
Drzewa są kluczowym składnikiem zielonej infrastruktury  
– bez nich nie można sobie wyobrazić przyjaznego czło-
wiekowi środowiska.

Drzewa poprawiają jakość życia w miastach. Chłodzą 
i ocieniają, produkują tlen, filtrują powietrze z zanieczysz-
czeń, chronią przed hałasem i gwałtownymi powodzia-
mi. Drzewa poprawiają mikroklimat krajobrazu wiejskiego, 
chronią uprawy rolne przed suszą i wywiewaniem gleby. 
Stanowią siedlisko przyrody, w tym niezbędnych rolnikom 
zapylaczy.

W dobie zmian klimatycznych potrzebujemy drzew bar-
dziej niż kiedykolwiek. Jednocześnie zmieniający się klimat 
sprawia, że drzewom żyje się coraz trudniej, a ludzie im 
tego nie ułatwiają. Dlatego potrzebujemy STANDARDÓW 
wskazujących jak właściwie się nimi opiekować, by żyły dłu-
go i dostarczały nam rozlicznych korzyści.

Standardy służą zarządcom, zamawiającym i wykonawcom 
prac przy drzewach. Mogą być też użyteczne dla społeczni-
ków recenzujących zarządzanie zielenią.

Standardy, opracowane przez interdyscyplinarne zespoły eks-
pertów, zostały poddane publicznym konsultacjom oraz uzyskały 
aprobatę następujących stowarzyszeń zawodowych:

Opracowania przedstawiające dobre praktyki 
i wskazówki do stosowania standardów w praktyce, 
które powstały w ramach projektu „Drzewa dla 
zielonej infrastruktury Europy”:
•  Standardy prac na drzewach i w ich otoczeniu.  

Czym są i jak je stosować? Instrukcja dla  
użytkowników.

•  Profilaktyka ochrony drzew miejskich przed  
chorobami. Zalecenia bio-asekuracji.

•  Zadrzewienia na obszarach wiejskich  
– dobre praktyki i rekomendacje.

•  Zachowanie i nasadzanie drzew na groblach  
i wałach przeciwpowodziowych.  
Konflikty – Rozwiązania – Realizacja.

•  Poradnik Przyjaciół Drzew.
•  Instrukcja utrzymania drzew przydrożnych  

dla drogowców.

Federacja
Arborystów

Polskich

dla drzew
STANDARDY

www.drzewa.org.pl
Opracowania dostępne na: 
www.drzewa.org.pl/wiedza
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Zachowanie i nasadzanie drzew na groblach 
i wałach przeciwpowodziowych 
Konflikty – Rozwiązania – Realizacja

www.drzewa.org.pl

Praca „Zadrzewienia na obszarach wiejskich – dobre praktyki i rekomendacje” pod redakcją 

Anny i Krzysztofa Kujawów to jedna z nielicznych publikacji obejmujących pełne, wszech-

stronne kompendium wiedzy dotyczącej relacji człowiek – środowisko – przyroda. (…) W pra-

cy wyczerpująco, zwięźle i zrozumiale przedstawiono podstawową wiedzę o zadrzewieniach 

zarówno w zakresie rozpoznania potrzeb zadrzewieniowych, właściwego doboru form i składu 

gatunkowego, ich roli w ograniczaniu zagrożeń związanych z erozją (eoliczną i wodną), suszą, 

ochroną wód i gleb oraz bardzo ważną rolą decydującego wpływu na poziom różnorodno-

ści biologicznej. (…) Wreszcie w osobnych rozdziałach szczegółowo omówiono zagadnienia 

dotyczące projektowania i utrzymania (pielęgnacji) zadrzewień w krajobrazie. Odniesiono się 

również do idei agroleśnictwa, czyli tworzeniu systemów rolnoleśnych.

Co bardzo ważne, zadano sobie trud zebrania wszystkich obowiązujących aktów prawnych 

dotyczących zadrzewień, co stanowić powinno podstawę w podejmowanych działaniach 

przez określone jednostki administracyjne. Podsumowaniem całości jest pełna lista wskazań 

dotyczących gospodarowania zadrzewieniami, tzw. „Rekomendacje formalno-prawne dla za-

drzewień”. Praca powinna koniecznie trafić do wszystkich urzędów zajmujących się planowa-

niem przestrzennym od szczebla gminnego począwszy.
prof. dr hab. Jerzy Karg

ISBN 978-83-63573-22-5

Misją Fundacji EkoRozwoju jest praktykowanie i promowanie rozwoju zgodnego z naturą. Jed-

nym z ważniejszych kierunków pracy jest ochrona drzew. Działamy poprzez szkolenia, współ-

pracę z administracją publiczną, realizację programów zadrzewieniowych, wypracowywanie 

standardów zarządzania zielenią, edukację dzieci i młodzieży oraz oczywiście sadzenie drzew. 

Więcej o nas dowiesz się na www.fer.org.pl

Zadrzewienia na  
obszarach wiejskich 

– dobre praktyki 
i rekomendacje

Anna Kujawa

Krzysztof Kujawa

Jacek Zajączkowski

Robert Borek

Piotr Tyszko-Chmielowiec

Dorota Chmielowiec-Tyszko

Jakub Józefczuk

Irena Krukowska-Szopa

Paweł Śliwa

Kamil Witkoś-Gnach

Mając na uwadze troskę o stan terenów zieleni i zadrzewień w Polsce, Generalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska docenia inicjatywę podjęcia działań mających na celu przybliżenie za-

gadnień związanych z funkcjonowaniem drzew, ich rolą w ekosystemach oraz problematyką 

ochrony i pielęgnacji. (…) Tym samym należy poprzeć inicjatywę tworzenia poradników przy-

bliżających zagadnienia związane z tematyką funkcjonowania i ochrony zadrzewień. Porad-

niki takie powinny być znane każdemu obywatelowi, a zwłaszcza lokalnym liderom, podmio-

tom zarządzającym danym obszarem, urzędom, czy planistom. Dzięki szerzeniu wiedzy na ten 

temat wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa, co może spowodować zwiększenie 

standardów utrzymywania zieleni, która przez to będzie skuteczniej pełnić swoje funkcje. (…)

Z listu Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

Andrzej Szwedy-Lewandowskiego do wydawcy
www.drzewa.org.pl

Profi laktyka ochrony drzew miejskich
przed chorobami 

Zalecenia bio-asekuracji
Janusz Mazurek, Katarzyna Nowik
Redakcja: Piotr Łakomy

 

 

W ostatnich latach los drzew rosnących w otoczeniu człowieka jest niełatwy: 
ustępują miejsca rozbudowie miast i dróg, są dewastowane przez nieumiejęt-
ne zabiegi, za rzadko sadzi się nowe. Zdrowe mocne drzewa są potrzebne nie 
tylko dla ozdoby krajobrazu, ale też jako „zielona infrastruktura” podtrzymująca 
przyrodę i stabilizująca klimat. Przetrwanie drzew coraz częściej zależy od świa-
domych mieszkańców, którzy – bez względu na swój zawód, wykształcenie i po-
zycję społeczną – kochają je i pragną je chronić. Skuteczne działanie wymaga 
jednak solidnej wiedzy.

Rekomendujemy tę książkę przede wszystkim przyjaciołom drzew, ale także na-
uczycielom, edukatorom ekologicznym, przewodnikom krajoznawczym i pasjo-
natom ochrony zabytków. Objaśniamy w niej, jak działa organizm drzewa i jakie 
ma ono wymagania wobec otoczenia. Pomagamy poznać, w jakim jest stanie 
i jakich zabiegów może potrzebować; wskazujemy jak je uchronić przed zniszcze-
niem podczas prac budowlanych. Radzimy też, w jaki sposób sadzić drzewa, które 
przez długie dziesięciolecia i stulecia będą cieszyły oczy nasze i naszych dzieci.Zostań przyjacielem drzew!

Więcej o naszych działaniach na rzecz drzew na stronie www.drzewa.org.pl

Misją Fundacji EkoRozwoju jest praktykowanie i promowanie rozwoju zgodnego 
z naturą. Jednym z ważniejszych kierunków pracy jest ochrona drzew. Działamy 
poprzez szkolenia, współpracę z administracją publiczną, realizację programów 
zadrzewieniowych, wypracowywanie standardów zarządzania zielenią, edukację 
dzieci i młodzieży oraz oczywiście sadzenie drzew. Więcej o nas dowiesz się na 
www.fer.org.pl.
 

Fundacja EkoRozwoju jest organizacją pożytku publicznego. Możesz wesprzeć na-
sze działania przekazując nam 1% podatku – nasz numer KRS to 0000178876 lub 
darowiznę.

ISBN: 978-83-63573-19-5 

Przedstawione opracowania powstały w ramach projektu 
UE LIFE+ „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” („Trees 
for Europe’s Green Infrastructure”, LIFE15GIE/PL/000959) 
realizowanego przez:

Ulotka sfinansowana ze środków:

fot. Dariusz Paciorek
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8.1.2. cięcia boczne

Wykonywane jedynie w peryferyjnych bocznych i dolnych częściach korony. Główne za-

dania polegają na poprawie stabilności (np. asymetria koron, wygonione konary), ogra-

niczaniu konfliktów z infrastrukturą oraz utrzymaniu skrajni. Niedopuszczalne jest wyko-

nywanie cięć w szczytowych partiach korony. Cięcia mogą być stosowane na drzewach 

w kategoriach: dojrzewające, dojrzałe oraz zniszczone. 

8.1.3. cięcia wierzchołkowe 

Wykonywane w wierzchołkowych partiach korony są jedynymi, które pozwalają na zmia-

nę wysokości drzewa. Zazwyczaj ten rodzaj cięć wynika z osłabionej stabilności i witalno-

ści drzewa. Ten rodzaj zabiegu niemal zawsze powoduje nieodwracalne efekty w struk-

turze korony oraz w funkcjonowaniu całego drzewa, dlatego zawsze należy rozważyć al-

ternatywne rozwiązania. Redukcja wysokości drzewa zazwyczaj powinna odbywać się 

etapowo.

Cięcia mogą być stosowane na drzewach w kategoriach: dojrzałe oraz zniszczone. 

Cięcia w tym obszarze korony powinny być częścią długoterminowego planu opieki nad 

drzewem. Po wykonaniu zabiegu należy drzewo poddać ocenie w okresie najpóźniej 5 

lat po pierwszym zabiegu. Jeśli zakres redukcji może być ograniczony poprzez zastoso-

wanie innych technik (np. zastosowanie wzmocnień mechanicznych), to należy je rozwa-

żyć. Nie powinno się wykonywać jednocześnie (lub w krótkim odstępie czasu) zabiegów 

w szczytowej części w połączeniu z niższymi partiami.

8.
System cięć
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8.
System cięć

8.1.4. Korona tymczasowa i korona docelowa

W przypadku drzew, dla których wymagana jest odpowiednia wysokość pnia pozbawio-

na gałęzi, wyróżnia się koronę tymczasową i koronę docelową. Koronę tymczasową sta-

nowią gałęzie, które wyrastają z pnia do wysokości, która docelowo powinna być pozba-

wiona gałęzi (do wysokości nasady korony docelowej). Wysokość docelowej nasady ko-

rony powinna uwzględniać cechy gatunkowe i odmianowe (np. przewisanie gałęzi).

Wysokość skrajni drogowej1 powinna być nie mniejsza niż:

	 4,70 m – nad drogami krajowymi, klasy: autostrada, droga ekspresowa, główna 

droga ruchu przyspieszonego

	 4,60 m – nad drogami wojewódzkimi i powiatowymi, klasy: główne oraz zbiorcze 

	 4,50 m – nad drogami gminnymi, klasy: lokalne oraz dojazdowe

Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,5 m. 

Wymiary skrajni torowiska tramwajowego2 określają Polskie Normy3.

1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. 

Dz.U. z 2016 r. poz. 124).

2 Zgodnie z § 55 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.).

3 PN-K-92009: 1998 Komunikacja Miejska. Skrajnia Budowli. Wymagania – UWAGA, norma wycofana 

15.10.2015 r. (brak innych norm).
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– obiektów tymczasowych (np. biura i budynków socjalnych budowy, toalet, itp.);

– placów postojowych i składowisk materiałów budowlanych, kruszyw, gruntów i środ-

ków chemicznych;

– dróg poruszania się sprzętu, maszyn i pojazdów obsługujących budowę, bez odpo-

wiedniego zabezpieczenia podłoża przed zagęszczaniem i ingerencją w system korze-

niowy drzewa;

– miejsc wysypywania lub wylewania odpadów powstających w procesie budowlanym, 

w tym z płukania i mycia maszyn i narzędzi oraz resztek substancji chemicznych wy-

korzystywanych w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementów obcych na drzewach z wyjątkiem obiek-

tów służących ochronie przyrody (np. budki lęgowe, karmniki, znakowanie drzew). 

Umieszczanie znaków informacyjnych na drzewach jest możliwe tylko w sposób nieinwa-

zyjny (zawieszanie) i konieczne jest usunięcie elementów obcych po zakończeniu prac.

3.3. Sposoby ochrony zieleni na terenie 

budowy
3.3.1. Metody zabezpieczenia drzew i krzewów

Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni rosnących na terenie budowy, 

a przewidzianych w operacie dendrologicznym do pozostawienia. Zabezpieczenie do-

tyczy wszystkich ich części: korzeni, pni, koron. Preferowanym działaniem jest wy-

grodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokości minimum 

1,5 m i wyłączenie tej strefy z obszaru budowy. Zabezpieczenia te obejmują:

Szczególne zabezpieczenia należy wykonać dla pomników przyrody oraz innych drzew 

cennych, które zagrożone są szkodliwym oddziaływaniem inwestycji. W takich przypad-

kach konieczne jest:

– rozpisanie szczegółowego planu nadzoru;

– założenie piezometrów w celu monitorowania poziomu wód gruntowych w przypad-

kach, gdzie głębokość wykopów sięga zwierciadła wód gruntowych;

– obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie 

stanu drzewa.

3.
Etap 

realizacji prac 
wykonawczych
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A. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno być: wysokości min. 1,5 m, być stabilne i zabez-

pieczone przed przemieszczaniem.

Wygrodzenia modułowe Bariery tymczasowe Płotki drewniane 

Tymczasowe 
wygrodzenie strefy 

ochrony drzewa 
(rys. Jakub Józefczuk)

https://www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/

3.
Etap 
realizacji prac 
wykonawczych
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6.3.6. średnica korony

Określana jest jako średnia z pomiarów dwóch prostopadłych do siebie szerokości rzutu 

korony (ewentualnie jako suma dwóch prostopadłych promieni, mierzonych od pnia do 

granicy rzutu korony). W przypadku silnie asymetrycznej korony jeden pomiar odbywa 

się w najdłuższej osi i jeden w kierunku prostopadłym do pierwszego pomiaru – należy 

podać obie wartości. Pomiar jest podawany w metrach, zaokrąglany do 0,1 m. 

W uzasadnionych przypadkach do oceny zaawansowanej lub do określenia strefy od-

działywania korony drzewa możliwe jest wykonanie pomiarów promieni najdłuższych 

i najkrótszych osi z określeniem ich kierunków geograficznych (w stopniach). 

6 m

8 m

Ø 14 m

6.
Załączniki
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faza rozwoju
Opis

Drzewo młode 
(młodość)

Charakteryzuje się silną dominacją wierzchołkową i przeważa wzrost na 

wysokość. Struktura korony może mieć charakter przejściowy pomiędzy 

koroną tymczasową i docelową (w przypadku konieczności utrzymania 

skrajni) i podlega zabiegom formowania korony. Zazwyczaj faza ta obejmuje 

okres do ok. 20 lat po posadzeniu.

Alternatywnie:

Drzewo młode
(młodość)

Drzewo po posadzeniu lub samosiew, cechujące się 

dominującym wzrostem na wysokość. W przypadku 

drzew formowanych dla uwzględnienia skrajni – do 

momentu osiągnięcia docelowej wysokości nasady 

korony.

Drzewo 
dojrzewające
(dojrzewanie)

Drzewo zaaklimatyzowane (takie, które się przyjęło), 

u którego zaznacza się ekspansja korony przy wyraźnej 

dominacji wierzchołkowej. W przypadku drzew 

formowanych dla uwzględnienia skrajni – od chwili 

osiągnięcia docelowej wysokości nasady korony.

Drzewo dojrzałe 
(dojrzałość)

Drzewo o stabilnej wysokości i objętości korony przy osłabionej dominacji 

wierzchołkowej. Struktura korony posiada stały charakter (brak korony 

tymczasowej). Drzewo osiągnęło lub jest bliskie osiągnięcia maksymalnych 

rozmiarów korony (z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej, lokalizacji 

i siedliska). 

Drzewo sędziwe 
(sędziwość)

Drzewo, które osiągnęło wyjątkowy wiek jako reprezentant swojego gatunku, 

często charakteryzujące się wyjątkową grubością pnia. W przypadku 

gatunków długowiecznych faza ta może być najdłuższą fazą życia drzewa. 

W koronie możliwe obumieranie peryferyjnych części korony i powstawanie 

wtórnej korony poniżej (wycofywanie korony). Często posiada wysoką 

wartość przyrodniczą i kulturową. W fazie tej wnętrze pnia posiada rozległe 

ubytki, tworząc mikrosiedliska.

*Zniszczone

Drzewo, którego funkcje zostały znacząco zmienione w wyniku naturalnych 

zdarzeń lub nieprawidłowych zabiegów (np. ogłowienie, uszkodzenie korony, 

pnia, korzeni, drastyczna zmiana warunków siedliskowych). Stan ten może 

być stwierdzony zazwyczaj w fazie młodości i dojrzałości drzewa. 

6.4. załącznik nr 4 – Fazy rozwoju drzewa 6.
Załączniki

Standard inspekcji i diagnostyki drzew 
definiuje i porządkuje procedurę oraz treści 
oceny drzew na dwóch poziomach – podsta-
wowym i zaawansowanym. Wyraźnie odgrani-
cza inwentaryzację od oceny. Stanowi pomoc 
dla oceniających drzewa – diagnostów oraz za-
mawiających te oceny i wydających decyzje. 
Standard wprowadza kompleksowość oceny 
i stanowi przewodnik po najważniejszych ce-
chach diagnostycznych.

Standard cięcia i pielęgnacji drzew 
systematyzuje rodzaje prac na drzewach i w ich 
otoczeniu, wyraźnie oddzielając różne rodzaje 
cięć i wzmocnień mechanicznych od prac pielę-
gnacyjnych poprawiających bytowanie drzewa. 
Takie podejście pozwala zarówno uporządko-
wać rodzaje prac na drzewach i w ich otoczeniu, 
jak też polepszyć komunikację między zamawia-
jącymi i wykonawcami. Przyjęte tu nowatorskie 
podejście uwzględniające potrzeby drzew, wy-
pracowane przez European Arboricultural 
Council, pozwala na stosowanie działań dla jak 
najdłuższego trwania drzew w zgodności z po-
trzebami bezpieczeństwa publicznego.

Standard ochrony drzew i innych form 
zieleni w procesie inwestycyjnym 
obejmuje kompleksowo proces inwestycyjny, 
od projektu do wykonania. Opisuje i porządku-
je obiekty ochrony i sposoby jej realizacji, w tym 
technologie prac oraz osoby odpowiedzialne. 
Stanowić może realną pomoc dla wszystkich 
podmiotów procesu inwestycyjnego, ułatwiając 
ustalanie celów, prowadzenie procesu realizacji 
oraz kontroli i oceny. Standard powstał w part-
nerstwie ze Stowarzyszeniem Architektury Krajo-
brazu.
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