcia 
sanitarne 

145 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

38 119 5 12 x   

Posusz 15%, 

występowanie 
jemioły, cięcia 

sanitarne 

146 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

44 138 6 15 x   

Posusz 30%, 
występowanie 

jemioły, korona 

jednostronna, 
suchoczub, cięcia 

sanitarne i 
korygujące - 

redukcja korony 

147 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

54 170 7 14 x   

Posusz 25%, 

występowanie 
jemioły, korona 
jednostronna, 

suchoczub, cięcia 
sanitarne i 

korygujące - 

redukcja korony 

148 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

86 270 12 21 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

149 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

44 138 7 16 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

150 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
32 100 5 13 x   

Drobny ubytek 
wgłębny, korona 

jednostronna, 
występowanie 

jemioły  

151 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

37 116 6 12 x   
Obumarły kikut do 
usunięcie, cięcia 

sanitarne 

152 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

51 160 8 18 x   
Występowanie 

jemioły 

152
a 

Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

49 154 5 22 x   

Ubytek wgłębny 
kominowy, posusz 

10%, pochylenie 5°, 

cięcia sanitarne 

153 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
53 166 5 22 x   

Ubytek wgłębny u 
podstawy pnia, 

posusz 5%, cięcia 
sanitarne 

154 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

48 151 7 24 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 
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155 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
84 264 13 24 x   

Drzewo wrastające 
w alejkę, pochylenie 

10°, posusz 15%, 
cięcia sanitarne 

156 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

62 195 7 23 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

157 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

55 173 10 21 x   

Próchniejące ubytki 
wgłębne u podstawy 
pnia, drobne cięcia 

sanitarne 

158 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
60 188 8 22 x   

Ubytek wgłębny u 

podstawy pnia 

159 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

42 132 8 11 x   

Obumarły 
wierzchołek do 

usunięcia, cięcia 
sanitarne 

160 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

56 176 7 18 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

161 

Kasztanowiec 
zwyczajny  

Aesculus 

hippocastanum 

67 210 11 16 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

162 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

86 270 11 24 x   
Budka dla ptaków, 
posusz 5%, cięcia 

sanitarne 

163 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

55 173 8 16 x   
Posusz 15%, cięcia 

sanitarne 

164 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

64 201 12 14 x   
Posusz 10%, cięcia 

sanitarne 

165 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

37+38 
116+1

19 
13 14 x   

Rozwidlenie V-
kształtne=0,5m, 

posusz 10%, wrasta 
w aleję, cięcia 

sanitarne 

166 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

59 185 13 16 x   
Drobne cięcia 

sanitarne, wrasta w 

aleję 

167 
Klon srebrzysty 
Acer saccharinum 

91 286 17 16 x   

Występowanie 
jemioły, posusz 

20%, do usunięcia 
złamane konary, 
cięcia sanitarne 

168 
Jesion pensylwański 
Fraxinus 
pennsylvanica 

40 126 9 11 x   

Korona 
zdeformowana - 
brak wierzchołka, 

posusz 10%, cięcia 
sanitarne 

169 
Lipa drobnolistna 

Tilia cordata 
53 166 8 12 x   

Odrosty korzeniowe 
do usunięcia, wrasta 

w aleję, pochylenie 
15°, ubytek wgłębny 
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L.p. 
Rodzaj i gatunek 

nazwa polska 
nazwa łacińska 

Ø 
(w 
cm) 

obwód 
pnia 
(cm) 

średnica 
korony 
[m] / 

krzewy 
m2 

Wyso-
kość          
[m] 

decyzja 
Uwagi dotyczące 

stanu zdrowotnego 

i zalecane zabiegi 
pielęgnacyjne 

V 
ada- 

ptacja 

X 
karczo

- 
wanie 

                  

170 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

57 179 10 20 x   
Drobne cięcia 

sanitarne 

171 
Lipa drobnolistna 

Tilia cordata 
85 267 16 18 x   

Odrosty korzeniowe 

do usunięcia 

172 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
41 129 7 19 x   

Pochylenie 10°, 
rośnie w alei, korona 

jednostronna, cięcia 
korygujące 

173 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

78 245 11 16 x   

Ubytek 
powierzchniowy, 

drobne cięcia 

sanitarne 

174 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

47 148 9 12 x   

Korona 
zdeformowana - 

złamany 
przewodnik, cięcia 

korygujące 

175 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
66 207 11 16 x   

Pochylenie 5°, 
drobne cięcia 

sanitarne 

176 
Klon pospolity 

Acer platanoides 
72 226 11 14 x   

Występowanie 

nabiegów 
korzeniowych, 
posusz 5%, 

występowanie 
jemioły, drzewo w 

dobrym stanie 
fitosanitarnym, 

cięcia sanitarne 

177 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

84 263 13 26 x   
Drobne cięcia 

snaitrane 

178 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

83 262 9 26 x   

Korona 
jednostronna, ślady 

po 
przeprowadzonych 

cięciach, drobne 
cięcia sanitarne 

179 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

40 126 4 15 x   

Korona 
jednostronna, 

posusz 10%, cięcia 
sanitarne 

180 

Kasztanowiec 
zwyczajny  
Aesculus 
hippocastanum 

45 141 6 15 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

181 

Kasztanowiec 
zwyczajny  

Aesculus 
hippocastanum 

48 152 5 15 x   
Ubytek 

powierzchniowy 
odziomka 

182 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

74 231 10 25 x   

Pochylenie 5°, 

drobne cięcia 
sanitarne 
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L.p. 
Rodzaj i gatunek 

nazwa polska 
nazwa łacińska 

Ø 
(w 
cm) 

obwód 
pnia 
(cm) 

średnica 
korony 
[m] / 

krzewy 
m2 

Wyso-
kość          
[m] 

decyzja 
Uwagi dotyczące 

stanu zdrowotnego 

i zalecane zabiegi 
pielęgnacyjne 

V 
ada- 

ptacja 

X 
karczo

- 
wanie 

                  

183 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

60 189 14 18 x   

Korona 
jednostronna, 
rozwidlenie V-
kształtne=4m, 

drobne cięcia 
sanitarne 

184 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

39 121 11 16 x   
Korona jednostronna 

i zdeformowana 

185 
Dąb szypułkowy 

Quercus robur 
72 226 8 26 x   

Pochylenie 15°, 
drobne cięcia 

sanitarne 

186 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

63 199 9 25 x   

Pochylenie 10°, 

krzywy pień, 
występowanie 

mączniaka, drobne 
cięcia sanitarne 

187 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

127 399 11 28 x   

Pomnik przyrody, 

niewielki ubytek 
wgłębny odziomka, 
drzewo w dobrym 

stanie 

fitosanitarnym 

188 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

62 195 11 17 x   

Pochylenie 15°, 

korona 
jednostronna, 
drobne cięcia 

sanitarne 

189 
Jabłoń 
Malus sp. 

15+16 48+49 10 5 x   

Pochylenie 10 i 20°, 
rozwidlenie V-

kształtne=0,2m, 
posusz 15%, cięcia 

sanitarne 

190 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

50 157 5 15 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 

fitosanitarnym 

191 
Wiąz szypułkowy 
Ulmus laevis 

22 69 5 12 x   

Drzewo w dobrym 
stanie 

fitosanitarnym, 
odrosty korzeniowe 

do usunięcia 

192 
Wiąz szypułkowy 

Ulmus laevis 
20 62 5 10 x   Korona jednostronna 

193 
Trzmielina 
europejska 

Euonymus europaeus 

8 25 3 5  x 
 

Obwód na wysokości 
5cm ppt - 41cm, 

drzewo 
obumierające, 

posusz 40%, korona 
zdeformowana, 

próchniejąca 
podstawa pnia, 

pochylenie 40°, 
cięcia sanitarne i 

korygujące 
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L.p. 
Rodzaj i gatunek 

nazwa polska 
nazwa łacińska 

Ø 
(w 
cm) 

obwód 
pnia 
(cm) 

średnica 
korony 
[m] / 

krzewy 
m2 

Wyso-
kość          
[m] 

decyzja 
Uwagi dotyczące 

stanu zdrowotnego 

i zalecane zabiegi 
pielęgnacyjne 

V 
ada- 

ptacja 

X 
karczo

- 
wanie 

                  

194 
Klon pospolity 
Acer platanoides 

24 76 7 15 x   
Drzewo w dobrym 

stanie 
fitosanitarnym 

195 
Jabłoń 
Malus sp. 

8 26 7 6 x   

Obwód na wysokości 
5cm ppt - 34cm, 
cięcia sanitarne i 

korygujące 

 

 Usytuowanie drzew i krzewów przedstawione zostało na Rys. nr 1, znajdującym 

się w Załącznikach do niniejszego opracowania. 

 Drzewa i krzewy nr 15-24 zostały pominięte w inwestycji. 

 

1.4. Gospodarka drzewostanem 

 

Część drzew wymagało będzie wykonania cięć pielęgnacyjnych. Cięcia 

techniczne, polegające na usunięciu lub skróceniu pojedynczych gałęzi, są niezbędne 

dla zapewnienia pełnej funkcjonalności alejki oraz wymaganej prawem skrajni 

technicznej, która dla dróg pieszo – rowerowych wynosi 2,2 m pomiędzy nawierzchnią 

alejki a obiektami usytuowanymi najniżej nad tym ciągiem. 

Cięcia należy przeprowadzić w sposób zgodny ze sztuką chirurgii drzew. 

Wszystkie prace powinny być wykonane przez wykwalifikowane osoby, z dużą 

starannością, ostrożnością i dbałością o stan drzew nie poddawanych zabiegom 

pielęgnacyjnym. 

Ciecia pielęgnacyjne drzew prowadzić należy zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

 

Cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, 

które powinno uwzględniać cechy poszczególnych roślin, a mianowicie: 

- sposób wzrostu, 

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

- konstrukcję korony. 
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Zabronione jest usuwanie konarów wyrastających z pnia do wysokości 1,30 m  

w wieku powyżej 10 lat bez uzyskania decyzji na usunięcie drzewa (Art. 83d, ust. 1 

ustawy o ochronie przyrody).  

Niedopuszczalne są cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub 

konarów. W przypadku cięć pielęgnacyjnych nie wolno usuwać więcej niż 30% 

ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace przeprowadzić należy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. ustawą o ochronie przyrody - Art. 87a  

i 87b (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z późn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie 

konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zniszczenia drzew, krzewów lub 

terenów zieleni spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie cięć pielęgnacyjnych 

niezgodnych z Art. 87a i 87b ustawy o ochronie przyrody w przypadku otrzymania 

pisemnego polecenia wykonania wyżej wymienionych prac ze strony Zamawiającego. 

  

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 

 cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika 

chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi obumarłych, porażonych przez 

chorobę lub połamanych; 

 cięcia formujące, mające za zadanie nadawanie pożądanej formy koronie lub 

ograniczenie jej rozmiarów. Uwaga: cięcia formujące dozwolone są jedynie  

w przypadku drzew w wieku do 10 lat lub drzew, które były formowane  

w przeszłości!; 

 cięcia korygujące, mające za zadanie poprawienie niekorzystnych efektów 

niewłaściwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na 

wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony – w takim 

przypadku niezbędne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej drzewa 

przed zabiegiem cięcia;  

 cięcia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów, 

mieszkańców lub pojazdów, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków oraz 

elementów infrastruktury technicznej, w tym dróg, rowów, linii 

energetycznych, itp. Dla uniknięcia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa się 

gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad powierzchnię dróg i poniżej 2,20 m nad 

chodnikami; 

 cięcia gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg; 
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 cięcia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 

zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć miejsce przy 

naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót. Usuwa się 

wtedy – w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego –  od 20 

do 50% gałęzi; 

 cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, 

powodują niepożądane zagęszczenie lub zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg 

odmładzania można przeprowadzić na krzewach rosnących w warunkach 

normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem. 

 

Wytyczne dotyczące wykonywania cięć drzew: 

1) Należy unikać cięcia grubych gałęzi i konarów. Drzewo nie jest w stanie 

skutecznie zagoić ran o średnicy powyżej 10cm. Ze względu na słaby przyrost 

tkanki gojącej należy zaniechać cięcia grubych gałęzi u wymienionych niżej 

takich gatunków, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech, 

orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku także dąb, grab, grochodrzew; a ze 

względu na szybko rozkładające się drewno: grab, buk, brzoza, platan, 

orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon 

srebrzysty. 

2) Cięcia wszystkich gałęzi dokonuje się na tzw. obrączkę, tzn. pozostawia nasadę 

gałęzi nienaruszoną. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach 

staramy się nie naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich 

nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. 

Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej 

(kalusa). 
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Rysunek nr 1 Schemat cięcia na tzw. „obrączkę” 

 

 

Rysunek nr 2 Schemat usuwania równorzędnego konaru 

 

 

Rysunek nr 3 Cięcie tylca bez uszkodzenia kalusa 
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3) Cięcia dokonuje się nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduję się 

żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne 

do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca. 

 

Rysunek nr 4 Schemat cięcia gałęzi 

 

4) Wykonując cięcie gałęzi znajdujących się bezpośrednio na pniu należy liczyć się  

z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilków. Ograniczają one widoczność  

i przysparzają dodatkowych nakładów pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia 

wilki są dla drzewa szkodliwe, gdyż stanowią konkurencję dla korony drzewa, nie 

dopuszczając do niej wody ze składnikami mineralnymi. Wilki wskazują 

jednocześnie na zbyt silną redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie 

wytwarzania wilków można osiągnąć przez zaniechanie cięcia grubych gałęzi 

znajdujących się bezpośrednio na pniu i cięcie drobniejszych gałęzi dalej od pnia. 

Do gatunków silnie wytwarzających wilki należą: lipa, grochodrzew, klon 

jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posuniętym obumarciu 

koron wytwarzają samorzutnie (bez cięcia) wilki w części odziomkowej.  

Niejednokrotnie z takich wilków mogą rozwinąć się cienkie pnie tworząc 

wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje możliwość uzupełnienia z takich 

odrostów luk powstających w zadrzewieniu. W takim przypadku należy tylko 

usunąć nadmiar odrostów, które z biegiem czasu mogą powodować wzajemne 

kolizje. 
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5) Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnianie rany jest 

dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą 

infekcji. 

6) Usuwanie grubszych gałęzi, tj o średnicy powyżej 4cm polega na wykonaniu 

trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni (tzw. 

obrywów): 

1. cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do ¼-1/3 grubości gałęzi. Cięcie 

takie wykonuje się w odległości około 10-15cm od nasady ciętej gałęzi; 

2. cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia 

podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada;  

3. cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną nasadę 

gałęzi (cięcie na obrączkę) 

 

 

Rysunek nr 5 Usuwanie grubszych gałęzi – zasada trzech cięć 
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Rysunek nr 6 Usuwanie grubszych gałęzi – zasada trzech cięć 

 

7) Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi 

należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia 

drzew obłamywania gałęzi. 

8) Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek 

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew 

przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę 

cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin. 

9) Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, 

skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której 

przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) 

wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy 

pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnych narzędzi. 

10) Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania 

gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia 

wykonanie zabiegu jednym cięciem. Dopuszcza się niewidoczne, a wyczuwalne 

palcami sfałdowania powierzchni po cięciu piłą łańcuchową. 
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2. ZAŁĄCZNIKI 

2.1. Mapy i rysunki 
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