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Wstęp

Niniejsza publikacja stanowi skrót wyników badań Instytutu Gospo-
darki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, opisanych w pełnym tekście opraco-
wania Haliny Barbary Szczepanowskiej i Marka Sitarskiego pt.  „Drzewa 
dodają wartości miastom i ich mieszkańcom. Jak zwiększyć efektywność 
pracy drzew”, zawierającego materiały źródłowe, zasady kalkulacji anali-
tycznej, tabele wynikowe i  porównawcze, wnioski końcowe oraz kierunki 
prac wdrożeniowych. 

Podstawą opracowania są dane faktograficzne, stanowiące wynik 
tematu badawczego PB3 „Ocena funkcjonowania drzew i krzewów w wa-
runkach oddziaływania infrastruktury technicznej miasta” (2010-2012), zre-
alizowanego przez Zespół w składzie: Marek Sitarski, Leszek Sobczyński, 
Marzena Suchocka, Małgorzata Pstrągowska, Nina Stawowska-Carewicz, 
Jan Olizar, Halina Barbara Szczepanowska.

Zespół badawczy IGPiM od lat śledzący zmiany w podejściu do 
wartości środowiska przyrodniczego, zwłaszcza do drzew na obszarach 
zurbanizowanych, opracował w wyniku szerokiej analizy tego problemu w 
krajach europejskich i pozaeuropejskich, przy współpracy z SGGW, meto-
dę wyceny wartości drzew na terenach miejskich dla warunków polskich. 
Metoda ta została opublikowana w latach 2008-2009 i przekazana w 2010 
roku do Resortu Środowiska w celu podjęcia działań legislacyjnych. Ca-
łość opracowań dotyczących wyceny drzew zawarta jest w następujących 
publikacjach IGPiM: 
– Szczepanowska H.B. 2008, Wycena wartości drzew na terenach zurba-

nizowanych; 
– Szczepanowska H.B, Latos A. 2009, Synteza badań i założenia meryto-

ryczne metody wyceny wartości drzew dla warunków polskich; 
– Borowski J., Pstrągowska M. 2009,Wyznaczanie współczynników ga-

tunkowych i przyrostowych wykorzystanych do metody wyceny drzew 
na terenach zurbanizowanych; 

– Kosmala M., Rosłon-Szeryńska E., Suchocka M. 2009, Metody oceny 
kondycji drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa i uszkodzeń mecha-
nicznych; 

– Sitarski M., Szczepanowska H.B., Suchocka M. 2009, Wyznaczanie 
współczynników lokalizacji wykorzystanych do metody wyceny drzew 
na terenach zurbanizowanych; 

– Praca zbiorowa, 2009, Metoda wyceny wartości drzew na terenach zu-
rbanizowanych dla warunków polskich (IGPiM).
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W latach 80. ubiegłego wieku, wraz z innymi ośrodkami naukowymi 
Warszawy, podjęliśmy badania wpływu zielonej infrastruktury na kształto-
wanie środowiska miejskiego, które objęły korzyści uzyskiwane z „pracy” 
miejskich terenów zieleni na rzecz jakości środowiska miasta w zakresie 
regulacji klimatu, czystości powietrza atmosferycznego, sekwestracji CO2, 
ograniczania hałasu oraz dążenia do uzyskania zrównoważonych ekosys-
temów miejskich, m.in. w zakresie avi- i entomofauny (Wpływ zieleni na 
kształtowanie środowiska miejskiego. Praca zbiorowa, Instytut Kształto-
wania Środowiska, PWN, Warszawa 1984). Wyniki tych prac, uzupełnione 
współczesnymi studiami i badaniami, zostały prezentowane na krajowych 
i zagranicznych sympozjach, m. in. w referacie IGPiM pt. „Influence of 
green infrastructure and urban trees on environment formation”, wygło-
szonym w Brukseli na konferencji zorganizowanej w ramach PolSCA 
MEETING pt. „Urban biodiversity and green infrastructure”(10. 2012). 

Obecnie ukończona została seria wielokierunkowych badań i studiów 
przeprowadzonych na poligonie badawczym, obejmującym zinwentary-
zowany przez Zespół IGPiM, fragment lewobrzeżnej dzielnicy Warsza-
wa – Praga Północ, których wyniki zostały wdrożone w formie zestawu 
informacji ujętych w modelu stanowiącym „Kompleksową ocenę stanu 
istniejącego i możliwości rozwojowych drzew przyulicznych na terenach 
publicznych – jako podstawa opracowania strategicznego programu zrów-
noważonego rozwoju”. Opisy korzyści (usług ekosystemowych), stano-
wiące uzupełnienie tego modelu, zostały w niniejszej pracy odniesione do 
drzew miejskich, zwłaszcza przyulicznych, ze względu na znaczenie tych 
drzew w strukturach przestrzennych miasta. 

Publikacja ta jest skierowana zarówno do osób zajmujących się zawo-
dowo planowaniem i gospodarką miejską na różnych szczeblach zarządza-
nia, jak też do mieszkańców miast i lokalnych organizacji społecznych, dla 
których ważna jest poprawa walorów wizualnych i zdrowotnych otoczenia 
ich miejsc pracy, zamieszkania i wypoczynku – na miarę wizji miast XXI 
wieku. Miast otwartych na śmiałe innowacje i zrównoważony rozwój, w 
których potrzeby wzrostu postępują równolegle z zachowaniem i pomno-
żeniem usług świadczonych przez środowisko przyrodnicze. 

Praca ma charakter pilotażowy, analityczno-kompilacyjny, oparty 
na zasadach wnioskowania przyczynowo-skutkowego. Równolegle do 
badań własnych IGPiM zostały przeprowadzono studia dostępnej lite-
ratury krajowej i zagranicznej, obejmujące wyniki badań zakresu usług 
ekosystemowych świadczonych przez drzewa przyuliczne w miastach. 
Informacje uzyskane z przeglądu literatury porównane zostały z wynikami 
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badań IGPiM, obejmujących monitoring zasobów drzew przyulicznych 
na terenie Pragi Północ, analizę danych klimatycznych, strukturę gatun-
kową i wiekową drzew oraz wiele informacji dotyczących gospodarki 
drzewostanem miejskim. Na podstawie wstępnych analiz porównawczych 
skoncentrowano się głównie na metodyce i wynikach kompleksowych 
badań usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa przyuliczne 
na terenie takich miast, jak Chicago (470 tysięcy drzew), Nowy Jork (580 
tysięcy drzew) oraz innych miast USA, znajdujących się w zbliżonej strefie 
klimatycznej (McPherson i in. 1994; 2007, Peper i in. 2007, Nowak 2004 
i in.). Dane ilościowe dotyczące usług ekosystemowych drzew uzyskane 
z wymienionych źródeł były weryfikowane pod względem różnic klima-
tycznych, struktury gatunkowej i wiekowej drzew oraz szeregu lokalnych 
uwarunkowań istniejących na terenie Pragi Północ. Przy przeliczaniu 
poszczególnych wartości ekosystemowych z jednostek fizycznych na jed-
nostki pieniężne zastosowano bazę normatywną i cenową obowiązującą w 
Polsce. Mimo że opracowanie dotyczy tylko fragmentu terenu dzielnicy 
Praga Północ, struktura raportu i zestaw informacji mogą być zastosowa-
ne do sporządzenia programu zrównoważonego rozwoju drzew w skali 
dzielnicy, miasta czy wyodrębnionego obiektu inwestycyjnego. 
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1. Wprowadzenie – zielona infrastruktura i usługi 
ekosystemów 

Miasto – to konglomerat struktur z betonu, stali i szkła, plątanina pod-
ziemnych i nadziemnych sieci przesyłowych, szlaków komunikacyjnych 
oraz placów o litej nawierzchni, stanowiących kompleksy elementów tzw. 
szarej infrastruktury technicznej1, tworzącej miejsca zamieszkania, pracy, 
edukacji oraz powiązań komunikacyjnych. Te wykonane przez człowieka 
struktury są wyceniane w kategorii dóbr rynkowych, a usługi przez nie 
świadczone mają określoną cenę rynkową. Wartość tych obiektów stanowi 
majątek trwały i jest uwzględniana w rachunkach relacji uzyskiwanych 
korzyści do ponoszonych kosztów przy ocenie efektywności ekonomicznej 
określonych inwestycji miejskich.

Jednakże miasto to także istniejące od wieków, lub założone przez 
mieszkańców, tereny pokryte roślinnością1, określane terminem „zielonej 
infrastruktury” przenikającej obszary zabudowane jako pojedyncze drze-
wa i ich grupy, kompleksy roślinności w formie zieleńców, parków, lasów 
miejskich, a także jako roślinność towarzysząca zabudowie komercyjnej, 
administracyjnej, obiektom kultury i edukacji, osiedlom mieszkaniowym 
oraz ulicom i drogom łączącym roślinność miejską z naturalnymi obszarami 
zieleni pozamiejskiej. 

Roślinność (w tym drzewa) na wymienionych terenach stanowią tzw. 
dobra nierynkowe, nie posiadające ceny ustalonej w obrocie handlowym. 
W związku z tym tereny „zielonej infrastruktury” traktowane są w świa-
domości planistów i decydentów niemal jako „dobra darmowe” o margi-
nalnym znaczeniu przy decyzjach przestrzennych oraz alokacji środków 
przeznaczanych na ich utrzymanie i rozwój. Stanowi to „słabość” terenów 

Fot. 1. „Szara infrastruktura” 

1 oraz tzw. „niebieskiej” infrastruktury, tj. terenów pokrytych wodami. 
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zieleni jako działu gospodarki miejskiej w relacji do branż infrastruktury 
technicznej, natomiast siłą tego kierunku jest – wg analiz przeprowadzonych 
w miastach europejskich metodą SWOT – szerokie poparcie społeczne 
oraz sporządzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju (Ottish 
i in., 2005)2 . 

Fot. 2. „Zielona infrastruktura”

Współcześnie w coraz większym stopniu dojrzewa świadomość zależ-
ności społeczności ludzkiej od dóbr zapewnianych przez przyrodę. Obok 
surowców i żywności, które są niezbędne do życia i gospodarki, zaczynają 
być dostrzegane takie korzyści, jak obecność pokrywy roślinnej wpływają-
cej na regulację klimatu, czystą wodę, czyste powietrze, zapobieganie erozji 
i powodzi oraz wartości krajobrazu naturalnego i kulturowego, stanowiące 
miejsca wypoczynku sportu i rekreacji, a także jako otoczenie architektury 
i podnoszenie walorów estetyki i piękna. 

Bezpowrotne zanikanie samoutrzymujących się ekosystemów przy-
rodniczych, wymieranie gatunków roślin i zwierząt, wyczerpywanie 
zasobów surowcowych oraz nasilające się klęski żywiołowe w postaci 
nagłych sztormów, huraganów i powodzi, anomalie pogodowe wynikające 
z dewastacji środowiska, w tym lasów i zadrzewień, stały się sygnałem 
alarmowym i wpłynęły na inne spojrzenie na wartość bogactw przyro-
dy – jako ogólnoludzkiego kapitału naturalnego wymagającego ochrony 
i strategicznego rozwoju. 

Sytuacja ta spowodowała podjęcie działań mających na celu zwiększe-
nie kapitału naturalnego Europy i świata w postaci strategii „zielonej infra-
struktury”, przynoszącej „ekologiczne, ekonomiczne i społeczne korzyści za 

2 Analizy SWOT obejmują ocenę siły (Strengths), słabości (Weaknesses), możliwości 
(Opportunities) i zagrożenia (Threats). Badania te przeprowadzone były na reprezen-
tacji dziewięciu krajów i 14 miast europejskich w ramach europejskiego programu 
badań COST (Ottish i in., 2005 w Urban Forest and Trees, 2005). 
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pomocą naturalnych rozwiązań. Strategia ta „pomaga uzmysłowić wartość 
korzyści, które przyroda daje społeczności ludzkiej i dokonywać inwestycji 
mających na celu wzmacnianie i wspieranie tych korzyści, a równocześnie 
unikać uzależnienia od infrastruktury technicznej, stosując tańsze rozwią-
zania dostarczone przez zieloną infrastrukturę (w tym wzrost zatrudnienia 
na szczeblu lokalnym). W porównaniu z szarą jednofunkcyjną infrastruk-
turą techniczną, zielona infrastruktura przynosi wielorakie korzyści przez 
naturalne rozwiązania. „Zielona infrastruktura” jest strategicznie zapla-
nowaną siecią obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami 
środowiskowymi, zaprojektowaną i zarządzaną w sposób mający zapewnić 
szeroką gamę usług ekosystemowych. Obejmuje ona obszary zielone (lub 
niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne 
obszarów lądowych (przybrzeżnych oraz morskich). Na lądzie zielona in-
frastruktura jest obecna na obszarach wiejskich i w środowisku miejskim” 
(robocza definicja Europejskiej Agencji Środowiska nr 18/2011 (Bruksela, 
6.5.2013, COM 249 final). 

 Pod pojęciem „usług ekosystemowych” rozumie się zestaw korzy-
ści, których środowisko dostarcza społeczeństwu i gospodarce. To nowe 
spojrzenie na związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska wyraźnie 
pokazuje, że ochrona środowiska ma silne uzasadnienie ekonomiczne 
(Kronenberg, 2012). 

Badania ekonomicznej wartości „usług przyrody” (Constanza i in., 
1997, Daily, 1997, Tyrvainen i Miettinen, 2000) stały się obecnie jednym 
z najsilniejszych argumentów ochrony środowiska przyrodniczego. Warto-
ści pieniężne uzyskanych korzyści, określanych jako „usługi ekosystemów”, 
stanowią „nowe oblicze ekologii” (Li i in., 2004). 

W Polsce zagadnienie usług ekosystemowych w gospodarce miejskiej 
nie jest jeszcze rozpoznane i wprowadzane do praktyki zarządzania terena-
mi zieleni w miastach, mimo iż fragmentaryczne badania są podejmowane 
i są opracowywane materiały informacyjne przez różne ośrodki naukowe 
(m.in. w Fundacji Sendzimira)3, 4. 

3 Ekonomia ekosystemów i bioróżnorodności w polityce lokalnej i regionalnej. Porad-
nik TEEB dla miast. Usługi ekosystemów w gospodarce miejskiej. Praca zbiorowa 
międzynarodowego zespołu autorskiego. Tłumaczenie i redakcja wydania polskiego 
– Fundacja Sendzimira. Konsultacja naukowa – Jakub Kronenberg. 2010.

4 Przyroda w mieście. Zrównoważony rozwój – Zastosowania. Zeszyt 3, 2012. Pra- 
ca zbiorowa pod redakcją T. Bergera i J. Kronenberga, Fundacja Sendzimira, 
Kraków. 
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Niniejsze opracowanie przedstawione w formie modelu/raportu za-
wiera kompleksowe ujęcie oceny efektywności usług ekosystemowych 
świadczonych przez drzewa przyuliczne, rosnące na terenie wysoko zurba-
nizowanego fragmentu Pragi Północ (dzielnicy prawobrzeżnej Warszawy). 
Raport ten obejmuje wielokierunkową analizę struktury i kondycji badanych 
drzew, oszacowanie ich wartości, hipotezę uzyskiwanych korzyści (usług 
ekosystemowych), ponoszonych kosztów na utrzymanie tych drzew, a także 
możliwości i ograniczenia (bariery) dalszego rozwoju drzew przyulicznych 
na terenie badanym. 

Zakres problematyki ujęty w tej pracy jest wzorowany na rapor-
tach opracowywanych za granicą przez zespoły naukowców, praktyków 
i przedstawicieli lokalnych samorządów5. Raporty takie zawierają zestaw 
informacji, służących do efektywnego zarządzania drzewostanem oraz sty-
mulowania zaangażowania społecznego mieszkańców w zakresie ochrony 
i zwiększania zasobów drzew w miastach i na terenach okolicznych. 

Mimo że nasze opracowanie dotyczy tylko fragmentu terenu dzielnicy 
Praga Północ, struktura raportu i zestaw informacji mogą być zastosowa-
ne do sporządzenia programu zrównoważonego rozwoju drzew w skali 
dzielnicy, miasta czy wyodrębnionego obiektu inwestycyjnego. Procesy 
ekologiczne zielonej infrastruktury zachodzące w zurbanizowanym śro-
dowisku przebiegają podobnie w poszczególnych aglomeracjach. Zatem 
wyniki badań z terenu o zbliżonych warunkach klimatycznych i strukturze 
gatunkowej drzew mogą być przy pewnych ograniczeniach wykorzysta-
ne dla przedstawienia hipotetycznej skali usług ekosystemowych oraz 
podjęcia zintegrowanych działań dla zwiększania korzyści i zmniejszania 
barier ograniczających poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań 
przyrodniczych, technicznych i organizacyjnych. 

Przedstawione opracowanie stanowi nowatorski, w warunkach pol-
skich, przykład tzw. dobrych praktyk, tj. kompleksowego ujęcia problemu 
z opisaniem związków przyczynowo-skutkowych między obecnością ele-
mentów środowiska przyrodniczego, w tym przypadku drzew przyulicznych 
i ich wartością, skalą świadczonych usług oraz nakładów społecznych 
poniesionych na utrzymanie drzew, wraz z analizą barier ograniczających 
oraz wskazaniem kierunków działania dla zwiększenia efektywności usług 
ekosystemowych. 

5 Np. w Nowym Jorku, Chicago i wielu innych miastach, m.in. w północno-wschodniej 
czy umiarkowanej strefie klimatycznej USA oraz w miastach na innych kontynentach, 
np. w Wielkiej Brytanii czy RFN. 
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Model tego raportu wprowadza nowe zintegrowane podejście do 
strategii zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miast, gdzie roślinność, 
a szczególnie drzewa, poprzez korzystną regulację klimatu i ograniczania 
globalnego ocieplenia, poprawę jakości powietrza i gleb, ochronę zasobów 
wodnych oraz dostarczania piękna – współgrają jako równorzędny partner 
z technicznymi branżami infrastruktury miejskiej w tworzeniu zdrowych 
i zrównoważonych miast współczesnych i przyszłych. 

Dla zapewnienia zielonej infrastrukturze należytego miejsca w stra-
tegii zrównoważonego rozwoju miast i wsi niezbędna jest multidyscypli-
narna współpraca specjalistów technicznych branż inżynierii miejskiej 
z architektami krajobrazu i arborystami, od początku ustalania koncepcji 
rozwoju, a następnie na etapie planowania, projektowania, wykonawstwa 
i eksploatacji obiektów, przy uwzględnieniu specyfiki każdej dziedziny 
w całości gospodarki miejskiej.

Jak wynika z doświadczeń zagranicznych, przedstawienie społeczeń-
stwu wartości elementów środowiska przyrodniczego, w tym drzew oraz 
korzyści uzyskiwanych z ich obecności, stanowiło zdumiewające odkrycie 
dla mieszkańców miast oraz decydentów6 i wpłynęło na wzrost zaintere-
sowania i współpracę ludności przy zwiększaniu ich zasobów (Kiełbaso 
i in., 1997; Wolf, 2013). 

Jest naszym pragnieniem, aby Czytelnicy tego opracowania ocenili 
skalę dóbr przekazywanych przez przyrodę i zachwycili się jednym z naj-
wspanialszych tworów natury, jakimi są drzewa oraz pozwolili im wzrastać 
w naszych miastach, „użyczając” niezbędnej przestrzeni do rozwoju, a przez 
odpowiednią pielęgnację umożliwili długoletnie przekazywanie bogactwa 
korzyści (wielokierunkowych usług) służących poprawie środowiska życia 
obecnych i przyszłych pokoleń. 

Rozwijanie świadomości społeczeństwa o wartości drzew i korzy-
ściach, jakie nam świadczą, jest jednym z głównych celów niniejszej 
pracy.

6 Jak podają Li, Wilson i in. (2001) „usługi zielonego ekosystemu” są szacowane w 
USA w granicach 16-54 trylionów dolarów rocznie. Sama tylko roczna wartość 
zapylenia przez pszczoły w rolnictwie Europy została oszacowana na kwotę 100 
bilionów dolarów (Constanza i in, 1997, Daily, 1997). Obecnie postępują prace do-
tyczące kwantyfikowania i przełożenia na wartości ekonomiczne korzyści z zasobów 
zielonej infrastruktury, w tym drzew, na terenach zurbanizowanych (Akbarii i in., 
1993, Nowak, 1994a i 1994b, McPherson, i in., 2007, Peper, 2007 i in.).
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2. Dlaczego drzewa są takie ważne? 

Drzewa wśród roślinności pokrywającej tereny miejskie pełnią rolę 
szczególną. Kształtują krajobraz w ciągu wieków, nadając cech tożsa-
mości i unikalnego charakteru określonym miejscom. Są dominującymi 
elementami przestrzennymi pod względem wizualnym i podnoszą walory 
architektury. Tworzą ład przestrzenny, zasłaniając nieatrakcyjne miejsca 
oraz stwarzając warunki prywatności, komfortu i dostojeństwa. 

Drzewa są najdłużej żyjącymi organizmami na świecie. W natural-
nych środowiskach mogą żyć setki, a nawet tysiące lat. W Górach Skalistych 
na kontynencie amerykańskim spotkać można bardzo wolno rosnące sosny 
ościste Pinus aristata, których sękate i skarłowaciałe okazy mają ponad 
5000 lat. (Line i in., 1981). 

Drzewa są także żyjącymi organizmami o największej masie. Ol-
brzymia sekwoja Sequoiadendron giganteum, zwana również mamutowcem 
olbrzymim, rosnąca w parku narodowym Yosemite w Kalifornii, waży 
ponad 2000 ton, tyle samo co 20 olbrzymich waleni błękitnych, które są 
największymi zwierzętami na świecie. Masa każdego z tych wielorybów 
równa jest 32 słoniom, czyli całe to drzewo ma masę aż 640 słoni. (Chimery, 
1988). Ale to jeszcze nie wszystko. 

Drzewa są także najwyżej wyrastającymi żywymi organizmami. 
W Kalifornii znaleźć można sekwoję (Sequoia sempervirens) mającą po-
nad 110 metrów, czyli tyle, co prawie czterdziestopiętrowy wieżowiec. To 
drzewo, jedno z najwyższych, wcale nie jest najgrubsze. Najgrubszym 
drzewem jest historyczny kasztan jadalny (Castanea sativa), którego 
resztki znajdują się na wschodnim stoku wulkanicznej góry Etna we 
Włoszech. Drzewo to miało 64 m obwodu przy podstawie pnia, co sta-
nowi powierzchnię 326 m2 (Chimery, 1988). To najgrubsze drzewo, jakie 
zanotowano, rosło bujnie jeszcze pod koniec dziewiętnastego wieku, 
zanim okoliczni pasterze owiec nie nadwyrężyli jego konarów, obrywając 
gałązki na opał. Ostatecznie poddało się amatorom pamiątek. W Polsce 
też mamy wielkie, choć nie tak olbrzymie, słynne drzewa stanowiące 
tzw. pomniki przyrody, jak dąb „Mieszko I” w Warszawie, czy „Bartek” 
w Zagnańsku i wiele innych. 

Nie tylko opisane wyżej słynne drzewa, ale również te, które rosną na 
naszych ulicach są niezwykłymi organizmami, posiadającymi skoordyno-
wane wewnętrzne mechanizmy obronne przeciw szkodnikom i chorobom, 
które są uważane za najskuteczniejsze z dotychczas poznanych (Moore, 
2012). Aby przeżyć tak długie okresy, drzewa wytworzyły precyzyjny 
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system obrony, który obejmuje zarówno chemiczny odpór w formie 
bakteriostatycznych substancji przeciw szkodnikom i zgniliźnie, jak też 
fizyczne bariery wytwarzane przy użyciu związków celulozy lub ligniny, 
odgradzające obszary zranione lub zaatakowane od rozszerzania się zgni-
lizny i patogenów na inne części drzewa (Shigo, 1991). 

Duże wymiary drzew wymagają też odpowiedniej budowy systemu 
korzeniowego, składającego się ze zdrewniałych korzeni centralnych o tak 
mocnej konstrukcji, że są w stanie podtrzymać w pionie wielką naziemną 
masę pnia i korony drzewa, obciążoną w okresie letnim nawet półtonową 
masą wody. System korzeniowy drzew składa się również z elastycznych 
cieńszych korzeni, podobnych do lin, które zakotwiczają i umacniają 
drzewo dla przeciwstawienia się porywom wiatrów, powodującego ruchy 
naziemnej części drzew. Korzenie te następnie przechodzą w rozległy 
obszar niezdrewniałych korzeni żywicielskich o zasięgu przekraczającym 
nawet dwu-trzykrotnie powierzchnię rzutu korony. Te drobne korzenie ży-
wicielskie podążają zawsze w odpowiednim kierunku, bowiem „wiedzą”, 
gdzie znaleźć wodę, powietrze i sole mineralne. Wodę tę drzewo dostarcza, 
wbrew sile grawitacji, do wszystkich gałęzi i liści korony, znajdujących 
się nawet na wysokości 100 metrów powyżej gruntu. Woda ta następnie 
wyparowuje do atmosfery, ochładzając temperaturę powietrza. Ażeby 
uświadomić sobie, jak duży jest ochładzający efekt jednego drzewa, wy-
starczy wyobrazić sobie, że np. duży klon srebrzysty może w gorące, letnie 
popołudnie wyparować ponad 265 litrów wody w ciągu godziny. Efektem 
transpiracji takiego dużego drzewa może być działanie chłodzące, które 
można przyrównać do wydajności pięciu przeciętnej wielkości klimatyza-
torów (Leonard, 1972). Dodajmy, że drzewa wykonują tę „pracę” za darmo, 
bez potrzeby użycia kosztownych systemów technicznych, jak ujęcia wody, 

 Fot. 3. Słynne drzewa 
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jej rozprowadzenie poprzez sieci wodociągowe i pompy dla dostarczenia 
na wysokie piętra budynków i dalekie odległości. Drzewa też ochładzają 
atmosferę bez urządzeń klimatyzacyjnych instalowanych dla nawilgocenia 
i obniżenia temperatury. 

Za pracę urządzeń „szarej infrastruktury technicznej” oraz energię, 
która je wprowadza w ruch, musimy wiele zapłacić, natomiast drzewa 
przekazują nam nie tylko opisane wyżej korzyści, ale równocześnie wiele 
innych – tylko za to, że stworzymy im warunki do życia. Dzięki możliwym 
do obliczenia relacjom między korzyściami a kosztami ponoszonymi na 
utrzymanie drzew, możemy wykazać efektywność ekonomiczną drzew 
jako elementów zielonej infrastruktury, porównując z kosztami szarej 
infrastruktury, wykonującej analogiczną pracę jak drzewa. 

Należy przy tym podkreślić, że drzewa – w porównaniu do innych ty-
pów roślinności – są najbardziej efektywnymi elementami przyrodniczymi 
zagospodarowania struktur miejskich pod względem świadczonych usług 
dla środowiska. Walorem drzew, jak już powiedziano, jest ich długowiecz-
ność i duże rozmiary (rys. 1).

Potrzeba prawie dwóch pokoleń dla uzyskania pełnego rozwoju wiel-
kiego drzewa, a tym samym optymalnych parametrów ulistnionej korony, 

Rys. 1. Etapy rozwoju drzewa na obszarach zurbanizowanych 

	 roczna		 drzewo		 drzewo	ponad	40-letnie	w	mieście	
 sadzonka  8-12- letnie 
  STANDARDOWY  BRAK CENY RYNKOWEJ 
	 MATERIAŁ	SZKÓŁKARSKI		 DOBRO	DARMOWE?	
	 CENA	RYNKOWA	 CZY	WARTOŚĆ	KOMPENSACYJNA?	

Zrozumieć drzewo i jego środowisko

ŚRODOWISKO Materia, energia
przestrzeń

i czas

Sadzonka Dojrzałe	drzewo	+	czasDorosły	materiał	
szkółkarski

20-25  obwód pnia (cm)
4,8		 wysokość	drzewa	(m)
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będącej głównym motorem dostarczania usług ekosystemowych. Wielkość 
pokrycia miasta przez korony drzew uważana jest jako jeden z głównych 
wskaźników żywotności terenów miejskich. Dlatego duże drzewa w mia-
stach są niezwykle cenne.

Efektywność usług klimatycznych świadczonych przez drzewa to 
nie tylko „fizyczne” ocienianie przed promieniowaniem słonecznym po-
wierzchni elementów budowlanych, jak drogi i zabudowania, ale efekt 
bariery z listowia między gorącą, aktywną powierzchnią korony i ludźmi 
przebywającymi poniżej jej zasięgu, np. na terenie ocienionej ulicy. Tę 
różnicę temperatur odczuwamy bezpośrednio, przechodząc z nagrzanej 
słońcem bezdrzewnej ulicy, pod ożywczy, dobroczynny cień rzędu rozło-
żystych koron drzew. Duże drzewa na ulicach „podnoszą” bowiem aktywną 
powierzchnię promieniowania słonecznego powyżej głów ludzkich oraz 
ścian, a nawet dachów małych zabudowań, czego nie dokonuje zieleń niska. 
Wystawiona na promieniowane słoneczne korona drzewa staje się bowiem 
aktywną powierzchnią, przyjmującą energię cieplną, chroniąc w ten spo-
sób powierzchnię chodnika i przebywających na nim ludzi, a także ściany 
sąsiednich budynków. Masa listowia, konarów i gałęzi blokuje przenikanie 
gorąca, a intensywna transpiracja redukuje temperaturę górnych warstw 
korony. Dzięki niskiemu przewodnictwu poszczególnych części drzewa 
ciepło nie jest przekazywane do korzeni (Brown, 1980). Takiego efektu 
klimatycznego nie uzyskujemy, jeżeli zrezygnujemy z drzew, obsadzając 
teren jedynie roślinnością niższą (rys. 2).

Drzewa są znacznie skuteczniejsze w obniżaniu letniej temperatury niż 
namiot, czy parasol osłaniający ten sam teren. Dzięki warstwom powierzch-
ni liści i głębokości korony drzewo ma wielokrotnie więcej absorbującej 
powierzchni, a przy gęstym listowiu może redukować promieniowanie 
słoneczne nawet w granicach do 90% (Leonard, 1981). Korzyści ocieniania 
powierzchni chodników i ścian stają się ewidentne, gdy zdamy sobie spra-
wę, że podczas gorących letnich dni powierzchnia ulicy czy dach budynku 
wystawiony na słońce otrzymuje dwa razy więcej wypromieniowanego 
gorąca na jednostkę powierzchni niż nasłoneczniona, zachodnia ściana 
budynku. Drzewa wykazują również znacznie intensywniejszą sekwestrację 
CO2 oraz usuwanie zanieczyszczeń z powietrza na jednostkę zajmowanej 
powierzchni niż roślinność niska. Szczególnie wydajne są drzewa przy-
uliczne rosnące w najbardziej zanieczyszczonym środowisku, pochłaniając 
nawet trzy-czterokrotnie więcej zanieczyszczeń niż w miejscach o bardziej 
czystym powietrzu atmosferycznym (McPherson, 2002). Nie możemy 
pominąć usług drzew w zakresie przechwytywania i opóźnienia spływu 
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wód opadowych, co nie tylko zapobiega powodzi, ale ogranicza erozję 
i zanieczyszczenia zbiorników, jezior, rzek i mórz. 

Brak odniesienia do takich instrumentów ochronnych, jak wiedza o 
kompensacyjnej wartości drzew i świadczonych przez nie korzyści w fazie 
planowania, powoduje nieprzemyślane decyzje lokalizacyjne trudne lub 
często niemożliwe do korekty na etapie projektu wykonawczego. Dlatego 
wycena wartości kompensacyjnej „odtworzenia” drzew oraz wyrażona 
monetarnie ocena usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa 
i ich efektywność stanowią istotne narzędzia dla opracowania strategii 
zrównoważonego rozwoju i są źródłem ważnych informacji dla decyden-
tów i ludności.

Ulice miejskie są uważane za najbardziej zanieczyszczone i rów-
nocześnie najczęściej uczęszczane miejsca zarówno przez pieszych, jak 
i użytkowników pojazdów. Dlatego obecność roślinności, zwłaszcza 
drzew, w tych miejscach jest szczególnie ważna, a stan zdrowotności 
drzew przyulicznych i ich estetyka są wizytówką kultury i gospodarności 
zarządców i mieszkańców miast. Usługi estetyczne zawarte w wizualnym 
pięknie drzew, odbierane jako czynniki komfortu, lepszego samopoczucia 

Rys. 2. Aktywna powierzchnia koncentracji promieniowania słonecznego 
usytuowana jest na szczycie koron drzew, które chronią nas skuteczniej przed 

gorącem niż inne rodzaje roślinności (Brown, 1980).
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i różnego rodzaju przeżyć kulturowych, a nawet duchowych, wyrażane są 
chęcią ponoszenia opłat za obecność drzew i innej roślinności w otoczeniu 
miejsc zamieszkania. 

Oprócz wymienionych korzyści ważna jest również ochrona od hała-
su dzięki izolacji z drzew i innej roślinności w miejscach oddzielających 
chodniki i budynki od pasów jezdni, co powoduje rozpraszanie dźwięku 
i ograniczanie jego „szorstkości”. Ponadto, wizualne psychofizyczne od-
działywanie roślinności wpływa na odczucie mniejszego natężenia „gło-
śności”, nawet mimo niewielkiego stopnia jego tłumienia. 

Drzewa przyuliczne znajdują się nie tylko w najbardziej nieko-
rzystnych miejscach środowiska miasta pod względem zanieczyszczenia 
(w tym zasolenia w wyniku odśnieżania ulic), ale również w miejscach o 
największej liczbie konfliktów z infrastrukturą techniczną. Stąd w wielu 
krajach drzewa przyuliczne rosnące na terenach publicznych są przed-
miotem wyodrębnionych wielodyscyplinarnych badań i raportów, które 
koordynują współpracę między planistami, wykonawcami, administracją 
miasta i mieszkańcami. Tego rodzaju założenie było również przesłanką 
do opracowania raportu dotyczącego efektywności drzew przyulicznych 
fragmentu Pragi Północ. 

Przedstawiony dalej model zawiera zestaw informacji niezbędnych dla 
opracowania strategicznego programu zrównoważonego rozwoju drzew na 
obszarze gminy lub całego miasta. Inspirację do takiego zestawu informacji 
stanowił raport i analiza zasobów drzew przyulicznych na terenie miasta 
Nowy Jork (Peper i in., 2007), które uzyskało najlepsze efekty ekologicz-
ne i ekonomiczne rozwoju drzew przyulicznych wśród badanych miast 
różnych regionów USA (McPherson i in., 1994, 2007; Vargas i in., 2007). 
Ten przykładowy model został zweryfikowany i rozszerzony o zagadnie-
nia charakterystyczne dla miast polskich, będące przedmiotem obecnych 
i uprzednich badań IGPiM.

Podsumowując wstępne założenia, należy podać kilka informacji 
na temat sytuacji zieleni miejskiej i drzew na terenie m.st. Warszawy, na 
obszarze którego były prowadzone badania. 

Według „Programu ochrony środowiska dla miasta st. Warszawy na 
lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku” (2008),w 
ciągu tylko trzech lat ubyło w stolicy 641,5 ha terenów zieleni osiedlowej 
(ponad 28%) oraz 180 ha zieleni przyulicznej (13%). Równocześnie zmniej-
szyła się powierzchnia zieleńców o około 5%, przy nieznacznym tylko 
przyroście powierzchni parków. Te negatywne zmiany dotyczą również 
zasobów drzew. Według GUS (Bank Danych Regionalnych) w 2008 roku 
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ubyło na terenie Warszawy 6718 drzew, a zostało posadzonych 3930 sztuk, 
czyli tylko 58% utraconej liczby drzew. Duże straty drzew potwierdzają 
również dane z praskiego terenu badań IGPiM, gdzie w ciągu tylko dwóch 
lat (2010-2012) ubyło ponad 12% drzew przyulicznych. 

W ciągu 2008 roku powiększono wprawdzie znacznie liczbę krzewów 
na terenie Warszawy, kiedy w miejsce 3478 sztuk usuniętych posadzono 
156 415 nowych krzewów, zwiększając ich liczbę ponad czterdziestokrot-
nie, co jest działaniem pozytywnym. Jednakże, czy zwiększenie liczby 
krzewów zastąpi degradację zasobów drzew? 

Coraz dokładniej rozpatrywana jest bowiem rola klimatyczna drzew w 
ograniczaniu zasięgów wysp ciepła w środowisku miejskim. Sytuacja dra-
stycznego ubytku drzew oraz sukcesywnego zmniejszania się terenów zieleni 
świadczy o problemach związanych z realizacją strategii zrównoważonego 
rozwoju w zakresie środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w zakresie ochro-
ny i rozwoju zasobów drzew w Warszawie. Sytuacja ta różni się od polityki 
prowadzonej przez miasta europejskie i miasta na innych kontynentach. 

3. Model/raport kompleksowej oceny stanu i możliwości 
rozwojowych drzew przyulicznych na terenach publicznych 

w miastach 

Przedstawiony przykład raportu zawiera zestaw informacji służących 
do opracowania wieloletniego, strategicznego programu ochrony i rozwoju 
zasobów drzew w mieście czy gminie. Model ten obejmuje trzy grupy 
zagadnień. 

• Inwentaryzacja i ocena wartości zasobów drzew, aktualne 
potrzeby i możliwości rozwojowe 

Na przykładzie drzew przyulicznych rosnących na obszarze dzielnicy 
Praga Północ przedstawiona jest ocena stopnia wyposażenia ulic tego terenu w 
drzewa, wycena ich wartości kompensacyjnej, potrzeby rozwoju oraz analiza 
barier ograniczających dalszy rozwój drzew przyulicznych na tym terenie.

• Efektywność zasobów drzew 

Część ta obejmuje roczne korzyści (usługi ekosystemowe) uzyskane 
z obecności wymienionych drzew przyulicznych, roczne koszty ich utrzy-
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mania, określenie relacji uzyskiwanych korzyści do ponoszonych kosztów 
oraz wartość korzyści „netto”.

• Kierunki zwiększania efektywności 

Przedstawione są kierunki zwiększania efektywności gospodarowania 
zasobami drzew zarówno poprzez powiększenie potencjału uzyskiwanych 
korzyści, jak i racjonalne działania zmniejszające wydatki ponoszone na 
utrzymanie drzew. 

Poszczególne części modelu wraz z elementami składowymi przed-
stawione są na rys. 3. 

Rys. 3. Kompleksowa ocena stanu istniejącego i możliwości rozwojowych drzew 
przyulicznych na terenach publicznych 

 

 Część pierwsza  Część druga  Część trzecia 
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Powyższe informacje stanowią podstawę opracowania „strategicz-
nego planu zrównoważonego rozwoju zasobów drzew”, który poprzez 
wyniki analizy zasobów i ich kierunków rozwojowych, określenie korzyści 
i wartości drzew oraz przedstawienia metod zwiększania efektywności 
ekologicznej i ekonomicznej stanowi wszechstronne narzędzie poprawy 
gospodarki zasobami drzew w miastach. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA 
Inwentaryzacja i ocena wartości zasobów drzew  

oraz potrzeby i bariery ich rozwoju 

1.0. Charakterystyka i struktura terenu 

Przedstawione informacje dotyczą wysoko zurbanizowanego frag-
mentu Pragi Północ, stanowiącej dzielnicę miasta stołecznego Warszawy  
i obejmują obszar o powierzchni 27,6 ha w obrębie ulic: al. Solidarności, 
ul. Targowej, al. Zielenieckiej, ul. Zamojskiego oraz ul. Jagiellońskiej (rys. 
4a i 4b).

Rys. 4a. Obszar monitoringu i prze-
prowadzonych badań (zaznaczony 

czerwonym obrysem)

Na badanym terenie znajdują się zarówno przedwojenne domy 
mieszkalne z charakterystycznymi, betonowymi podwórkami (fot. 4), jak 
też powojenne osiedla mieszkaniowe otoczone terenami zieleni (fot. 5). 
W obrębie tego terenu znajduje się „handlowa” ul. Targowa wraz ze środ-
kowym, trawiastym pasem zieleni, stanowiącym torowisko z rzędami drzew 
i żywopłotami. Na tym terenie znajdują się również skwery przyuliczne 
(fot. 6 ) z placami zabaw (fot. 7) oraz budynki usługowe. 

Powierzchnie pokryte budynkami stanowią 24,6%; ulice, drogi i place, 
łącznie z podwórkami, głównie o nawierzchni betonowej, pokrywają 52,8% 
powierzchni. Nawierzchnie przepuszczalne pokryte płytami ażurowymi, 
tłuczniem lub żwirem na części parkingów stanowią tylko 1,8% całego 
terenu i 3,4% nawierzchni drogowych. Łącznie 84,3% badanego obszaru 

Rys. 4b. Stopień zurbanizowania 
terenu
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to „szara infrastruktura”. Na powierzchnię biologicznie czynną pozostaje 
tylko 16,0 % terenu, z czego 10,2% jest pokrytych roślinnością, czyli tzw. 
„zieloną infrastrukturą”. Pozostałe 5,8% to obszary otwarte, stanowiące 
potencjalne powierzchnie do wykorzystania na nasadzenia roślinne. Z terenu 
badań wyłączono 6,5% powierzchni ze względu na budowę na tym terenie 
stacji metra. Strukturę zagospodarowania przedstawia rys. 5. 

Fot. 4 -7. Charakterystyka zabudowy na badanym terenie Pragi Północ 

Fot. 4. Stare betonowe podwórko

Fot. 5. 
Zabudowa 
powojenna 
z terenami 
zieleni

Fot. 7. Plac zabaw przy 
ul. Jagiellońskiej

Fot. 6. Skwer publiczny przy 
ul. Jagiellońskiej

 Rys. 5. Struktura zagospodarowania przestrzennego 
badanego terenu
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1.1. Analiza zasobów drzew przyulicznych

Na powierzchni 44472 m2 terenów uznanych za biologicznie czynne 
znajduje się 898 drzew, w tym 352 drzew przyulicznych rosnących pojedyn-
czo w otworach chodnikowych, lub w pasach trawnikowych, zajmujących 
ogółem 11,8% powierzchni ulic. 

Wśród drzew przyulicznych znajduje się 30 gatunków liściastych 
należących do 14 rodzajów (załącznik nr 1). Dominującymi gatunkami 
są lipy (drobnolistna, szerokolistna i inne) – łącznie 21,9%; klony (jesio-
nolistny, zwyczajny i srebrzysty) – łącznie 20,5% oraz nowo posadzone 
platany klonolistne – 12,5% i grusze drobnoowocowe – 11,7%. Najstarszy 
gatunek, jak np. dąb szypułkowy stanowi 8,2% udziału drzew rosnących na 
badanych ulicach (rys. 6). Wśród tych drzew 17% określono jako drzewa o 
dużej wartości, zwłaszcza wieloletnie dęby szypułkowe, lipy drobnolistne 
oraz wiązy. 

Wśród drzew dużych i średnich gatunków najczęściej sadzone są pla-
tany klonolistne i grusze drobnoowocowe ‘Chanticleer’, a wśród gatunków 
drzew małych: formy kuliste klonów pospolitych ‘Globosum’ oraz robinie 

Rys. 6. Struktura drzew przyulicznych według rodzajów
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białe ‘Umbraculifera’. Wymienione gatunki drzew są jeszcze bardzo młode 
i trudno określić, jak będą się rozwijać w następnych latach. Jednakże już 
obecnie obserwuje się duży procent usychających nowo posadzonych gru-
szy i platanów. Zjawisko to powinno być objęte obserwacją dla określenia 
skali ubytków i ustalenia ich przyczyn. 

Różnorodność gatunkową drzew na badanym terenie należy uznać za 
pozytywną, spełniającą zasadę ochrony przed rozprzestrzenianiem się „no-
wych” szkodników i chorób, co może wystąpić zwłaszcza przy zmianach 
gatunków drzew na inne. Dla zachowania bio-różnorodności, Santamour 
(1988) zaleca stosowanie zasady 10:20:30, czyli nie więcej, niż 10% drzew 
jednego gatunku, nie więcej niż 20% jednego rodzaju i nie więcej niż 30% 
jednej rodziny. Dotyczy to większych obszarów miasta, np. dzielnicy. W 
przypadku drzew przyulicznych, należałoby również wziąć pod uwagę 
celowość kontynuacji pierwotnie sadzonych gatunków drzew na podstawie 
oceny ich „historycznego” rozwoju i obecnej trwałości. Przy zachowaniu 
zróżnicowania gatunkowego dzielnicy, na krótkich ocinkach ulic, może 
być utrzymana kontynuacja „jednogatunkowości” nasadzeń, zwłaszcza w 
miejscach objętych ochroną konserwatora zabytków, nie tylko ze względu 
na zachowanie historycznego charakteru obsadzenia ulicy, ale również dla 
ułatwienia prac pielęgnacyjnych i uzyskanie optymalnego pokrycia koro-
nami drzew przy systematycznym uzupełnianiu wypadów. 

Rys. 7. Szacunkowa struktura wiekowa drzew przyulicznych
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Według szacunkowej oceny wieku badane drzewa przyuliczne charak-
teryzuje bardzo duży udział nowo nasadzonych, bardzo młodych drzew w 
wieku do 10 lat (16%) oraz drzew w wieku 11-20 lat (21%), stanowiących 
razem prawie 40%. Wyraźnie widoczny jest brak drzew w wieku 20-40 lat, 
co tworzy „lukę pokoleniową” obejmującą okres największego rozwoju 
koron i największej efektywności usług na rzecz środowiska. Szacunkową 
strukturę wiekową drzew obrazuje wykres (rys. 7). 

Najstarszym drzewem, o przybliżonym wieku około 150 lat, jest dąb 
szypułkowy (Quercus robur) znajdujący się obecnie w zasięgu robót bu-
dowlanych stacji metra przy al. Solidarności (fot. 8). 

Wśród drzew przyulicznych przeważają drzewa w dobrej kondycji 
(50%) i drzewa w średnim stanie zdrowia (36%), łącznie 86% badanej 
populacji. Pozostałe 14% to drzewa zamierające bądź usychające, które 

Fot. 8. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 325 cm, rosnący przy al. Solidarności



Drzewa. Zielony kapitał miast

27

powinny być wymienione w najbliższym czasie. Ponad 20% drzew ma 
zauważalne mechaniczne uszkodzenia pni, a u 16% uszkodzenia konarów. 
Szkody te na ogół powodowane są przez pojazdy, umieszczanie reklam 
i znaków drogowych, wadliwe cięcia i wandalizm. U około 5% drzew przy-
ulicznych zaobserwowano widoczne wady statyki, które wymagają częstego 
monitoringu. W ciągu dwóch lat prowadzenia prac inwentaryzacyjnych na 
terenie badanym ubyło łącznie 44 drzew przyulicznych (12,5%), z czego 
24 drzewa zostały usunięte z powodu prac budowlanych nowej linii metra, 
a 20 drzew uschło na terenie ulic. 

1.2. Wartość kompensacyjna (odtworzenia) drzew przyulicznych 

Wartość kompensacyjna drzew przyulicznych została obliczona wg 
metody IGPiM opracowanej przy współpracy z SGGW7, określającej wy-
sokość nakładów społecznych poniesionych na wyhodowanie drzewa do 
wielkości handlowej, jego posadzenie oraz pielęgnację do czasu przepro-
wadzania wyceny (WP). Dla drzew ponadstandardowych wprowadzono 
„współczynnik przyrostu” (P), zwiększający wartość drzewa w miarę jego 
wzrostu. Zastosowane są współczynniki różnicujące „kondycję” (K), tj. 
stan zdrowia i „lokalizację”(L), określające zarówno warunki rozwoju, jak 
i funkcję (np. drzewa historyczne, przyuliczne, parkowe itp.).

Ogólne założenia metody wyceny drzew dla warunków polskich 
(IGPiM/SGGW)

Podstawą metody wyceny wartości drzew są bieżące koszty produkcji 
drzewa do wielkości powszechnie dostępnej w obrocie, tj. do obwodu pnia 
20-25 cm wraz z kosztami posadzenia i trzyletniej adaptacji w nowym miej-
scu. Stanowi to tzw. wartość podstawową WP, mnożoną przez współczynnik 
przyrostu P oraz współczynniki kondycji K i współczynnik lokalizacji L 
wg wzoru: Wartość drzewa = WP x P x K x L 

Podczas rozwoju drzewa następują zmiany jego sylwetki i potencjału 
biologicznego, obejmujące wzrost wartości drzewa w okresie młodości, 
ustabilizowany okres dojrzałości, charakteryzujący się maksymalizacją 
usług ekosystemowych, następnie spadek wartości w okresie starzenia 
się czy pogorszenia kondycji drzewa. Powyższe fazy rozwoju drzew są 
uwzględniane w wycenach wartości drzew w różnych krajach (rys. 8). 

7 Praca zbiorowa (red. H.B. Szczepanowska: Metoda wyceny wartości drzew na te-
renach zurbanizowanych dla warunków polskich, IGPiM, Warszawa 2009 
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W wysoko zurbanizowanych miejscach zamieranie drzew następuje 
na ogół znacznie wcześniej w związku z trudnymi warunkami rozwoju, 
niż na terenach peryferyjnych lub naturalnych, co jest uwidocznione we 
współczynnikach kondycji i lokalizacji. Stąd wartość drzew w środowisku 
zurbanizowanym wyraża nie tylko zmiany wielkości drzew, ale również 
ocenę żywotności i kompletności pokroju oraz funkcję drzewa rosnącego 
w określonym warunkach środowiska.

Określanie wartości drzew w oparciu o kryteria analogiczne do polskiej 
metody wyceny są obecnie stosowane w miastach wszystkich kontynentów 
i stanowią istotne instrumenty zarządzania zasobami drzew na terenach 
miejskich (Neely, 2000; Grande-Ortis in., 2012 i inni). 

Na potrzeby niniejszej pracy wycena wartości drzew została przepro-
wadzona na poszczególnych ulicach, wraz z indywidualnym oszacowaniem 
wartości każdego rosnącego na nich drzewa, sumą wartości drzew w danej 
ulicy oraz oszacowaniem strat na skutek wycięcia (budowa stacji metra) 
lub uschnięcia drzew w ciągu dwóch lat prowadzenia monitoringu (tabela 
1 oraz załączniki 2 i 3). 

Średnia wartość jednego drzewa przyulicznego na terenie badanym 
wyniosła 8663 zł, przy dużych różnicach średnich wartości drzew w po-
szczególnych ulicach: od wartości 3163 zł (ul. Kępna, gdzie przeważają 
nowo posadzone drzewa) do najwyższej wartości 14310 zł (al. Solidarno-
ści), gdzie o wysokiej średniej przesądziła wartość 61722 zł ustalona dla 
sędziwego dębu szypułkowego o obwodzie pnia 325 cm (fot. 8). 

Przedstawione w powyższej tabeli wyraźne różnice średnich wartości 
w poszczególnych ulicach odzwierciedlają różnice między wartością du-
żych, starszych dębów sadzonych kilkadziesiąt, a nawet ponad sto lat temu, 

Rys. 8. Korelacja faz rozwoju drzew (Urban, 2005) ze wzrostem i spadkiem 
monetarnej wartości drzew w metodach wyceny stosowanych w różnych krajach, 

również w polskiej metodzie wyceny drzew (IGPiM)
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a obecnie wprowadzaną nową generacją drzew (rys. 9). Na przykładzie 
tym widać wyraźnie, jak narasta wartość drzewa w miarę upływu czasu 
jego rozwoju i wzrostu. 

Tabela 1. Kompensacyjna wartość drzew – wg ulic

Nazwa ulicy 

Drzewa żyjące Ubytki drzew 

szt. wartość 
ogółem – zł 

średnia 
wartość

drzewa – zł 

wycięte uschnięte

szt. wartość 
– zł szt. wartość 

– zł
Targowa 140 1 420 468 10 146 22 245120 11 41100
Zamoyskiego 40 474 238 11 855 - - 1 9996
Jagiellońska 70 356 590 5094 - - 3 13070
Marcinkowskiego 14 126 396 9028 - - - -
Al. Solidarności 8 114 480 14 310 2 20698 - -
Sprzeczna 14 88 640 6331 - - 4 5040
Kłopotowskiego 14 62 335 4452 - - 1 3280
Kępna 8 25 308 3163 - - - -
Okrzei - - - - - - -
Ogółem 308 2 668 460 8663 24 265818 20 72486

Rys. 9. Średnia wartość kompensacyjna drzew przyulicznych  
wg gatunku lub rodzaju 
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Przeprowadzenie wyceny umożliwia wpisywanie wartości drzew 
miejskich jako majątku miast, czyli – zgodnie ze współczesną terminologią 
Komisji Europejskiej – uznanie tych drzew jako „naturalnego kapitału 
zielonej infrastruktury”. Wartość kompensacyjna wszystkich drzew utra-
conych w ciągu dwóch lat prowadzenia badań wynosi łącznie 338304 zł, 
z czego 79% dotyczy drzew usuniętych na skutek budowy metra, a 21% 
drzew uschniętych na terenie ulic. Natomiast koszty posadzenia standar-
dowych drzew alejowych o obwodzie pnia 20/25 cm wraz z odpowiednim 
przygotowaniem gleby i trzyletnią pielęgnacją w miejscach utraconych 
drzew wyniosłyby 54150 zł, co stanowi 16% łącznej wartości ubytków 
drzew.

Podsumowując całość przedstawionych obliczeń można stwierdzić, 
iż wartość 308 drzew przyulicznych (po odjęciu 44 drzew wyciętych lub 
uschniętych) na obszarze poligonu badawczego wyniosła 2 668 460 zł, 
przy średniej wartości jednego drzewa 8663 zł. Odnosząc tę wartość do 
liczby drzew przyulicznych dzielnicy lub miasta uzyskałoby się wartość 
milionów, czy nawet miliardów złotych. Np. wartość ok. 12 000 drzew 
przyulicznych rosnących na terenie Pragi Północ, przy przyjęciu wymie-
nionej wyżej średniej wartości drzewa, wyniosłaby prawie 104 mln zł. 
Wydaje się, że to olbrzymia kwota. Musimy sobie jednak zdać sprawę, że 
drzewa przyuliczne, a także drzewa pełniące inne funkcje na terenie miasta 
(parkowe, osiedlowe itp.) są wartościową spuścizną, w której skumulo-
wane są poprzednio poniesione nakłady społeczne i wartość dodana przez 
siły przyrody. Przez fakt, iż stanowią główny i trwały składnik „zielonej 
infrastruktury” oraz świadczą różnorodne usługi ekosystemów na rzecz 
miasta i jego mieszkańców, powinny być uważane jako publiczne aktywa 
o dużej wartości. 

Potwierdzają to dane z innych krajów. Np. wartość 400 tysięcy drzew 
przyulicznych Berlina została oszacowana na kwotę 3 miliardów euro, przy 
średniej wartości jednego drzewa 7,5 tysiąca euro (ca 30 000 zł w relacji 1:4) 
(Balder, 1997). Jak cenne są drzewa uliczne w Berlinie świadczą tabliczki 
z numerami na nich umieszczone. Drzewa te objęte są szczegółowym 
monitoringiem i wyceną wartości. 

W Nowym Jorku wartość 584 tysięcy drzew przyulicznych została 
oszacowana na kwotę 2,3 miliarda dolarów, przy średniej wartości jednego 
drzewa 3938 dolarów (ca 12000 zł w relacji 1:3) oraz przy zróżnicowaniu 
wartości w zależności od wielkości i kondycji drzewa – od 150 dolarów 
do ponad 24 tysięcy dolarów, określających wartość bardzo dużych drzew 
(Peper i in., 2007).
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Przy przebudowie czy modernizacji ulicy za granicą obliczana jest 
wartość wszystkich drzew istniejących oraz drzew, które muszą być 
usunięte w związku z pracami konstrukcyjnymi. Kwota odtworzenia 
czy kompensacyjna, która odzwierciedla wartość usuwanych drzew, 
jest zatwierdzana przez gminę i włączana do bilansu nakładów inwe-
stycyjnych danej budowy (Luley, 2007). 

Przedprojektowa wycena drzew na terenie ulicy podlegającej 
przebudowie uświadamia konstruktorom już na początkowym etapie 
koncepcji projektowej, jaka jest wartość poszczególnych drzew i ich 
kondycja. Przyczynia się to do wszechstronnej analizy rozwiązań kon-
strukcyjnych, mających na celu zminimalizowanie strat drzewostanu. 
Ponadto wiedza o pieniężnej wartości usuwanych drzew oraz faktu, że 
nowe nasadzenia drzew rekompensują tylko część poniesionych strat, 
jest impulsem zarówno do zwiększenia liczby nowo sadzonych drzew, 
jak też zastosowania rozwiązań inżynieryjnych służących polepszeniu 
warunków rozwoju drzew istniejących, jak np. strukturalne mieszanki 
podłożowe. Dąży się również do zwiększenia skali usług ekosystemów, 
m.in. poprzez poprawę stopnia retencyjności ulicy i zastosowania rozwią-
zań gospodarczego wykorzystania wód opadowych, np. do nawadniania 
lokalnych zasobów roślinnych. Prawidłowa wycena drzew stanowi na-
rzędzie oceny wartości „kapitału zielonej infrastruktury” jako elementu 
majątku trwałego miast, wycenionego w planach działalności inwesty-
cyjnej i eksploatacyjnej. 

W badanym przykładzie z Pragi Północ wartość 24 usuniętych drzew, 
w tym dużych dębów, które zostały wycięte w związku z budową stacji 

Fot. 9. Tabliczki z numeracją drzew na ulicach Berlina (Szczepanowska, 2003) 
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metra na terenie objętym monitoringiem, wyniosła 265 818 zł. Natomiast 
posadzenie 24 standardowych drzew alejowych wraz z ich pielęgnacją do 
czasu adaptacji kosztowałoby 30321 zł, co stanowi około 11% wartości 
drzew usuniętych. Jest to ewidentny przykład, że straty potencjału biolo-
gicznego związane z rozwojem miasta powinny być rekompensowane nie 
tylko przez nasadzenia analogicznej liczby młodych drzew, ale również 
przez zwiększenie tej liczby, gdzie to jest możliwe. Ponadto, w ramach 
danej inwestycji powinny być podjęte wielokierunkowe działania inży-
nieryjne i agrotechniczne dla stworzenia lepszych warunków rozwoju 
roślinności istniejącej i nowo posadzonej, co przy zastosowaniu nowych 
technologii jest obecnie możliwe nawet w miejscach o wysokim stopniu 
urbanizacji. 

1.3. Pokrycie koronami drzew terenu badanych ulic

Procent pokrycia koronami drzew świadczy o „żywotności ekologicz-
nej” terenów miejskich. W strukturze zagospodarowania przestrzennego 
badanego terenu powierzchnia „użyczona” drzewom przyulicznym stano-
wi niewielki procent otwartej przestrzeni chodnika, o wymiarach 0,7 m x 
0,7 m, a w najlepszym razie 1,5 m x 1,5 m powierzchni przypadającej na 
jedno drzewo. Lepsze warunki rozwoju mają drzewa, które rosną w pasach 
trawnikowych na terenie niektórych ulic, jak np. ul. Targowej.

Jak wynika z pomiarów, powierzchnia pokryta koronami wszystkich 
drzew na terenie badanym wynosi łącznie 27984 m2 (rys. 10), co stanowi 
pokrycie 10,1% badanej części miasta i „zwiększa” powierzchnię biolo-
gicznie czynną i retencyjną o 63%, a przy uwzględnieniu szacunkowej 
powierzchni liści nawet ponad dwukrotnie ją przekracza. 

Powierzchnia koron drzew, w tym powierzchnia liści, ma kolosalne 
znaczenie dla uzyskania wielokierunkowych usług na rzecz środowiska 
miasta, jak regulacja klimatu lokalnego, sekwestracji CO2 i usuwania za-
nieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz ograniczania i spowolnienia 
spływu wód opadowych. Gdy powierzchnia koron drzew ulega zwiększe-
niu, powiększają się wielokierunkowe korzyści generowane przez drzewa. 

Zdefiniowanie „idealnego” pokrycia koronami drzew jest trudne ze 
względu na różnice w strukturze gatunkowej i wiekowej zasobów drzew, 
różnych warunków klimatycznych i fizjograficznych poszczególnych miast 
oraz relacji lokalnej społeczności danego miasta do środowiska przyrod-
niczego. Według dotychczasowych danych jako niezbędne, minimalne 
pokrycie terenów miejskich koronami drzew uznano orientacyjnie nastę-
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pujący procentowy udział tego pokrycia: tereny śródmiejskie i przemysło-
we – 15%, tereny mieszkaniowe i komercyjne – 25% oraz przedmiejskie 
tereny osiedlowe – 50% (Maco i in., 2002 na podstawie badań American 
Forestry Association).

Rys. 10. Powierzchnia i rozmieszczenie pokrycia koronami drzew badanego terenu

Na terenie praskim drzewa sadzone w ubiegłym wieku stanowiły na 
ogół jednogatunkowe nasadzenia, które w okresie 20-40 lat po posadzeniu 
rozwijały się w wyrównany sposób. Po okresie ustabilizowanego rozwoju 
w fazie dojrzałości drzewa na ogół zaczynają przechodzić w fazę starości 
i zamierania. Jeżeli zamierające drzewa są selektywnie usuwane i szybko 
uzupełniane z zastosowaniem analogicznych lub zbliżonych gatunków 
dużych drzew, pokrycie koronami drzew w przyszłości może być utrzy-
mane na wysokim poziomie. Przewaga i rozwój młodych drzew stanowi 
wówczas pewną równowagę do pustki pozostawionej przez postępujące 
ubytki większych starszych drzew. Według Maco i in. (2003), przy syste-
matycznym dosadzaniu drzew i starannej pielęgnacji, pokrycie powierzchni 
ulicy koronami drzew może ustabilizować się w tzw. „stanie równowagi”, 
czyli na poziomie 20-25%. Taką wielkość pokrycia koronami przyjęto jako 
docelowy wskaźnik w strategicznym planie rozwoju drzew na badanych 
ulicach praskich. 
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Pokrycie koronami drzew ulic objętych monitoringiem wynosiło w 
okresie przeprowadzania inwentaryzacji łącznie 12422 m2, co stanowiło 
średnio 9,2% w stosunku do zsumowanej powierzchni tych ulic. Stopień 
pokrycia wykazuje duże zróżnicowanie na poszczególnych ulicach: od 
4,9% – al. Solidarności, do 21,9% – ul. Sprzeczna (tab. 2). 

Tabela 2. Pokrycie koronami drzew badanych ulic

 

 Nazwa ulicy

Powierzchnia ulic 
w świetle pierzei  

m2

Pokrycie koronami drzew

 m2  %

Targowa 67536  5834  8,6
Zamoyskiego 18393  2099  11,4
Jagiellońska 23050  1945  8,4
Marcinkowskiego 3834  713  18,6
Al. Solidarności 13769  673  4,9
Sprzeczna 2779  609  21,9
Kłopotowskiego 2744  465  16,9
Kępna 2198  85  5,9
Okrzei -  -  -
Ogółem 134303  12422  9,2

W okresie badań zmniejszył się potencjał biologiczny zadrzewienia 
ulic w wyniku ubytku 44 drzew (tabela 1). Uszczupliło to powierzchnię 
ulic pokrytą koronami drzew o 1084 m2, co obniżyło wskaźnik rzutu koron 
drzew ulicznych z 9,2 do 8,4%. 

Odnosząc powierzchnię pokrytą koronami drzew przyulicznych do 
całego praskiego poligonu badawczego uzyskujemy wskaźnik w wysokości 
4,1%. Badania podobnych relacji 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 in., 2006). Wskaźnik pokrycia koronami 
drzew badanych ulic na terenie Pragi Północ był niższy nawet od analogicz-
nego wskaźnika uzyskanego w wysoko zurbanizowanej dzielnicy, takiej 
jak Manhattan. Niski wskaźnik pokrycia ulic praskich koronami drzew 
wynika zarówno z dużej liczby młodych drzew o małych koronach oraz 
„luki pokoleniowej”, świadczącej o braku systematycznych uzupełnień po 
zamierających drzewach, jak i dużego procentu rocznych ubytków nowo 
posadzonych drzew.
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Wielkość drzew ma duże znaczenie dla skali uzyskiwanych korzyści. 
W celu ułatwienia takich obliczeń opracowano normatywne parametry cha-
rakteryzujące drzewa małe, średnie i duże uzyskane na podstawie analizy 
empirycznych wyników badań zagranicznych różnych gatunków drzew 
(McPherson i in., 1984, 2007; Peper i in., 2007) oraz pomiarów przepro-
wadzonych na terenie Pragi Północ (rys. 11 i tab. 2). Skala uzyskiwanych 
korzyści dzięki obecności drzew jest w dużym stopniu skorelowana z wiel-
kością powierzchni rzutu koron oraz współczynnikiem powierzchni liści 
LAI – Leaf Area Index (załącznik 4). 

Rys. 11. Wielkości drzew miejskich określonych jako małe, średnie i duże 

W nawiązaniu do przyjętych z literatury empirycznie ustalonych 
wskaźników wielkości drzew (małych, średnich i dużych) pogrupowano 
badane praskie drzewa przyuliczne. Ogólna powierzchnia pokrycia koro-
nami drzew, wyliczona na podstawie pomiarów, różniła się tylko 2,5% w 
stosunku do powierzchni uzyskanej wg wskaźników. W związku z tym 
parametry średnich koron drzew różnej wielkości przyjęto jako podstawę 
obliczania hipotetycznych usług ekosystemowych uzyskiwanych z drzew 
przyulicznych na terenie praskim (tabela 3). 

Wysokość	drzewa:
Średnica	korony:
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 Tabela 3. Powierzchnia rzutu koron i LAI w grupach wielkości drzew 

Charak-
terystyka 
drzew

Wyso-
kość
 m

Średnica 
korony 

 m

Powierzch-
nia rzutu 

korony  na 
drzewo

 m2

Liczba 
drzew/ 
udział
w %

Po-
wierzch-
nia rzutu 

koron  
ogółem 

 m2

LAI
 LAI 

ogółem
 m2

Drzewa 
małe  7  5,0  < 20 224/64  4480  1,5  6720

Drzewa 
średnie  10  7,5  21-45  65/18  2925  3,2  9360 

Drzewa 
duże  15 +  10,5 +  > 45 (85)  63/18  5355  2,7  14458

Średnia powierzchnia rzutu 
koron drzew wg wskaźników  36,2 352/100  12760  2,4  30538

Średnia powierzchni rzutu 
koron drzew wg pomiarów 
terenowych 

 35,3 352/100  12 422  2,3  28576

Uwaga: Parametry wysokości drzew i średnicy korony dla drzew różnej wielkości zostały prze-
liczone ze stóp na system metryczny i porównane z wynikami pomiarów drzew na terenie Pragi 
Północ. Średni wskaźnik LAI został zweryfikowany przez porównanie wyliczeń powierzchni 
liści dla analogicznych lub zbliżonych gatunków drzew wg danych z literatury na podstawie 
badań prowadzonych przez zespoły McPhersona (1994, 2007) i Peper i in. (2007). 

1.4. Potrzeby i ograniczenia rozwoju drzew przyulicznych  
na badanym terenie Pragi Północ 

Porównanie pokrycia terenu koronami drzew badanych ulic praskich 
np. z normą Baldera (1997) dla Belina, wynoszącą średnio 100 sztuk 
drzew na kilometr ulicy, wskazuje na niedobór co najmniej 43%, tj. 135 
drzew. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 
natomiast przyjęto – w ramach programu rewitalizacji – dosadzenie nawet 
225 drzew (64%) dla osiągnięcia łącznej liczby 577 drzew. Szczególnie 
duże dosadzenie drzew planowane jest przy ul. Targowej, co w przyszłości 
znacznie zwiększy pokrycie koronami drzew powierzchni tej ulicy, stano-
wiące obecnie tylko 4,9% (tab. 2). 

Mimo że istnieją obiektywne wskazania zwiększenia liczby drzew, 
faktyczne możliwości posadzenia tak dużej ich liczby na terenie bada-
nych ulic może stanowić trudności w związku z niedostatkiem przestrzeni 
i trudnych warunków rozwoju drzew na badanym terenie, co potwierdza 
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wysoki wskaźnik rocznej śmiertelności drzew nowo posadzonych.6 Ponadto 
główną barierą wprowadzania nowych drzew na tereny badanych ulic jest 
lokalizacja przebiegu linii infrastruktury podziemnej zajmującej niemal 
całą przestrzeń pod powierzchnią chodnika7. 

Badania przeprowadzone w IGPiM (Sobczyński, 2012) wykazały, 
że tylko dwa drzewa na 352 rosnących na monitorowanym terenie Pragi 
Północ znajdowały się w odległościach zalecanych przez polskie przepisy. 
Pozostałe 350 drzew (czyli 99,4%), rośnie w kolizji z co najmniej jednym 
obiektem infrastruktury technicznej (średnio ok. trzech kolizji na drzewo, 
przy łącznej liczbie 1034 kolizji). Oznacza to, że prawie wszystkie drze-
wa są zlokalizowane w odległościach mniejszych niż zalecane od takich 
obiektów, jak budynki, ulice, tory kolejowe, wiadukty, podziemne sieci 
instalacji elektro-energetycznych, gazowych, kanalizacyjnych, czyli że 
znajdują się w miejscach kolizyjnych (rys. 13). 

Obecne polskie regulacje stwarzają duże problemy w sytuacji, gdy jest 
planowana wymiana drzew przyulicznych na nowe nasadzenia. Dlatego 
przy każdej przebudowie ulicy muszą być brane pod uwagę warunki wzro-
stu i rozwoju zarówno drzew nowo sadzonych, jak i drzew istniejących. 
W wielu przypadkach niezbędne jest wprowadzenie daleko idących zmian 
w branżowych projektach drogowych i instalacyjnych dla umożliwienia 

6 Omówienie warunków wzrostu i rozwoju drzew przyulicznych na badanym terenie 
praskim zawarte jest w artykule M. Suchockiej „Ocena warunków siedliskowych 
oraz bariery rozwoju drzew na terenie dzielnicy Praga Północ i Praga Południe”, 
w: Człowiek i Środowisko, nr 3-4/2013, IGPiM. 

7 Szczegółowa analiza obligatoryjnych i zalecanych regulacji prawnych, dotyczących 
odległości istniejących i nowo sadzonych drzew od obiektów infrastruktury tech-
nicznej, zawarta jest w artykule L. Sobczyńskiego „Odległości drzew i krzewów od 
obiektów budowlanych i innych w Polsce – stan aktualny”, w: Człowiek i Środowisko, 
nr 3-4/2013, IGPiM.

Rys. 12. Symulacja zwiększenia zadrzewienia ul. Targowej 
(wizualizacja – Rychlik, 2012)



Halina B. Szczepanowska, Marek Sitarski

38

sadzenia drzew oraz uzyskania akceptacji odstępstw od obowiązujących 
regulacji dotyczących miejsc lokalizacji nowych drzew. 

Przykładem takiej sytuacji jest projekt wymiany starych, zamierają-
cych drzew na nowe nasadzenia podczas rewitalizacji nawierzchni jezdni 
i chodników na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Po naniesieniu 
na mapę przebiegu infrastruktury podziemnej wyznaczono miejsca na po-
sadzenie drzew, zgodne z przepisami. Jednakże posadzenie drzew w tych 
miejscach stworzyłoby chaotyczny układ bez szans na stworzenie czytelnej 
kompozycji przestrzennej tego historycznego traktu. Drugą opcją był zamiar 
posadzenia nowych drzew w miejscach po usunięciu zamierających drzew. 
Okazało się to również niemożliwe, gdyż istniejące drzewa rosły nie tylko 
zbyt blisko podziemnych instalacji, ale w niektórych przypadkach nawet 
bezpośrednio na konkretnej rurze czy kablu. W praktyce nie wystarczyło 
zatem tylko zaprojektowanie posadzenia drzew, lecz trzeba było jeszcze 
przekonać gestorów sieci, tj. Zarząd Dróg Miejskich, a wcześniej projek-
tantów branżowych, do akceptacji wielu nowych lokalizacji. Zwyciężyła 
propozycja wprowadzenia nowych rozwiązań stanowiących integralny 
element infrastruktury ulicy. Mimo wielu „podziemnych przeciwności” 

Rys. 13. Relacja istniejących drzew w stosunku do obowiązujących odległości od 
obiektów infrastruktury technicznej (Sobczyński, 2012). Drzewa na badanym tere-

nie, rosnące poniżej wymaganej odległości od budowli lub sieci, zaznaczone są jako 
punkty czerwone. Drzewa rosnące w obrębie wymaganych odległości od budowli 

lub sieci zaznaczone są jako punkty zielone.
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udało się wprowadzić do projektu blisko 100 nowych drzew, ujętych w 
czytelną i atrakcyjną kompozycję (Sobczyński, 2012 – za Rudawą, 2007). 

Przebieg realizacji opisanego projektu potwierdza konieczność roz-
patrywania zagadnień zielonej infrastruktury od początku opracowania 
projektu – nie tylko przy ustalaniu odległości drzew i krzewów od obiektów 
budowlanych, ale przy rozwiązywaniu wszystkich zagadnień w sposób 
kompleksowy, przy traktowaniu elementów środowiska przyrodniczego 
jako równorzędnego „partnera” infrastruktury miejskiej na każdym etapie 
procesu inwestycyjnego. Tylko przy takim ujęciu zarządzania majątkiem 
terenów miejskich można uzyskać pozytywne, wieloletnie efekty ekono-
miczne i ekologiczne funkcjonowania inwestycji miasta, w tym terenów 
zielonej infrastruktury.
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CZĘŚĆ DRUGA 
Efektywność ekonomiczna zasobów 

drzew przyulicznych 

2.0. Funkcja drzew – skala usług ekosystemowych

Drzewa zmieniają warunki życia w mieście na bardziej przyjazne w 
miejscach zamieszkania, pracy i odpoczynku. Jak już powiedziano, szcze-
gólną rolę pełnią drzewa przyuliczne, które wpływają nie tylko na jakość 
środowiska w tych najbardziej zanieczyszczonych miejscach, ale wpły-
wają również na percepcję wrażeń z bytności w danym mieście, zarówno 
pieszych, jak i użytkowników pojazdów. Stanowią bowiem specyficzną 
„wizytówkę” danego miasta. 

W związku z coraz większą świadomością znaczenia środowiska 
przyrodniczego w strukturach miejskich, powstaje pytanie: jaka jest skala 
usług świadczonych przez drzewa i w jaki sposób mogą być obliczone? 
W tym opracowaniu przedstawiono wyniki badań uzyskane z literatury 
oraz uzupełniające wyniki badań własnych IGPiM, przybliżające udzie-
lenie odpowiedzi na to pytanie. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że 
przedstawiane tu korzyści (usługi ekosystemowe) stanowią tylko fragment 
wielokierunkowych korzyści świadczonych przez środowisko przyrodnicze. 
Jednakże nawet ten niepełny zestaw kwantyfikowanych usług stanowi już 
„krok milowy” do zrozumienia znaczenia drzew na terenach zurbanizowa-
nych, a tym samym roli i wartości zielonej infrastruktury. 

Oszacowanie wartości drzew, określenie bilansu korzyści uzyskiwa-
nych dzięki ich obecności oraz kosztów ponoszonych na utrzymanie drzew 
w środowisku miejskim dostarczają istotnych informacji dla usprawnienia 
procesu zarządzania zasobami drzew, zwiększenia publicznej świadomości 
o wartości środowiska przyrodniczego oraz stanowią impuls do poparcia 
programów zadrzewienia miasta przez decydentów i mieszkańców.

2.1. Regulacja klimatu lokalnego i korzyści energetyczne 

Obserwowanym zjawiskiem w miastach jest podnoszenie temperatury 
w miarę zagęszczania zabudowy w stosunku do mniej zurbanizowanych 
terenów okołomiejskich. Obrazuje to wyraźnie przedstawiony wykres 
(rys. 14). 



Drzewa. Zielony kapitał miast

41

Rys. 14. Wyspa ciepła nad miastem. Przykładowy rozkład temperatury –  
wg Environmental Science Publisher for Everybody around the Earth 

(www. atmosphere.mpg.de/end/2) 

Zjawisko to występuje również w Warszawie, gdzie stwierdzono 
wzrost letnich temperatur w centralnych częściach miasta, w tym również 
Pragi Północ (rys. 15), sięgający nawet do 100 C (Błażejczyk, 2002). Powo-
duje to powstawanie tzw. „wysp ciepłą” oraz wzrost średniej temperatury 
w miesiącach letnich w Warszawie nawet do 370 C (załącznik 2).

Rys. 15. Tworzenie wysp ciepła w Warszawie. Zaznaczony jest wzrost temperatury 
w centrum prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Warszawy (rys. lewy) oraz koncentracja 

zanieczyszczeń (na przykładzie ołowiu) pokrywający się w ogólnych zarysach 
z wyspą ciepła (rys. prawy). Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania m.st. Warszawy, 2006 r. 
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Miejsca pokryte drzewami i płaszczyznami wodnymi mają najniższą 
średnią temperaturę w strukturze miast. Np. każde zwiększenie pokrycia 
koronami drzew o 10% wpływa na obniżenie średniej rocznej temperatury 
powietrza o 1,40 C (Pauleit i in., 2000). W Atlancie, poprzez intensyw-
ne sadzenie drzew, zmniejszono o 1/3 zasięg powstawania wysp ciepła 
(Dawe,1996). W wyniku badań w Nowym Jorku stwierdzono, że drzewa 
przyuliczne są bardziej skutecznym środkiem na ograniczania zasięgów 
wysp ciepła niż malowane na biało powierzchnie dachów i obsadzanie ich 
roślinnością (Rozenzweig i in., 2006). Ocienianie terenu koronami drzew 
zmniejszyło w Atenach temperaturę otoczenia nawet o 5–7°C, co wpły-
nęło na obniżenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ochładzania 
pomieszczeń w sąsiadujących domach o 2,6 do 8,6%, a w czasie godzin 
szczytu nawet o 9,7% (Tsiros, 2010). Podobne oszczędności energii uzy-
skano w Chicago, gdzie obniżono roczne zużycie energii na ochładzanie 
około 7%, a na ogrzewanie o 1,3 %, dzięki ograniczaniu szybkości wiatru 
przez drzewa przyuliczne (McPherson i in., 1994).

Ogólnie mówiąc, drzewa modyfikują klimat lokalny oraz wpływają 
na oszczędność energii w następujący sposób:
• przez ocienianie redukujące pewną ilośc energii słonecznej, która bez 

ocieniania byłaby zaabsorbowana i zgromadzona w formie ciepła przez 
powierzchnie zabudowane;

• przez transpirację polegającą na przekształceniu wody w parę wodną 
i jej parowanie, a przez to ochładzanie powietrza. Proces ten zużywa 
energię słoneczną, która w innym przypadku powodowałaby ocieplenie 
powietrza;

Rys. 16. Pochłanianie promieniowania słonecznego przez liście 
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• przez redukcję wiatru, a tym samym zmniejszenie przenikania zimnego 
powietrza do wewnętrznej przestrzeni pomieszczeń, a przez to zmniejsze-
nie ubytku ciepłego powietrza z budynków. Nawet przy dużej szczelności 
domów w okresie zimowej, wietrznej pogody i niskiej zewnętrznej tem-
peraturze następuje całkowita wymiana powietrza w ciągu około trzech 
godzin (Peper i in., 2007). Drzewa redukując szybkość wiatru nawet do 
50% przyczyniają się do potencjalnych rocznych oszczędności zużycia 
energii (Heistler, 1986).

Schemat procesu ochładzającej roli liści korony drzewa przedstawiony 
jest na rys. 16. 

Na fragmencie ulicy i chodnika pokazane są różnice temperatury na 
odkrytych powierzchniach oraz w miejscu ocienionym (rys. 17). Podczas 
upalnego dnia, gdy temperatura powietrza wynosiła 32oC, wystawiona na 
słońce nawierzchnia asfaltowa była nagrzana do 52oC i chodnik betonowy 
do 43oC, temperatura powierzchni odkrytego trawnika wynosiła 350C, a pod 
ocieniającymi koronami drzew, gdy sąsiadująca niska zieleń była dobrze 
nawodniona, zanotowano już tylko 280 C (Simonds, 1977). Podobne wyniki 
badań uzyskano w Warszawie (Bednarek, 1984). 

Rys. 17. Wpływ drzew na obniżenie temperatury w lecie
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Ochładzanie powietrza oraz ocienianie przez drzewa betonowych 
i asfaltowych powierzchni chodników, jezdni i parkingów wpływa w 
okresie gorących, letnich dni na redukcję koncentrację ozonu (O3) oraz 
innych szkodliwych gazów w powietrzu atmosferycznym nawet o 16% 
(Peper i in., 2007).

Powyższe dane pokazują, jak duże znaczenie mają drzewa rosnące 
wzdłuż ulic, które przez ocienianie oraz ochładzającą ewapotranspirację, 
a także osłanianie od wiatrów w okresie zimowym, kształtują mikrokli-
mat terenów miejskich, a w skali globalnej, podobnie jak inna roślinność, 
przeciwdziałają procesowi ocieplania się atmosfery. 

W bilansie usług dostarczanych przez drzewa oszczędność energii zaj-
muje istotną pozycję ekonomiczną w gospodarstwach domowych. Ponadto, 
zmniejszanie zapotrzebowania na energię wiąże się również z ogranicza-
niem zanieczyszczeń emitowanych z zakładów energetycznych, w tym 
CO2, oraz z oszczędnością wody uzdatnionej zużywanej przez te zakłady 
do produkcji energii. Ze względu na znaczenie problemu prowadzone są 
szerokie badania oraz symulacje komputerowe mikroklimatu i energii zu-
żytej w budynkach o różnej konstrukcji, znajdujących się w zróżnicowanej 
odległości i stron świata od drzew różnej wielkości i gatunków. 

Przykład z Detroit (rys. 18) pokazuje, jak lokalizacja drzewa w 
stosunku do jednorodzinnego budynku wpływa na uzyskanie rocznych 

Rys. 18. Efekt ocieniający, ochładzający i izolujący drzew. Oszczędności na 
ochładzaniu i ogrzewaniu (dol./rok) przez średnie drzewo liściaste o wys. 12 m, 

różnie zlokalizowane w relacji do budynku jednorodzinnego (Detroit, USA). 
(Dwyer i in., 1992)
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oszczędności energii „netto”, tj. po odjęciu wydatków na posadzenie 
i pielęgnację drzewa. 

Początkowo badania usług energetycznych drzew było prowadzone 
w odniesieniu do domów jednorodzinnych. Obecnie takimi badaniami są 
objęte tereny miast, m.in. ocena wpływu regulacji klimatu przez drzewa 
przyuliczne na zużycie energii w sąsiadujących domach wielorodzinnych 
o różnej konstrukcji. Poniżej przestawiamy dane zagraniczne:

Dzięki ocienianiu i regulacji klimatu przez ponad 584 tysięcy drzew 
przyulicznych zaoszczędzono w Nowym Jorku w ciągu roku 45 609 MWh 
energii elektrycznej o wartości 6,9 mln dol. w oraz 46,5 mln m3 gazu 
ziemnego o wartości 20,8 mln dol. Ogólna suma zaoszczędzonej energii 
wyniosła 27,7 mln dol. rocznie (z czego 25% oszczędności przypadało na 
energię elektryczną i 75% na oszczędności opłat za zużycie gazu ziemne-
go). Średnia wartość zaoszczędzonej energii przypadająca na jedno drzewo 
wyniosła 47,6 dol. (78 kWh elektryczności i 85 m3 gazu ziemnego), przy 
czym duże drzewa są sześciokrotnie, a nawet kilkunastokrotnie bardziej 
efektywne niż drzewa małe (Peper i in., 2007).

Na badanym terenie Pragi Północ drzewa przyuliczne przyczyniły się 
hipotetycznie do zaoszczędzenie energii elektrycznej i gazu ziemnego w 
następujących ilościach: 

Uwzględniając szereg ograniczeń i uwarunkowań, oszacowano 
hipotetyczne roczne usługi energetyczne świadczone przez 352 drzewa 
przyuliczne rosnące na ulicach badanego terenu praskiego w następującej 
wysokości: 
– 6407 kWh energii elektrycznej o wartości 2014 zł
– 10 687 m3 gazu ziemnego o wartości 25648 zł 

Łączną wartość hipotetycznych usług „energetycznych” oszacowano 
na kwotę 27662 zł, z czego 90% dotyczyło oszczędności gazu ziemnego 
zużywanego na ogrzewania mieszkań, a 10% energii elektrycznej na ochła-
dzanie, głównie biur, banków, sklepów i restauracji itp. Średnio na jedno 
drzewo przypada 79 zł oszczędności, w tym na drzewo małe 36 zł, drzewo 
średniej wielkości 68 zł, a na drzewa duże 236 zł. Na rys. 19 przedstawione 
różnice pokazują, że skala usług „energetycznych” świadczonych przez 
duże drzewa przyuliczne może być prawie siedem razy większa niż w 
przypadku małych drzew.

Ilości zaoszczędzonych energii przyjęte na terenie praskim, stanowiące 
około 24% energii elektrycznej i około 35% gazu ziemnego, w stosunku 
do wyników badań amerykańskich mają uzasadnienie w różnicach klima-
tycznych, różnicach wielkości drzew przyulicznych (64% małych drzew 
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przyulicznych na terenie praskim, podczas gdy na ulicach nowojorskich 
tylko 5% populacji drzew) oraz różnic w lokalnych wysokości opłat za 
zużytą energię. W nawiązaniu do tych czynników hipotetyczne przyjęte 
wskaźniki dla drzew praskich wydają się być prawdopodobne. Jednakże, 
jak powiedziano uprzednio, są to wartości, które mogą stanowić jedynie 
materiał poglądowy, służący do przedstawienia roli i „pracy” drzew w 
środowisku zurbanizowanym. Zagadnienia te wymagają dalszych prac 
badawczych.

Wielkość drzewa Energia elektryczna Gaz ziemny
zł / drzewo

Duże drzewa 15 221
Średnie drzewa 7 65
Małe drzewa 3 33
Średnio 6 73

Rys. 19. Hipotetyczne roczne oszczędności zużycia energii elektrycznej i gazu 
ziemnego (w zł), odniesione do jednego średniego drzewa w domach sąsiadujących 

z odpowiednio zlokalizowanymi drzewami przyulicznymi.

2.2. Ograniczanie dwutlenku węgla w powietrzu atmosferycznym 

Na terenach miejskich drzewa redukują atmosferyczny CO2 w po-
dwójny sposób:
• przez bezpośrednią sekwestrację, czyli wychwytywanie CO2 z powie-

trza atmosferycznego w wyniku procesu fotosyntezy i respiracji oraz 
gromadzenie węgla w tkankach, którego ilości zwiększają się w miarę 
wzrostu drzewa;
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• przez ocienianie i regulację klimatu wpływającą na zmniejszenie zapo-
trzebowania energii na ochładzanie i ogrzewanie pobliskich budynków, 
co wpływa na redukcję emisji CO2 i innych zanieczyszczeń z zakładów 
energetycznych.

Zatem drzewa dostarczają podwójnych korzyści, które można 
określić jako sekwestrację i gromadzenie CO2 w tkankach drzewa oraz 
unikanie CO2 przez ograniczanie produkcji w zakładach energetycznych. 
To ostatnie dotyczy drzew zlokalizowanych w odległości, gdzie można 
stwierdzić uchwytny wpływ drzew na ograniczanie zużycia energii w 
pomieszczeniach. 

Pochłanianie CO2 przez drzewa jest bardzo istotne, ponieważ 
dwutlenek węgla jako główny gaz cieplarniany wpływa, łącznie z in-
nymi gazami (jak metan, chlorofluorowęglowodory i tlenki azotu), na 
zwiększenie temperatury powietrza przez przechwytywanie niektórych 
długości fal gorąca w atmosferze. Zwiększając liczbę drzew można 
potencjalnie spowolnić akumulację dwutlenku węgla w powietrzu at-
mosferycznym (Moulton i Richards, 1990). 

Zarówno ilości rocznej sekwestracji węgla, jak i jego zmagazynowanie 
w tkankach zależą od wielkość drzewa i warunków klimatycznych. Wielkie 
drzewo może „wyciągnąć” w ciągu życia z atmosfery tysiące kilogramów 
węgla, np. 3186 kg w klimacie umiarkowanym (Nowak,1994), a nawet 8858 
kg w klimacie gorącym (Escobedo i in.,2012). Nie tylko ilości, ale i tempo 
sekwestracji jest ponad 90 razy większe u dużych niż u małych drzew. 

W Nowym Jorku 584 036 drzew przyulicznych związało ponad 50 000 
ton węgla wg danych z 2007 roku, przy rocznej sekwestracji około 90 kg 
(87,1 kg) przypadającej na jedno średnie drzewo o powierzchni korony 77 
m2 (1,13 kg na m2 rzutu), przy dużym zróżnicowaniu ilości pobranego węgla 
w zależności od gatunku i wielkości drzewa. Np. średnia roczna sekwestra-
cja CO2 przez jedno duże nowojorskie drzewo przyuliczne wyniosła 116 kg 
CO2/rok (72% populacji) drzewa średniej wielkości 48 kg/CO2/rok (23% 
populacji), a drzewa małego 10 kg/CO2/rok (około 5% populacji). Duże 
różnice występują również w zakresie poszczególnych gatunków drzew, 
np. średni nowojorski platan zaabsorbował 119,5 kg węgla w ciągu roku, 
klon zwyczajny – średnio 141 kg węgla, grusza drobnoowocowa – 71,6 
kg, a wiśnia ozdobna – 29,0 kg/drzewo (Peper i in., 2007). Badania prze-
prowadzone w Leicester (Wielka Brytania) wykazały, iż zieleń na terenach 
zurbanizowanych „wyłapała” średnio 3,16 kg węgla na m2 powierzchni, co 
dla miasta średniej wielkości (około 300 tys. mieszk.) wyniosło 231 tys. t 
węgla rocznie. Było to głównie rezultatem „pracy” drzew (Devies, 2011).
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Poza bezpośrednią redukcją CO2 w powietrzu atmosferycznym 
przez drzewa, niezmiernie ważnym efektem pośrednim jest ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń z zakładów energetycznych w 
związku z klimatycznym oddziaływaniem drzew, co zostało omówione 
w poprzednim rozdziale. 

Jak wynika z badań, ilości CO2, które nie zostały wyemitowane 
z zakładów w związku z klimatycznych oddziaływaniem drzew, mogą 
być nawet większe niż ilości dwutlenku węgla uzyskane z bezpośredniej 
sekwestracji, co podajemy poniżej. 

Na podstawie studiów przeprowadzonych w Chicago stwierdzono, iż 
przeciętne 30-letnie drzewo przyuliczne, które pobiera rocznie bezpośrednio 
z powietrza około 54,2 kg CO2, może poprzez regulacje klimatu lokalnego 
(ocienianie, ochładzanie i izolacja od wiatrów) zmniejszyć emisję dwu-
tlenku węgla z zakładów energetycznych w średniej ilości rocznej około 
96,2 kg, czyli o prawie 80% więcej niż suma uzyskana z sekwestracji (Mc-
Pherson (1994). Sekwestracja CO2 przez miejskie krzewy w tym mieście 
wyniosła tylko 4% tej ilości (Nowak, 1994). Badania przeprowadzone w 
Nowym Jorku (2007) i w innych miastach USA wykazały również większe 
ilości pośredniego, tj. „klimatycznego” zmniejszania CO2 w powietrzu 
atmosferycznym, niż ilości węgla pobranego i gromadzonego w tkankach 
drzew. Podczas gdy roczna sekwestracja CO2 dokonana dzięki pracy jed-
nego średniego drzewa wyniosła 87,1 kg, uniknięcie emisji tego gazu do 
powietrza z zakładów i urządzeń energetycznych na skutek oddziaływania 
klimatycznego drzewa wyniosło średnio 107,9 kg, czyli o 24% więcej 
(Peper i in., 2007). Podobne wyniki uzyskano z innych miast.  

Jednakże, poza sekwestracją CO2 przez drzewa i „unikaniem” emi-
sji z zakładów, istnieje również problem zwiększania obecności CO2 w 
powietrzu atmosferycznym w związku z pracami związanymi z utrzy-
maniem drzew w środowisku miejskim. Drzewa bowiem są sadzone, 
pielęgnowane, przycinane oraz usuwane. Prace te wymagają użycia 
pojazdów i sprzętu emitującego CO2 do atmosfery. Ponadto usychające 
drzewa podlegają procesom rozkładu oraz utylizacji dokonywanej w 
różny sposób, jak rozdrabianie (mulcz, spalanie, wyroby z drewna itp.). 

Dla określenia ilości zwalnianego CO2 ważna jest liczba corocznie 
usuwanych drzew. Na przykład w Nowym Jorku rocznie usuwano 2,65% 
drzew nowo posadzonych w ciągu pięciu pierwszych lat oraz 1,3% 
drzew w następnych latach (Watt, 2006). Zwalnianie CO2 do atmosfery 
przez uschnięte drzewa może stanowić tak duży procent emitowanego 
dwutlenku węgla, iż – jak twierdzi Nowak (1994) – po przekroczeniu 
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5% rocznej śmiertelności drzew i braku dosadzania drzew młodszych 
może zaistnieć sytuacja, że drzewa zamiast być czynnikiem ograniczanie 
zawartości CO2 w powietrzu atmosferycznym mogą stać się źródłem 
jego generowania.

Uwzględnienie tych czynników pozwala na wykazanie ilości dwu-
tlenku węgla „netto”, które obejmują zarówno bezpośrednią sekwestra-
cję, jak też ilości „unikanego” CO2 w związku z ograniczeniem emisji 
z zakładów. Suma ta jest pomniejszona przez ilość CO2, emitowanego 
do atmosfery w wyniku rozkładu uschniętych i usuwanych drzew oraz 
emisji z pojazdów i sprzętu pracujących przy utrzymania drzew miej-
skich. Relacje te przedstawione są graficznie na przykładzie średniego 
drzewa przyulicznego w Chicago i Nowym Jorku (rys. 20).

 
Sekwestracja CO2 
Unikanie CO2 
Suma ograniczenia CO2 „netto” 

Rys. 20. Relacje między bezpośrednią sekwestracją CO2 i unikaniem emisji CO2  
w wyniku oddziaływania klimatycznego drzew oraz sumą ograniczenia CO2 „netto” 
w powietrzu atmosferycznym (pomniejszoną o ilości uwalnianego CO2 przy pracach 

pielęgnacyjnych) – w kg/rok na przykładzie drzewa przyulicznego  
(dane z Chicago i Nowego Jorku). 
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Odnosząc dane jednostkowe do skali całego miasta, np. do Nowego 
Jorku, uzyskuje się ograniczanie zawartości dwutlenku węgla w powietrzu 
atmosferycznym w wyniku sekwestracji CO2 przez drzewa przyuliczne 
w ilości ponad 56 tysięcy ton, a ograniczenie emisji tego gazu w wyniku 
oszczędności energii na ochładzanie i ogrzewanie wyniosło prawie 69 ty-
sięcy ton. Po odjęciu zwolnionego CO2 podczas rozkładu drzew uschniętych 
i prac pielęgnacyjnych ograniczenie CO2 w powietrzu atmosferycznym 
„netto” stanowiło ponad 113 tysięcy ton CO2 o wartości około 755 tysięcy 
dolarów rocznie, przy średniej wartości tej usługi wynoszącej 1,29 dol./
drzewo/rok (Peper i in., 2007). Należy dodać, iż duże drzewo było ponad 
siedem razy bardziej efektywne w zmniejszaniu udziału CO2 w powietrzu 
atmosferycznym niż drzewo małe.

Weryfikując dane uzyskane z literatury o różnice klimatyczne oraz 
strukturę gatunkową i parametry badanych drzew praskich obliczono 
oszczędności CO2 netto, uzyskiwane dzięki obecności tych drzew na 

Liczba kg CO2 / drzewo / rok
Wielkość drzewa Sekwestracja Unikanie Razem

Duże drzewa 81 53 134
Średnie drzewa 34 22 56

Małe drzewa 7 9 16

Średnio 25 19 44

Rys. 21. Hipotetyczne ilości CO2 pobranego z powietrza atmosferycznego (sekwe-
stracja) oraz zaoszczędzonego w wyniku oddziaływania klimatycznego średniego 

drzewa przyulicznego różnej wielkości na terenie Pragi Północ. 
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ulicach Pragi Północ. Po odliczeniu wydalanego dwutlenku węgla w 
związku z pracami pielęgnacyjnymi i usychaniem drzew roczne ilości 
wielokierunkowego i „unikanego” CO2 wyniosły średnio na jedno drzewo 
44 kg, z czego 25 kg dwutlenku węgla było pobrane w ramach sekwestra-
cji, a 19 kg hipotetycznie unikane dzięki klimatycznemu oddziaływaniu 
drzew. Jedno duże drzewo praskie zmniejszyło udział CO2 w powietrzu 
atmosferycznym o 134 kg, drzewo średnie o 56 kg, a drzewo małe o 16 
kg. W ramach bezpośredniej sekwestracji drzewa te pochłonęły następu-
jące ilości CO2: drzewo duże 81 kg, drzewo średnie 34 kg, a drzewo małe 
7 kg w ciągu sezonu wegetacyjnego. Uwidocznione jest to graficznie na 
wykresie (rys. 21). 

Ogółem drzewa rosnące na terenie poligonu badawczego Praga Pół-
noc hipotetycznie wpłynęły na ograniczenie zawartości CO2 w powietrzu 
atmosferycznym prawie o 16 ton rocznie. Mimo niewielkiej wartości mo-
netarnej tej usługi drzew (nawet wg cen rynkowych), uwzględnienie ilości 
ograniczenia CO2 przez wszystkie d rzewa rosnące na terenach zurbani-
zowanych można uzyskać duże sumy oszczędności rocznych. Np. dla 12 
tys. zinwentaryzowanych drzew na terenie Pragi Północ ograniczenie CO2 
wyniosłoby 528 000 kg rocznie, a nawet pięciokrotnie więcej, gdyby udział 
dużych drzew stanowił nie 18 a 72%, jak to ma miejsce w Nowym Jorku.

Podsumowując zagadnienie udziału drzew w ograniczaniu obecności 
CO2 w powietrzu, nie można pominąć faktu, że w procesie sekwestracji 
dwutlenku węgla uwalniany jest również do atmosfery życiodajny tlen, 
stanowiący dodatkowy produkt fotosyntezy. Zdrowe, 10-metrowe wysokie 
drzewo produkuje średnio około 118 kg tlenu rocznie. Przeciętny człowiek 
konsumuje netto 176 kg tlenu w ciągu roku. Zatem jedno duże lub dwa 
średniej wielkości zdrowe drzewa mogą dostarczyć tlenu wymaganego dla 
jednej osoby (McPherson, 2004).

2.3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

Poza ograniczaniem CO2 drzewa wpływają na oczyszczanie powietrza 
atmosferycznego z zanieczyszczeń gazowych, jak ozon (O3), tlenki azotu 
(NOn), tlenki węgla (CO), dwutlenki siarki (SO2) i inne, np. lotne zanie-
czyszczenia organiczne (VOCs), a także z zanieczyszczeń pyłowych (PM2,5 
i PM10), jak kurz, pył, popiół, dym i zawartych w nich metali ciężkich. 
Ponadto drzewa ograniczają emisję tych zanieczyszczeń z zakładów prze-
mysłowych w związku ze zmniejszeniem zużycia energii na ochładzanie 
i ogrzewanie oraz ochładzanie na skutek oddziaływaniu klimatycznego 
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drzew zlokalizowanych w pobliżu zabudowań. Ogólnie mówiąc, drzewa 
wpływają na zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w 
następujący sposób:
• przez absorpcję zanieczyszczeń gazowych z powietrza poprzez szparki 

oddechowe na powierzchni liści oraz przez pochłanianie powierzch-
niowe i pobieranie przez otwory w korze; 

• przez przechwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i zawartych w nich 
metali ciężkich; 

• przez redukcję wyparowywanych węglowodorów i ozonu z parkujących 
pojazdów, dzięki zacienianiu przez drzewa terenów parkingowych; 

• przez redukcję emisji zanieczyszczeń jak O3, NO2, SO2, PM2,5, PM10 
i VOC z zakładów  energetycznych i rozprowadzających energię w 
związku z ograniczeniem zużycia  energii na ochładzanie i ogrzewanie 
pomieszczeń na skutek klimatycznego oddziaływania drzew.

Tempo i ilości zanieczyszczeń usuwanych z powietrza przez drzewa 
zależą od sumy listowia, wielkości i „szorstkości” liści i gałęzi, liczby 
i stanu przetchlinek, warunków klimatycznych i meteorologicznych 
oraz koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. W miejscach o silnie 
zanieczyszczonym powietrzu drzewa mogą usunąć wielokrotnie wię-
cej zanieczyszczeń niż tam gdzie powietrze jest czystsze10. Ważne jest 
zatem wprowadzanie drzew do najbardziej zanieczyszczonych terenów 

10 Np. w zachodnim Waszyngtonie, gdzie koncentracja zanieczyszczeń była niska, 
roczne pobieranie ozonu przez 29-letni dąb (Quercus rubra) wynosiło 0,16 kg, a 
czerwonolistnej śliwy (Prunus cerasifera) tylko 0,06 kg, podczas gdy w Los Ange-
les, gdzie koncentracja była wyższa, ilość zanieczyszczeń pobieranych przez wiąz 
(Fraxinus uhdei) wyniosła już 0,57 kg (McPherson i in., 2002).

Rys. 22. Proces oczyszczania powietrza przez drzewa
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miejskich, np. w otoczenie ulic, gdzie obecność gęsto posadzonych 
drzew może obniżyć zanieczyszczenia pyłowe o 25%, a nawet o 60% 
(Robinette, 1978). 

Drzewa pobierają zanieczyszczenia gazowe zawarte w powietrzu po-
przez system przetchlinek stomatos, znajdujących się na powierzchni liści. 
Gdy gazy dostaną się do liści, rozpraszają się po przestrzeni wewnątrzko-
mórkowej, gdzie wchodzą w reakcje chemiczne z zewnętrzną powierzch-
nią liści, lub są absorbowane przez błonkę wody i tworzą kwasy. Wśród 
zanieczyszczeń gazowych dwutlenek siarki łączy się z siarką krążącą w 
obrębie drzewa, co obejmuje również dyfuzję gazów z korzeni do gleby. 
Przy dużej koncentracji zanieczyszczeń następuje zmiana metabolizmu 
rośliny, spowolnienie jej wzrostu oraz pojawienie się znaków osłabienia w 
formie plam i odbarwienia liści, co obserwuje się zwłaszcza wśród drzew 
przyulicznych (Costello i in., 2003). 

Drzewa przechwytują również drobiny pyłów zawieszonych w powie-
trzu. Część z nich jest absorbowana, lecz część przywiera do powierzchni 
liści. Szorstkie lub owłosione powierzchnie liści, kory i gałęzi są efek-
tywnymi „chwytaczami” (interceptors) tych zanieczyszczeń (Smith i Do-
chinger, 1976). Przechwycone przez drzewa drobiny są często ponownie 
„wychwytywane” do atmosfery przez porywy wiatru lub zmywane przez 
deszcze (Peper i in., 2007). 

Sadzenie drzew w miejscach wysoko zurbanizowanych jest bardzo 
ważne. Stwierdzono bowiem istnienie bezpośrednich związków między 
intensywnością zabudowy, powstawaniem wysp ciepła i zwiększającym 
się zanieczyszczeniem powietrza. 

Rys. 23. Sadzenie drzew na parkingach ogranicza zanieczyszczenia powietrza. 
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W pozbawionych zieleni częściach miast, wg badań Environmental 
Protection Agency (EPA), liczba dni z zagrażającym zanieczyszczeniem 
powietrza powiększa się o 10% na każdy wzrost temperatury o 50 F (Botkin 
i Beveridge, 1997). Szczególnie duże znaczenie ma obsadzanie parkingów, 
które pokrywając znaczne powierzchnie miast oddziałują jak małe wyspy 
ciepła i źródła zanieczyszczeń. Korony drzew tworząc cień obniżają tempe-
raturę i redukują parowanie węglowodorów, wyciekających ze zbiorników 
paliwa i z przewodów samochodów. Węglowodory mają udział w tworzeniu 
ozonu (O3). Jak wynika z badań, parkowane samochody wytwarzają 15-20% 
ogólnej emisji węglowodorów. Sadzenie drzew na parkingach powinno 
być jednym z elementów strategii gmin w celu poprawy standardu jakości 
powietrza (rys. 23).

Na podstawie wyników badań stwierdzono, iż jedno 20-30-letnie 
drzewo przyuliczne przechwyciło w Chicago rocznie 1,19 kg różnych 
zanieczyszczeń powietrza (poza sekwestracją CO2, oraz wpłynęło na 
redukcję 0,62 kg zanieczyszczeń, dzięki oddziaływaniu klimatycznemu, 
co stanowiło łącznie 1,81 kg/drzewo (Nowak, 1994). Natomiast średnie 
drzewo rosnące przy nowojorskiej ulicy przechwyciło średnio 0,42 kg 
zanieczyszczeń z powietrza oraz „uchroniło” miasto przed 0,49 kg emisji 
z zakładów energetycznych. Stanowiło to łącznie 0,91 kg zanieczyszczeń/
drzewo/rok (Peper i in., 2007).Wielkie drzewo może usunąć nawet 60-70 
razy więcej zanieczyszczeń niż małe nowo posadzone (Nowak, 1994). 
Drzewa w Chicago w ciągu tylko jednego sezonu wegetacyjnego usunęły 
z powietrza atmosferycznego łącznie 15 t tlenku węgla, 84 t dwutlenku 
siarki, 89 t tlenków azotu, 191 t ozonu, 212 t pyłów zawieszonych oraz 
wbudowały do swoich tkanek 140 tys. ton węgla. Wartość tej „pracy” 
wyniosła około 9,2 mln dolarów.

 Natomiast w Nowym Jorku 584 tysięcy drzew przyulicznych usunęło 
z powietrza łącznie 247 t zanieczyszczeń, w tym 119 t tlenków ozonu, 51 
t dwutlenku azotu, 19 ton dwutlenku siarki oraz 58 t pyłów zawieszonych. 
Dzięki klimatycznemu oddziaływaniu drzewa te spowodowały „uniknięcie” 
ponad 284 t emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń z zakładów energe-
tycznych. Od tych ilości odjęto emisję biogennych lotnych węglowodorów 
(BVOCs), wydzielanych przez niektóre gatunki drzew łącznie 73 tony, 
uzyskując ogólną ilość 458 ton usuniętych zanieczyszczeń. W skali miasta 
wartość tej usługi wyniosła 5,3 mln dol., co w odniesieniu do jednego drzewa 
wyniosło 10,3 dolarów (Peper i in., 2007). W obydwu badanych miastach 
ozon (O3), dwutlenki azotu (NO2) i zanieczyszczenia pyłowe (PM10) były 
najbardziej znaczącymi zanieczyszczeniami wychwytywanymi przez drzewa.
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Intercepcja ozonu przez drzewa, który tworzy się w miastach przy 
wysokiej temperaturze, jest bardzo ważna dla zdrowia mieszkańców. Nawet 
krótkoterminowe zwiększenie koncentracji O3 w powietrzu kojarzone jest 
statystycznie ze wzrostem śmiertelności mieszkańców wielu miast. Również 
unikanie wzrostu emisji dwutlenku azotu (NO2), który jest prekursorem 
tworzenia się ozonu i stanowi znaczący udział zanieczyszczenia powietrza, 
ma również duże znaczenie zdrowotne i ekonomiczne.

Na terenu Pragi Północ występuje prawie 40% przekroczenie dopusz-
czalnej normy stężenia pyłu zawieszonego oraz przekroczenie koncentracji 
dwutlenku azotu (NO2). Na bazie danych o tych zanieczyszczeniach oraz 
ilości i struktury badanych drzew przyulicznych obliczono hipotetyczne 
ilości zanieczyszczeń pyłowych i gazowych usuwanych przez te drzewa.

W wyniku tych kalkulacji przyjęto, że monitorowane drzewa usunęły 
z badanego terenu praskiego 316 kg zanieczyszczeń powietrza rocznie, 
z czego 221 kg przypadało na pyły zawieszone, a 95 kg na gazy (na przykła-
dzie NO2). Średnio na jedno drzewo przypadało łącznie 0,89 kg zanieczysz-
czeń, przy czym duże drzewo hipotetycznie usunęło 1,9 kg zanieczyszczeń 
rocznie, drzewo sredniej wielkości 1,26 kg, a drzewo małe 0,54 kg. Roczna 
wartość tej usługi wg obowiązujących opłat w Polsce wyniosłaby łącznie 
359 zł (1,02 zł/ drzewo), relatywnie: 2,1 zł (duże drzewa), 1,4 zł (średnie 
drzewa) i 0,6 zł (małe drzewa).

Ilości te obejmują zarówno bezpośrednie przechwytywanie i usuwanie 
gazów i pyłów, jak też hipotetyczne ich „unikanie” z powodu klimatycz-
nego oddziaływania drzew, co wpływa na zmniejszenie zużycia energii w 
pomieszczeniach. W obliczeniach tych nie uwzględniono udziału emisji 
BVOC – biogennych lotnych związków węglowodorowych, wydzielanych 
przez drzewa, ze względu na dotychczasowe słabe rozpoznanie problemu 
i niewielki udział tej emisji w ogólnym zanieczyszczeniu powietrza at-
mosferycznego. 

2.4. Korzyści hydrologiczne 

Drzewa miejskie są istotnym elementem strategii zarządzania zaso-
bami wodnymi w miastach, wpływają bowiem w znaczącym stopniu na 
ograniczanie i spowolnienie przepływu wód opadowych, który nasila się 
w miarę zastępowania nawierzchni chłonnej pokrytej roślinnością przez 
nieprzepuszczalne powierzchnie budynków, dróg, chodników i parkingów. 
Na rys. 24 widać wyraźnie różnice w gwałtowności deszczów na terenach 
zurbanizowanych w stosunku do terenów przed procesem urbanizacji. 
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Zjawisko to potwierdzają różnice ilości szczytowego spływu wody 
podczas wiosennego, ulewnego deszczu na terenach wiejskich, okołomiej-
skich oraz wysoko zurbanizowanego obszaru miasta (rys. 25).

Rys. 24. Hydrogram szybkości przepływu na terenach przed i po urbanizacji (wg 
Cumming-Cockburn, Lid, 2001 – za Petersonem, 2010) 

Rys. 25. Różnica w szczytowym spływie wody podczas ulewnego deszczu  
w litrach/sek. (wg Simpsona, 1994)

Bezpośrednia zależność wielkości przepływów powierzchniowych 
od udziału nawierzchni nieprzepuszczalnej wskazuje również na znacze-
nie pozostawienia jak największej powierzchni chłonnej podczas działań 
inwestycyjnych (rys. 26). 

Rys. 26. Procent przepływów powierzchniowych jako funkcja terenów nieprzepusz-
czalnych (wg Duryera i in., 2008)
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Świadomość znaczenia chłonnej przestrzeni oraz wpływu drzew 
i innej roślinności na gospodarkę wodną powoduje, iż w wielu krajach 
(np. w RFN) przeprowadza się powszechnie proces tzw. odpieczętowania 
ziemi z aktywnym udziałem ludności. Oznacza to, że wszędzie tam, gdzie 
tylko to jest możliwe, zdejmuje się szczelne nawierzchnie chodników lub 
parkingów i zastępuje je nawierzchniami chłonnymi, wprowadzając zieleń, 
a zwłaszcza drzewa. Odtwarza się również wyschnięte lub zasypane cieki 
i rewitalizuje zbiorniki wodne przy obsadzaniu ich drzewami oraz inną 
roślinnością w celu poprawy i ochrony potencjału wodnego.

Działalność taka jest szczególnie ważna na terenie Polski, która pod 
względem zasobów wód słodkich (zarówno ze źródeł lokalnych, jak też 
przepływających przez nasz kraj) znajduje się na końcowym, 19 miejscu na 
23 kraje europejskie (wg oceny Freshwater availability in Europe, Source, 
Eurostat, ODCE, Institute of Hydrology, 1997). 

W związku z tą sytuacją zagadnienie usług ekosystemów wodnych 
podejmowane jest również w pracach instytutów naukowych w Polsce, 
m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, jako temat badawczy „Usługi ekosyste-
mów wodnych w miastach” (Januchta-Szostak, 2012), gdzie podkreśla się 
kluczowy negatywny efekt narastających procesów uszczelniania gruntów, 
które – obok wpływu na anomalie pogodowe – powodują zwiększanie 
zagrożenia powodziowego w miastach. Dla zobrazowania tego procesu au-
torka prezentuje porównanie wielkości spływu powierzchniowego między 
terenami uszczelnionymi i biologicznie czynnymi (rys. 27).

Rys. 27. Porównanie wielkości odpływu powierzchniowego z terenów biologicznie 
czynnych i uszczelnionych (Januchta-Szostak, 2012). 

 POWIERZCHNIA NIEUSZCZELNIONA          POWIERZCHNIA USZCZELNIONA 
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Januchta-Szostak (2012) słusznie podkreśla, iż „całość zasobów wod-
nych stanowi system naczyń połączonych. Zarówno wezbrania, jak i niskie 
stany wody są pochodną wielkości opadów i sposobu gospodarowania (…) 
wodami opadowymi w miastach, a nawet na poszczególnych posesjach. W 
zapobieganiu powodziom miejskim kluczową rolę odgrywa ograniczanie 
odpływu powierzchniowego, którego objętość systematycznie wzrasta”. 

Na tle negatywnego znaczenia uszczelnionych powierzchni dla go-
spodarki wodnej w naszym kraju spróbujmy przyjrzeć się „pracy” drzew 
wspomagających proces ochrony i odnawiania wód oraz zapobiegania 
powodzi. Drzewa bowiem, poza ograniczaniem i spowolnieniem odpływów 
wód opadowych, przyczyniają się do przenikania wody w głąb gruntu i od-
nawiania wód podziemnych. Jest to bardzo ważne, ponieważ zagęszczenie 
i zmiany antropogeniczne gleb w miastach oraz ich zabudowa powodują 
redukcję infiltracji i uniemożliwienie odnawiania zwierciadła wody (Lull 
and Sopper, 1969; Booth, 2002 i in.). 

Wzrost natężenia odpływów wiąże się z problemem zanieczyszczenia 
rzek, strumieni i terenów przywodnych, a w efekcie również zbiorników 
morskich przez spływające z terenów miejskich zanieczyszczone wody 
opadowe. Drzewa, które „przechwycą” pewne ilości wód opadowych, zapo-
biegają nie tylko spływom wody, ale również pewnej ilości zanieczyszczeń 
zmywanych z jezdni, chodników, budynków i innych terenów miejskich. 
Przechwytywanie wód opadowych przez drzewa może zmniejszyć skalę 
tego problemu. Drzewa są bowiem „mini-rezerwuarami kontrolującymi 
spływy wody w ich źródle”(McPherson, 2004), które ograniczają i opóź-
niają odpływy szczytowe, powodujące erozję wodną i wylewy rzek. 

„Hydrologiczna praca” drzew w miastach ma wielopłaszczyznowy 
charakter, obejmujący efekty nadziemne, przenikanie powierzchniowe oraz 
procesy zachodzące w głębi gleby (Luymes, 2000). Zmniejszanie odpły-
wów wód opadowych odbywa się zatem dzięki następującym procesom:
• Liście oraz powierzchnia gałęzi i pnia przechwytują opady, a przez to 

opóźniają odpływy szczytowe. Część przechwyconych opadów wyparo-
wuje z powierzchni drzewa, a część (niewielka) zostaje zaabsorbowana 
przez liście i pień drzewa. 

• Po przekroczeniu pojemności „magazynowania” wody przez drzewo część 
przechwyconych opadów osiągnie powierzchnię gruntu w formie kropli 
skapujących z liści czy z gałęzi, lub spłynie wzdłuż pnia na dół. Jednakże 
proces ten jest znacznie wolniejszy niż bezpośredni opad deszczu. Koro-
na drzewa osłaniając teren redukuje erozję gleby przez zmniejszanie siły 
i ilości spadających kropli deszczu na gołą, nieokrytą powierzchnię.
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• Transpiracja wody przez liście, która jest pobierana z gruntu przez ko-
rzenie, redukuje stopień nasycenia gleby, zwiększając jej objętość do 
przyjęcia opadu. Stwarza to możliwość większego przenikania wody w 
głąb gruntu, co wpływa również na zmniejszenie przepływu wody po 
powierzchni terenu. 

• Korzenie są elementem dynamicznym, wzrastają, a ich rozkład zwiększa 
tworzenie mikroporowatej struktury gleby, umożliwiającej większą pe-
netrację i tempo przesiąkania wody deszczowej do gruntu, co zmniejsza 
zakres przepływów wody po powierzchni.

• Wszelkiego rodzaju wgłębienia na powierzchni gruntu, utworzone wokół 
drzewa przez układ korzeni, zwłaszcza u starszych drzew, oraz mulcz, 
a nawet opadłe liście na powierzchni stają się okresowym magazynem, 
utrzymującym przez pewien czas opady w danym miejscu. Zapobiega 
to rozlewaniu się wody po terenie. Część zatrzymanych w ten sposób 
opadów przesiąka w głąb gleby, część jest pobierana przez korzenie, a 
część wyparowuje do atmosfery.

Efektem hydrologicznym opisanych działań jest konkretne opóź-
nienie osiągania gruntu przez opady i równoczesne zmniejszenie ilości 
wody zawartej w szczytowym odpływie ulewy, zwłaszcza gwałtownym 
na początku, zanim zostanie przekroczona pojemność magazynowania 
wody przez drzewo (Sanders, 1986). Opisany wyżej proces pochłaniania 
i spowalniania wód opadowych przez drzewa pokazany jest na rys. 28. 

 Rys. 28. Drzewa ograniczają odpływ wód opadowych 
(wg McPhersona, 2004)



Halina B. Szczepanowska, Marek Sitarski

60

Woda, która jest zatrzymana okresowo na powierzchni liści oraz kory 
gałęzi i pnia nazwana jest „przechwyconym opadem deszczu – intercepted 
reinfall”. Ilości tej przechwyconej wody oraz czas jej zatrzymania zależą 
od wielkości drzewa i powierzchni liści (LAI – Leaf Area Index), gęstości 
gałęzi i konarów oraz tempa ewaporacji, która oprócz wielkości drzewa 
wpływa w sposób kluczowy na efekty hydrologiczne uzyskane dzięki 
obecności drzew. Tempo ewaporacji jest określane przez temperaturę, 
wilgotność, nasilenie wiatru oraz stopień nasłonecznienia (Sanders, 1989). 

Nasycenie wodą powierzchni drzewa następuje na ogół wówczas, gdy 
opady osiągną od 25 do 50 mm (Xiao i in., 2000). Podczas gwałtownych 
opadów przekraczana jest ilość wody, którą mogą zgromadzić drzewa w 
zależności od ich wielkości. Ograniczenie spływu zależy bowiem zarówno 
od możliwości intercepcji wody przez dane drzewo, jak też od gwałtowności 
i długości czasu trwania opadów. 

Drzewa są najbardziej efektywne w ochronie jakości wody przez 
redukcję mniej ekstremalnych opadów. Korzyści z przechwytywania 
dotyczą bowiem tej sumy opadów, która nie osiąga gruntu, ponieważ jest 
zatrzymywana i wyparowywana przez koronę drzewa. Mimo że kontrola 
spływu wód opadowych przez drzewa dotyczy w zasadzie mniejszego 
nasilenia ulewy, to wobec faktu, że te mniejsze opady zmywają najwięcej 
zanieczyszczeń z powierzchni ulic, chodników i placów miejskich, inter-
cepcja tych mniej gwałtownych opadów przez drzewa ma bardzo duże 
znaczenie sanitarne.

Istotą „pracy” drzew jest spowolnianie lub zmniejszenie odpływu 
wody, co powoduje opóźnianie wystąpienia tzw. odpływów szczytowych 
z opadów krótszych o mniejszym natężeniu lub w przypadku niewielkich 
opadów całkowite zredukowanie odpływów. Stanowi to wielokierunko-
we korzyści, ponieważ zredukowanie odpływów zmniejsza uszkodzenia 
powierzchniowe terenu, utratę gleby i zniszczenie pokrycia roślinnego w 
wyniku erozji i sedymentacji. Drzewa redukując odpływy nawet podczas 
niewielkich opadów, równocześnie chronią jakość wody, ponieważ te 
mniejsze opady są odpowiedzialne w dużym stopniu za zmywanie zanie-
czyszczeń powierzchniowych, zwłaszcza rozpuszczalnych, które zgroma-
dziły się w okresie miedzy opadami. Zatem, jak twierdzi Xiao i in. (1998, 
2000), drzewa miejskie dostarczają większych korzyści poprzez ochronę 
jakości wody, niż przez samo ograniczanie odpływów, choć to ostatnie 
ma również bardzo duże znaczenie. Korzyści uzyskane dzięki ograni-
czeniu ilości wody deszczowej, odprowadzanej przez system kanalizacji 
w miastach, wpływają na obniżenie kosztów budowy i funkcjonowania 
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instalacji deszczowej. Np. w Tucson (USA) skalkulowano, iż dzięki obec-
ności około 500 tys. drzew uzyskuje się zmniejszenie zapotrzebowania na 
kanalizację deszczową w kwocie 600 tysięcy dolarów w ciągu 30-40 lat, 
co jest to standardowym okresem między generalnymi remontami ulic w 
USA (Dwyer i in., 1992).

Duże drzewo ma możliwości magazynowania wody w obrębie korony 
średnio w granicach od 228 do 455 litrów, w zależności od jego budowy, 
wielkości i rodzaju ulistnienia, oraz warunków klimatycznych, w tym 
częstotliwości, gwałtowności i okresów opadów (Xiao, 2000). Charaktery-
stycznymi cechami, które wpływają na ilości zatrzymanej wody jest budowa 
pnia, gałęzi oraz struktura i wielkość korony, szorstkość powierzchni, jak 
różnego rodzaju przerwy i chropowatości, obecność ulistnienia oraz roz-
miary korony i wysokość drzewa. Drzewa z bardziej szorstką powierzchnią 
liści i kory oraz gęstym listowiem zatrzymują więcej wody niż z gładką 
powierzchnią kory. Wielkie drzewa ogólnie zatrzymują więcej wody niż 
drzewa małe, również ze względu na większe tempo parowania. Drzewa, 
zwłaszcza liściaste, są bardziej efektywne, jeżeli okresy intensywnych 
deszczy przypadają na okres ich wegetacji.

W wyniku przeprowadzonych badań obliczono, że w Nowym Jorku 
584 036 drzew przyulicznych przechwyciły rocznie 890,6 milionów galo-
nów wody deszczowej, czyli 3,4 miliony m3, przy ilości ponad 5,7 m3 wody 
przypadającej na jedno średnie drzewo. Zaobserwowano duże różnice w 
ilości intercepcji wody przez poszczególne gatunki drzew. Np. drzewa naj-
większe, jak platany, zredukowały spływ wody w ulicach w ilościach 10,9 
m3 przypadającej średnio na drzewo/rok, a klony srebrzyste przechwyciły 
średnio nawet 11,1 m3 wody. Intercepcja drzew średniej wielkości, jak np. 
grusza drobnoowocowa, wyniosła tylko 2,8 m3 przez drzewo/rok, a klonu 
czerwonego 5,0 m3. Małe drzewa, jak np. wiśnia ozdobna, ograniczają 
spływy deszczowe tylko w granicach około 1 m3  wody (Peper i in., 2007).

Na podstawie informacji uzyskanych z literatury oraz badań przepro-
wadzonych na terenie Pragi Północ podjęto próbę oszacowania ilości wody 
opadowej, jaką mogą zatrzymać monitorowane drzewa przyuliczne.  W 
nawiązaniu do statystycznej ilości opadów w roku 2010 (który uznano za 
najbardziej charakterystyczny) zostały obliczone ilości wód opadowych 
przypadających na poszczególne rodzaje powierzchni, zawartych w grani-
cach opracowania, jak dachy budynków, nawierzchnie nieprzepuszczalne 
i przepuszczalne oraz tereny biologicznie czynne, przy odliczeniu orienta-
cyjnej wielkości parowania terenowego (ewapotranspiracji) w wysokości 
350 mm/rok (rys. 29).
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Na podstawie tych obliczeń stwierdzono, że 81% wód opadowych 
z całego monitorowanego obszaru praskiego spływa po terenie, a tylko 
19% jest infiltrowane do gruntu. Powierzchnia ulic (łącznie z chodnikami) 
wynosi w świetle pierzei 134 303 m2, co stanowi 55% ogólnej powierzchni 
monitorowanej. Teren ulic jest w 88% (118 501m2) pokryty nawierzch-
niami utwardzonymi, skąd woda jest usuwana przez system kanalizacji. 
Powierzchnia trawników przyulicznych i medianu na ul Targowej stanowi 
12% terenu ulic (15 802 m2), gdzie następuje infiltracja wód opadowych 
bezpośrednio do gruntu. 

Biorąc pod uwagę 12 422 m2 powierzchni pokrytej koronami drzew 
przyulicznych oraz wskaźnika opadów 0,798 m3/m2, przyjęto 9913 m3 
rocznych ilości opadów spadających na powierzchnię pokrytą koronami 
drzew. Nawiązując do ilości wody „przechwyconej” rocznie przez średnie 
drzewo przyuliczne na podstawie wskaźników uzyskanych z literatury (5,7 
m3) oraz weryfikując przez współczynnik 0,766, wynikający z opadów 
rocznych w Warszawie, a także współczynnik 0,45 dotyczący różnicy 
średniej powierzchni korony drzew, uzyskano hipotetyczną sumę 689 m3, 
którą drzewa zatrzymały na swoich liściach i pniu. Woda ta częściowo 
wyparowuje, częściowo podlega intercepcji oraz przesiąkaniu do systemu 
korzeniowego drzew i gleby. W stosunku do jednego drzewa wyniosło 

Rys. 29. W gęsto zabudowanych terenach miejskich dominują (50%) powierzchniowe 
spływy wód opadowych do kanalizacji, przy niewielkim udziale głębokiej infiltracji wód 

opadowych spływających na tereny przepuszczalne (wg Kornhak i in., 2008). Zdjęcia przed-
stawiają badane ulice dzielnicy Praga Północ. 
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to średnio 1,96 m3 (ok. 2 m3) „przechwyconej” wody opadowej rocznie. 
Ilości wody odniesione do średniego drzewa zostały następnie przeliczone 
w stosunku do drzew różnej wielkości. 

Odnosząc ilości wody przechwyconej przez drzewa przyuliczne do 
ilości wody opadowej, spływającej po powierzchni terenu (średnio 449 
dm3/m2 po odjęciu parowania), analogicznej do terenu pokrytego koro-
nami drzew, uzyskuje się 5577 m3 wody, z czego 689 m3 (12,4%) może 
być pochwycone przez drzewa. Pozwala to na zmniejszenie spływu do 
kanalizacji z tego terenu o ponad 12% (12,45%). Biorąc pod uwagę koszt 
hydraulicznych urządzeń odwadniających, wynoszący 172 zł na m2 ulicy 
(dane biura konstrukcyjnego) oraz ok. 35-40 lat okresu trwania takich 
instalacji, można przyjąć roczne oszczędności w kwocie 21,5 zł, przypa-
dające średnio na jedno drzewo przyuliczne. W wyniku dalszych obliczeń 
uzyskano poniższe dane. 

Jedno drzewo przyuliczne na badanym terenie Pragi Północ „prze-
chwyciło” średnio 1,96 m3 opadów rocznie, w tym drzewa duże 4,0 m3, 
drzewa średniej wielkości 2,4 m3, a drzewo małe ok. 0,8 m3. Przeliczając 
średnią wartość pieniężną usług „hydraulicznych” drzew, wynoszącą 
średnio 21,5 zł w stosunku do drzew różnej wielkości, otrzymuje się na-
stępujące kwoty: drzewa duże 57 zł, drzewa średnie 27 zł, drzewa małe 9 
zł. Na terenie badanych ulic 352 drzew „przechwyciło” hipotetycznie 689 
m3 opadów w ciągu roku, a w stosunku do wszystkich drzew przyulicznych 
Pragi Północ byłoby to 23 500 m3 wody deszczowej. Wartość pieniężna 
tej usługi świadczona przez 352 drzewa badane rocznie wyniosłaby 7568 
zł, a drzew przyulicznych na terenie całej dzielnicy Pragi Północ 258 000 
złotych. 

Wartość usług drzew przyulicznych w zakresie gospodarki wodnej 
obliczona w nawiązaniu do zmniejszenia kosztów instalacji deszczowej 
mieści się w dolnej granicy kosztów przyjętych w miastach USA, co 
wydaje się prawdopodobne, tym bardziej że podstawą obliczeń są niższe 
średnioroczne opady atmosferyczne w Warszawie oraz mniejsze pokrycie 
koronami drzew na badanym terenie. 

Jest oczywiste, że tak małe (9,2%) pokrycie ulic koronami drzew w 
stosunku do całej utwardzonej nawierzchni ulic terenu badanego, skąd 
spływa do kanalizacji 53 088 m3 wody rocznie, ma niewielki wpływ (1,30%) 
na obniżenie kosztów instalacji hydraulicznej tego całego badanego terenu 
ulicznego, tym bardziej że populacja drzew przyulicznych zawiera aż 64% 
drzew małych. Gdyby jednak teren ten był pokryty dużymi drzewami w licz-
bie zalecanej przez Baldera (1997), można byłoby osiągnąć oszczędności 
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w wysokości ok. 4%. Natomiast wprowadzając liczbę drzew przewidzianą 
w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), 
można byłoby w przyszłości uzyskać oszczędności nawet ok. 5-7%. W 
stosunku do całej dzielnicy byłyby to duże kwoty rocznych oszczędności. 

Poza zatrzymywaniem wody opadowej na powierzchni samego drzewa 
istotne znaczenie mają procesy występujące na powierzchni terenu wokół 
drzewa i wewnątrz ziemi, otaczającej system korzeniowy. Jak twierdzi 
Lunes (2000), są one nawet bardziej znaczące niż opisane wyżej efekty 
nadziemne. Zatem uzyskanie większej efektywności w zakresie ogranicza-
nia spływów deszczowych zależy nie tylko od wielkości i kondycji drzew 
i wielu czynników klimatycznych i meteorologicznych, ale również od 
przepuszczalności podłoża, w którym rosną drzewa. Dzięki rozległemu 
rozprzestrzenianiu się korzeni, drzewa „podciągają” wodę z podziemnych 
zasobów, co jest niezmiernie ważne dla „odtworzenia wód podziemnych”, 
zanikających zwłaszcza na terenach zurbanizowanych. Ponadto drzewa, 
zwłaszcza szybko rosnące i głęboko ukorzenione, wpływają na polepszenie 
jakości wód podziemnych dzięki procesom „detoksykacyjnym”, m.in. przez 
oczyszczanie wody z metali ciężkich (Gawroński i in., 2001).

Zagadnienie efektywności hydrologicznej drzew wiąże się ze znacze-
niem zasobów powierzchni chłonnych w strukturach terenów miejskich. 
W wyniku wielokierunkowych badań przeprowadzonych w Stevens Point 
(USA) stwierdzono, iż przy gęstym pokryciu koronami drzew i tylko bardzo 
niewielkim procencie pokrycia terenu nieprzepuszczalną powierzchnią, 
odpływ wody do kanalizacji burzowej kształtował się w granicach od zera 
do 5%, podczas gdy przy minimalnej liczbie drzew i w większości litym 
podłożu odpływy wzrastały do 60%, a nawet prawie do 100% (Dwyer, 
1999). Należy dodać, że woda płynąca po nieprzepuszczalnej powierzchni 
jest nie tylko bezpowrotnie tracona dla danego terenu, ale przy długotrwa-
łych deszczach woda odprowadzona do rzek zwiększa niebezpieczeństwo 
powodzi. Zdumiewające korzyści z drzew dla gospodarki wodnej podano 
wg obliczeń „American Forests” (CITYgreen, 2000), gdzie stwierdzono, iż 
w całym regionie BaltimoreWashington (USA) pokrycie koronami drzew 
spowolniło spływ i pochłonęło tak duże ilości wody, które – oszacowane 
wg kosztów ochrony wód – przyniosło oszczędności ponad 6,8 bln dola-
rów. Podobne wyniki uzyskano na podstawie studiów przeprowadzonych 
w regionalnym ekosystemie w Pugeot Sound (USA), gdzie hipotetycznie 
oszacowano wartość „pracy” drzew na rzecz ograniczania spływu wód opa-
dowych. Drzewa te zostały wycięte w 1973 roku, a gdyby były ochronione 
korzyści z ich obecności stanowiłyby kwotę 2,4 mld dolarów.
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Omawiając zagadnienie usług hydrologicznych drzew, należałoby 
podkreślić niedostatecznie rozwiązywany problem wykorzystanie gospo-
darczego wód opadowych w Polsce, zwłaszcza dla nawadniania terenów 
zieleni, co za granicą jest częścią kompleksowych realizacji inwestycji 
miejskich. Woda ta jest oczyszczana w stopniu przydatności do nawadniania 
roślin, przy czym w wielu miastach na Zachodzie istnieje zakaz stosowania 
wody uzdatnionej do celów pitnych do nawadniania roślinności, zwłaszcza 
na terenach publicznych. 

2.5. Korzyści estetyczne i inne korzyści społeczne

Drzewa w mieście oddziałują nie tylko na fizyczne cechy środowiska, 
ale również zaspokajają potrzeby społeczne, kulturowe, a nawet duchowe 
ludności, w tym poczucie estetyki, oraz odczuwalne zwiększenie komfortu 
wynikającego nie tylko z łagodzenia lokalnego klimatu i hałasu, ale także 
wzrostu poczucia tożsamości otaczającej przestrzeni. Na podstawie wielu 
badań można stwierdzić, iż jedną z najczęściej cytowanych korzyści, dla 
których ludzie chcą obecności drzew w ich miastach, jest piękno drzew 
i estetyka otaczającego krajobrazu. I to przeważnie decyduje, że ludzie chcą 
sadzić drzewa i są gotowi ponosić koszty ich utrzymania. 

Walory estetyczne drzew, zwłaszcza dużych, są najczęściej wska-
zywane jako największy atrybut podnoszący wartość wizualną i jakość 
krajobrazu miasta. Testy psychologiczne przeprowadzane w wielu krajach 
potwierdzają znaczenie drzew i roślinności dla mieszkańców miast. Np. 
mieszkańcy Nowego Jorku spośród 25 różnych rzeczy wybrali drzewa 
i kwiaty jako najważniejsze dla ich szczęścia, ze względu na piękno oraz 
pozytywne oddziaływanie psychologiczne (Dichter, 1976). 

 Fot. 10. Praska ulica bezdrzewna i ulica zadrzewiona 
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Ważny jest widok z okna. Według badań przeprowadzonych w Wiel-
kiej Brytanii, Finlandii, Holandii oraz w USA ludzie są gotowi płacić do 
15% więcej za mieszkania, aby uzyskać atrakcyjne tereny zadrzewione 
widoczne z ich okien. Było to większą wartością niż nawet możliwość 
przebywania na terenach zieleni, lecz oddalonych o ponad 400 m (De 
Bruin, 2005). 

Studia wielokierunkowego oddziaływania zieleni w miastach potwier-
dzają duży wpływ drzew, będących elementem „codziennej natury”, na 
zdrowie i dobre samopoczucia mieszkańców. Np. w Niemczech, jako zasadę 
w pracach planistycznych, rozmieszcza się tereny rekreacyjne w otoczeniu 
zieleni w zasięgu 10 min. dostępności pieszej. Również w miastach USA 
wprowadzana jest zieleń na każdą powierzchnię, którą można wykorzy-
stać do posadzenia drzew czy innej roślinności, zwłaszcza w pobliżu tras 
komunikacyjnych (fot. 11).

 Mieszkańcy miast lubią wykorzystywać nawet najmniejsze zatoczki 
zieleni czy małe zieleńce, aby spędzić kilka chwil w otoczeniu roślinności 
podczas „przyspieszonego” życia miejskiego (fot. 12). Niestety, w Warsza-
wie takie małe oazy zieleni są większości likwidowane i zabudowywane. 

Fot. 11. Każdy skrawek terenu może być wykorzystany na wprowadzenie roślin-
ności, zwłaszcza drzew, szczególnie przy trasach komunikacyjnych (przykłady 

z Nowego Jorku i Filadelfii).
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Na badanym terenie praskim istnieją też miejsca, które powinny być 
przekształcone na małe oazy zieleni, jak np. zabetonowane obecnie po-
dwórka starych kamienic, przeznaczonych do rewitalizacji (rys. 30).

Brytyjskie, holenderskie i amerykańskie badania wykazały, że w tzw. 
gorszych dzielnicach, w miejscach poprzednio zaniedbanych, w których 
urządzono zieleń przy udziale mieszkańców, przestępczość zmniejszyła się 
w granicach od 38 do 56% (More, 2003; Wagner, 2003). Wspólne prace przy 
urządzaniu zieleni wpływają na zwiększenie spójności socjalnej mieszkań-
ców, dumę z podniesienia estetyki otoczenia i większą kontrolę terenu przez 
okoliczną ludność. Poprawa jakości wizualnej terenów otaczających miej-
sca zamieszkania przerywa często psychologiczną stagnację upadających 
dzielnic miasta, podnosząc poziom życia poprzez stymulowanie inicjatyw 
mieszkańców. Ważne jednak jest, aby nowo założone tereny zieleni były 

 Fot. 12. Małe uliczne zieleńce między domami są licznie wykorzystywane przez 
mieszkańców dla krótkiego odpoczynku. Są często połączone z sąsiadującymi 

kawiarenkami czy miejscami tzw. fast food (przykłady: centrum Nowego Jorku 
i centrum Filadelfii). 

 Rys. 30. Wizualizacja fragmentu podwórka na terenie Pragi Północ (Rychlik, 2012) 
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starannie utrzymywane, np. przy współudziale mieszkańców. Istnienie 
prawidłowo założonych i pielęgnowanych terenów zieleni, obsadzonych 
drzewami w otoczeniu domów, może podnieść wartość rynkową posesji o 
kilkanaście procent oraz spowodować zwiększenie sprzedawalności takich 
obiektów. 

W Polsce nie przeprowadzano tego typu badań. Jednakże wiele 
ogłoszeń deweloperów podkreśla przyrodnicze walory swoich ofert, na-
dając osiedlom mieszkaniowym nazwy związane z terenami zieleni, jak: 
„Zielone Zacisze” „Zielona Italia”, „Zielona Dolina”, „Osiedle Zielona” 
itp. Świadczy to o tym, że roślinność stanowi silny atrybut przyciągający 
potencjalnych klientów. 

Wartość terenów zadrzewionych dla okolicznej ludności obrazuje 
przykład Finlandii, gdzie 89% mieszkańców gotowa była płacić za utrzy-
manie otaczających terenów zadrzewionych, aby uniknąć ich zabudowy. 
Szczególnie wysokie kwoty oferowali mieszkańcy, których okna wycho-
dziły bezpośrednio na zagrożone tereny zadrzewione, przy czym poziom 
dochodów nie miał istotnego znaczenia dla wysokości oferowanych kwot, 
co może wskazywać, iż ochrona środowiska przyrodniczego nie jest luksu-
sowym, a podstawowym dobrem dla mieszkańców (Tyrvainen, 1998). W 
Holandii budowa czterohektarowego parku spowodowała wzrost wartości 
mieszkań od 5 do 15% w budynkach zlokalizowanych w promieniu 400 
m od parku, a kwota zwiększonych podatków na skutek większej warto-
ści rynkowej budynków otaczających park pokryła koszty jego budowy 
(Bervaes, 2005).

Znaczenie krajobrazowego otoczenia domów dotyczy zarówno domów 
mieszkalnych, jak i terenów handlowych i przemysłowych. Obserwuje się 
przenoszenie zakładów produkcyjnych na tereny atrakcyjne krajobrazowo, 
gdzie stwierdzono większą wydajność pracy, zwiększenie moralności 
i mniejszą absencję chorobową załogi pracującej w takim otoczeniu (Wolf, 
2000).

Nie tylko obecność parków i większych kompleksów terenów zieleni, 
ale również drzewa przyuliczne mogą oddziaływać na wartość sprzedażną 
budynków i posesji. Przeprowadzone w skali USA badania wskazują na 
ekonomiczne efekty uzyskiwane w związku z rewitalizacją i zadrzewieniem 
ulic na terenach będących miejscem handlu detalicznego. Konsumenci 
gotowi byli zapłacić około 12% więcej za 15 najbardziej powszechnych 
towarów, jeżeli będą mogli dokonać zakupów w otoczeniu urządzonych 
terenów zieleni, zwłaszcza zadrzewionych i przebywali dłużej w centrach 
handlowych z urządzonym krajobrazem. Stwierdzono, że atrakcyjny kra-
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jobraz zachęca kupujących, co zwiększa wartość tych ośrodków, dodając 
wyraźnej witalności otaczającym biznesom. W tej sytuacji prywatny kapitał 
chętnie inwestuje w tereny zieleni, często w stopniu daleko większym niż 
przewidują lokalne przepisy (Wolf, 2003).

 Wymienione, a właściwie tylko naszkicowane różnorodne korzyści 
„estetyczne i inne” uzyskiwane z obecności drzew są określane ogólnie, 
co wskazuje na trudności ich zdefiniowania, kwantyfikowania i warto-
ściowania. Takie cechy, jak piękno, odczucie komfortu, cisza, zdrowie, 
obecność dzikiej przyrody itp. trudno odnieść do poszczególnych drzew, 
ich gatunków czy wielkości i wyrazić w formie pieniężnej. Niektóre z tych 
atrybutów mogą być zawarte w różnicach cen sprzedażnych posesji i do-
mów otoczonych drzewami i obrazują gotowość nabywców do ponoszenia 
opłat za uzyskane korzyści z obecności drzew i pokrywania kosztów ich 
utrzymania. 

Na przykład w Ohio w wyniku badań przeprowadzonych na reprezen-
tacji ok. 600 działek stwierdzono, iż pokrycie działek koronami drzew o 1% 
może zwiększyć wartość sprzedażną posesji średnio o około 750 dolarów 
(Dimke i in., 2013). Jednakże tych informacji nie można było odnieść do 
określonego drzewa przyulicznego. W pracach zajmujących się tą proble-
matyką wielu autorów nawiązuje do badań Andersena i Cordella (dane 
z Athens, 1988), w ramach których na podstawie analiz porównawczych 
reprezentujących 844 posesji stwierdzono, że każde dobrze utrzymane 
duże drzewo, znajdujące się przed posesją, może wpłynąć na wzrost cen 
sprzedażnych domu o 0,88%. Na takich relacjach oszacowano wartość 
„usług estetycznych i innych społecznych”, świadczonych przez drzewa 
przyuliczne w wielu miastach w USA, również w Nowym Jorku, określając 
średnią cenę dużego drzewa o wysokości 20 m na kwotę 4728 dolarów, 
która była następnie zróżnicowana w zależności od wartości rynkowej 
domu oraz gatunku i wielkości drzewa. (Peper i in., 2007).

Interesujące badania przeprowadzono w centralnej części Łodzi – 
miasta o zaludnieniu ponad 730 tys. mieszkańców – przez zespół pod 
kierunkiem Giergicznego i Kronenberga (2012), przy zastosowaniu 
metody wyboru warunkowego „choince experiment”. W ramach tej 
metody mieszkańcy, na podstawie przedstawionych im zdjęć, byli 
poproszeni o wybranie najbardziej korzystnego wariantu obsadzenia 
ulic drzewami. Warianty rozwiązań obejmowały różne stopnie zadrze-
wienia ulicy (duże – obecność 10 drzew i więcej, średnie – 4-9 drzew, 
zadrzewienie małe to drzewa pojedyncze – do 3 sztuk, lub całkowity 
brak zadrzewienia). Przedstawiono mieszkańcom Łodzi hipotetyczny 
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program różnych rozwiązań, które zakładały zwiększenie zadrzewie-
nia ulic mających małą lub średnią liczbą drzew, wraz z określeniem 
wysokości kosztów realizacji danego wariantu zadrzewienia. Założono, 
że wydatki na zwiększenie liczby drzew będą ponoszone przez respon-
dentów w postaci dodatkowego comiesięcznego podatku. Respondenci 
byli proszeni o uszeregowanie proponowanych rozwiązań w kolejności 
– od najlepszego do najgorszego, co przyczyniło się do głębszej analizy 
akceptowanego wariantu. 

Przeprowadzono dwuetapowo ok. 400 wywiadów bezpośrednio na 
ulicach i w sąsiadujących sklepach. Uzyskano 382 kompletnych ankiet 
od dorosłych mieszkańców Łodzi. Dane te zostały poddane analizie 
ekonomicznej. Stwierdzono, iż największe znaczenie dla mieszkań-
ców miało zwiększenie liczby drzew – z małej do średniej, przy czym 
koszt realizacji określonego scenariusza miał dla mieszkańców duże 
znaczenie. Istotą przeprowadzonych badań była wycena ekonomiczna, 
czyli gotowość mieszkańców Łodzi do zapłacenia określonej sumy za 
obecność drzew przyulicznych (willing to pay). Obliczono przykłado-
wo, iż zwiększenie liczby drzew z małej do średniej na ulicach (…) 
stanowiłoby średnie opodatkowanie 28,15 zł/rok, czyli 2,34 zł/miesiąc 
na mieszkańca miasta11. 

Jest oczywiste, iż po przeprowadzeniu analogicznych badań w 
innym mieście wyniki mogłyby być inne. Jednakże dobrowolna dekla-
racja opodatkowania mieszkańców Łodzi świadczy, że obsadzenie ulic 
drzewami stanowi istotny element dobrobytu dla mieszkańców miast 
polskich, podobnie jak wzrost cen sprzedażnych działek w związku 
z istnieniem drzewa przyulicznego przed posesją dla mieszkańców 
miast USA. 

W wyniku przeglądu różnych metod określenia w formie pie-
niężnej wpływu drzew na zwiększenie wartości domów, działek 
czy ulic, metodę (willing to pay), w której chęć ponoszenia opłat, 
odzwierciedla korzyści „estetyczne i społeczne”, świadczone przez 
drzewa dla ludności miasta, uznano jako najbardziej adekwatną do 
zastosowania dla Pragi Północ Nawiązano zatem do opisanych wyżej 
badań przeprowadzonych przez Giergicznego i Kronenberga (2012)11. 

11 Przy założeniu, że badana grupa jest reprezentatywna, przez uogólnienie wyników 
na całą populację dorosłych mieszkańców Łodzi (627 tysięcy na koniec 2010 
roku), uzyskuje się kwotę 17,7 mln złotych rocznie na zwiększenie liczby drzew 
przyulicznych. Na tyle można oszacować zwiększenie dobrobytu społecznego (tj.
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Należy dodać, iż na terenie praskim mamy również znaczny niedobór 
drzew przyulicznych, których liczba, zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, powinna być zwiększona prawie 
dwukrotnie. 

Zakładając, że mieszkańcy Pragi Północ zadeklarują podobną kwotą 
na zwiększenie liczby drzew przyulicznych, co mieszkańcy Łodzi, przeli-
czono zadeklarowaną tam opłatę roczną w wysokości 28,15 zł w stosunku 
do liczby 56 287 dorosłych mieszkańców Pragi Północ (dane z 2010 
r.), uzyskując sumę 1 584 479 zł. Przy uwzględnieniu około 12 tysięcy 
drzew przyulicznych na całym terenie Pragi Północ i planów podwoje-
nia ich liczby średnia hipotetyczna suma przypadającą na jedno drzewo 
przyuliczne na terenie badanym wyniosłaby około 66 zł. Według badań 
Sommera i innych (1987) mieszkańcy na ogół wolą mieć duże drzewa 
na ulicach swoich miast zamiast małych drzew. Należy zatem sądzić, że 
większe drzewa są również bardziej preferowane przez ludność w Polsce, 
gdyż ich usuwanie wywołuje zawsze duże protesty społeczne. Dla uzy-
skania zróżnicowanych wartości wyrażonych w jednostkach pieniężnych 
dla drzew różnej wielkości zastosowano współczynniki przeliczeniowe 
wg tabeli 3 (str. 36), przyjmując dla drzew małych współczynnik 1,0, dla 
średnich – 2,62, a dla dużych – 5,25. 

Po uwzględnieniu przeliczeń opartych na powyższych zasadach 
hipotetyczne roczne „korzyści estetyczne i inne korzyści społeczne” dla 
praskich drzew przyulicznych kształtowałyby się następująco: drzewa duże 
– 168 zł, drzewa średnie – 84 zł i drzewa małe –32 zł. Pieniężna wartość 
korzyści uzyskana z 352 drzew przyulicznych, przy średniej wartości 66 
zł/drzewo, na badanym terenie praskim stanowiłaby łącznie kwotę 23 232 
złotych. Natomiast dla 12 tysięcy drzew przyulicznych dzielnicy Praga 
Północ kwota „usług estetycznych i innych” świadczona przez te drzewa 
wyniosłaby 792 000 złotych. 

Podsumowując analizowane korzyści uzyskiwane dzięki obecności 
drzew, należy zatrzymać się nad problemem hałasu, którego ogranicze-
nie, zwłaszcza w domach przylegających do tras komunikacyjnych, jest 

 liczby drzew przyulicznych i świadczonych przez nie usług), związanego z re-
alizacją omawianego programu (Giergiczny i Kronenbrg, 2012). Jak podkreślają 
autorzy, kwota 17,7 mln dotyczy tylko poprawy zadrzewienia ulic, podczas gdy na 
wszystkie wydatki związane z sadzeniem, usuwaniem i bieżącą pielęgnacją zieleni 
przyulicznej całego miasta przeznaczone zostało w 2012 roku tylko 2 mln złotych, 
czyli około 11%. Na podstawie tych relacji autorzy podkreślają wysoki stopień 
niedoinwestowania zieleni przyulicznej, zwłaszcza drzew w Łodzi. 
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jednym z podstawowych elementów dążenia do uzyskania komfortu życia 
w mieście. 

Stosowane przy ulicach pasy zieleni o szerokości dwóch, a nawet dzie-
sięciu metrów, obniżają hałas tylko o 1-2 dB. Jednak, mimo niewielkiego 
obniżania głośności, obecność nawet wąskiej bariery roślinnej powoduje 
wielokrotne rozpraszanie i pochłanianie części energii akustycznej. Łagodzi 
to gwałtowność zwiększania i spadków poziomu dźwięku, co tłumi jego 
„szorstkość”, zmniejszając dokuczliwość hałasu, mimo niewielkiego obni-
żeniu jego poziomu. Każde, nawet pojedyncze drzewo, krzew lub żywopłot, 
jest ważne dla ochrony człowieka i jego środowiska przed niepożądanym 
hałasem. (Berezowska-Apolinarska, 2004). 

Skuteczność barier z roślinności dotyczy głównie percepcji walorów 
krajobrazowych przez ludność, co wiąże się z wprowadzeniem drzew, 
krzewów i innych roślin w celu poprawy estetyki otoczenia, zwłaszcza 
wzdłuż ulic. Na terenach charakteryzujących się bogatą roślinnością 
odczuwanie uciążliwości z powodu bliskości tras komunikacyjnych jest 
na ogół zdecydowanie mniejsze niż tam, gdzie roślinności jest mało. 
(Tamura, 1997). Stwierdzono, że wizualne walory są tak samo, a może 
nawet ważniejsze aniżeli skuteczność akustyczna, np. sztucznego ekranu 
przeciwhałasowego. Dobrze zaprojektowane ukształtowanie przestrzenne 
z użyciem roślinności może wpłynąć na zwiększenie skuteczności bariery 
akustycznej nawet o 70%. (Berezowska-Apolinarska, 2004). W odróżnie-
niu od bariery technicznej, stawianej jedynie dla tłumienia hałasu, bariera 
z roślinności, poza ograniczaniem hałasu, wytwarza szereg dodatkowych 
korzyści, jak poprawa mikroklimatu, sekwestracja CO2 i produkcja O2, 
usuwanie zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego oraz wartości 
psychologiczno-wizualne.

Omawiane korzyści uzyskiwane dzięki roślinności stanowią tylko 
wyodrębnione fragmenty z kompleksu ich oddziaływań na środowisko 
terenów zurbanizowanych. Z punktu widzenia ekosystemu terenów miej-
skich do omówionych korzyści świadczonych przez drzewa należy dodać 
ich wpływ na różnorodność ekologiczną, a przez to stworzenie środowiska 
dla „dzikiej” przyrody. Wartości te są rzadko kwantyfikowane. Jednym 
z przykładów jest przeprowadzenie próby ich wyceny podane niżej. 

Ocena wartości „dzikiej” przyrody została przeprowadzona przez 
Amerykańskie Stowarzyszenie Leśników (The American Forestry Asso-
ciation), gdzie oszacowano wartość korzyści dostarczanych przez jedno 
drzewo średnio na kwotę 275 dol. rocznie, co w ciągu 50 lat życia drzewa, 
wraz z naliczonymi odsetkami, wyniosło ponad 57 tys. dolarów. W tym 
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25% (14 tys. dol.) stanowiła wartość obecności „dzikiego życia”, którego 
rozwój został umożliwiony przez obecność drzewa. Dane te są zbyt ogólne 
i wymagają dalszych opracowań (Ebenreck, 1988).

Udział drzew w kształtowaniu semi-naturalnego środowiska, zwłasz-
cza w miastach, jest niezmiernie istotny. Badania awifauny prowadzone w 
Warszawie wykazały, że na terenach pokrytych co najmniej w 50% przez 
drzewa oraz inną roślinność występowały zróżnicowane gatunki ptaków, 
obejmujące zarówno stałych mieszkańcy miast, jak i nowych osadników, jak 
drozdy, śpiewaki, kwiczoły, sójki, a na niektórych terenach również bażanty 
(Luniak, 1984). Inni autorzy potwierdzają, iż w środowisku wyposażonym 
w roślinność adaptują się różne gatunki ptaków i wiewiórki, podczas gdy 
na terenach pozbawionych pokrywy roślinnej dominują szczury i myszy. 
Miejsca, gdzie zachowały się fragmenty naturalnej przyrody, są bardzo 
ważne dla ludności. Badania wykazały, że wielu mieszkańców miast lubi 
przebywać tam, gdzie jest zachowane naturalne środowisko (Spirn, 1984). 
W związku z tym wiele gmin na Zachodzie rozwija program zachowania 
naturalnego krajobrazu i opracowuje projekty odtworzenia go na zdegrado-
wanych terenach. Ważnym elementem tych terenów są stare drzewa, zwane 
również „weteranami”, których wnętrza stanowią cały ekosystem dla setek 
gatunków owadów i grzybów, także ptaków i nietoperzy. 

Dąży się np. do przywracania środowiska naturalnego na terenach 
przybrzeżnych cieków wodnych i ich powiązań z naturalnymi pobliskimi 
rzekami. Przyczynia się do przemieszczania dzikiej flory i fauny, a przez 
to rozprzestrzeniania gatunków, np. przez korytarze ekologiczne obsadzane 
drzewami, co tworzy bardziej zrównoważone struktury przyrodnicze na 
terenach miejskich. Tak ukształtowane środowisko powoduje rozwój róż-
norodności gatunkowej i zwiększanie stabilizacji samoutrzymujących się 
terenów pokrytych szatą roślinną w miastach. Jak to jest istotne, pokazują 
badania przeprowadzone w Warszawie, w których wykazano znaczenie 
większych obiektów i ich powiązań dla utrzymania zrównoważonych 
zoocenoz. 

Wraz ze zmniejszeniem powierzchni terenów zieleni i ich fragmenta-
cją następuje zagęszczenie niektórych gatunków entomofaumy, zwłaszcza 
fitofagów ssących, natomiast zmniejsza się liczebność zoofagów. Powoduje 
to zmianę wskaźnika f/z, który w dużym parku wynosi 2,55, w małym 
wzrasta do 14,3, a na niewielkiej powierzchni przylegającej do jezdni osiąga 
aż 17,8. Na takich małych i ograniczonych powierzchniach zoocenozy nie 
są stabilne, co może prowadzić do zwiększenia liczby szkodników (Pisar-
ski i in., 1984), powodującej masowe usychanie zaatakowanych drzew. 
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Zagęszczenie entomofauny, zwłaszcza fitofagów ssących (np. mszyc) na 
terenach zieleni przyulicznej, w stosunku do zieleni parkowej, pokazane 
jest na rys. 31 (wg badań Pisarskiego z 1984 r.).

 Rys. 31. Liczebność fauny na drzewach rosnących w parku i na terenie betonowego 
chodnika (wg Pisarskiego, 1984)

W naturalnym krajobrazie drzewa wraz z innymi roślinami tworzą 
zbiorowiska charakterystyczne dla danego siedliska i warunków klima-
tycznych. Roślinność tych zbiorowisk oddziałuje na siebie w różny sposób, 
wytwarzając stan pozornej równowagi wewnętrznej, będącej wynikiem dłu-
gotrwałego procesu ich kształtowania, w rzeczywistości ulegającej ciągłym 
przemianom w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych 
(Łukasiewicz, 1956). 

W miastach, podobnie jak w środowisku naturalnym, drzewa przy-
uliczne rosną znacznie lepiej, jeśli sadzone są na większych terenach i w 
grupach, aniżeli posadzone pojedynczo w indywidualnych dołach. Drzewa 
rosnące grupowo mogą łagodzić oddziaływanie uciążliwego środowiska 
miejskiego, a zwłaszcza nasilenie gorąca emanującego z murów budynków 
i chodników. Wytwarzają one korzystny mikroklimat dzięki wzajemne-
mu ocienianiu oraz ocienianiu powierzchni gleby Ocieniona przez grupę 
drzew gleba jest wilgotniejsza niż gleba w pojedynczym dole otoczonym 
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ze wszystkich stron betonem chodnika (Bassuk, 1991). Ponadto, drzewa 
rosnące w grupie mają w swoim bezpośrednim zasięgu bardziej zróżnico-
wane gatunki entomofauny, wśród których znajdują się gatunki zwalczające 
szkodniki drzew. 

Badania przeprowadzone na reprezentacji około 28 tysięcy drzew 
miejskich potwierdzają korzystne efekty stwarzania lepszych warunków 
wzrostu drzew (Sanders i in., 2013). Drzewa małych gatunków rosnące 
w pasach trawnikowych uzyskały o 41%, czyli prawie o połowę lepszy 
rozwój niż drzewa w indywidualnych dołach. Natomiast drzewa rosnące 
na nieograniczonych krawężnikiem terenach osiągnęły prawie dwukrotny 
(188%) wzrost niż drzewa w ograniczonych dołach. Natomiast w odnie-
sieniu do średnich gatunków zaobserwowano zwiększenie o ponad 50% 
jedynie w przypadku drzew rosnących na większych powierzchniach. Poza 
nielicznymi wyjątkami zwiększenie przestrzeni powodowało zwiększenie 
wzrostu drzew nawet w warunkach miejskich.

W związku ze wzrastającą świadomością znaczenia szaty roślinnej, 
zwłaszcza wpływu drzew na kształtowanie jakości życia w miastach, można 
założyć, iż wiedza dotycząca korzyści z obecności zasobów roślinnych, w 
tym drzew, świadczących cały kompleks usług ekosystemowych, będzie 
z czasem wzrastać. Wymaga to jednak rozwoju edukacji ekologicznej 
niezbędnej dla przekazywania informacji o zasadach zrównoważonego 
rozwoju terenów zurbanizowanych, przy uwzględnieniu priorytetowej roli 
środowiska przyrodniczego. Opracowanie metod prawidłowego określania 
korzyści z obecności drzew i ich wartości, a następnie całych kompleksów 
zielonej infrastruktury, m.in. jako środowiska dla „dzikiej” przyrody, sta-
nowią dalsze kierunki badań. Prace w tym zakresie są istotnymi filarami 
edukacji ekologicznej, służącymi do zrozumienia wielokierunkowych 
korzyści tworzenia zrównoważonych struktur ekosystemu miejskiego. 

2.6. Podsumowanie wyników badań usług ekosystemowych 
świadczonych  przez drzewa przyuliczne na rzecz poprawy 
środowiska miejskiego  

W tabeli 4 zestawiono ilości hipotetycznych usług ekosystemowych 
świadczonych przez drzewa przyuliczne na rzecz regulacji klimatu lokalne-
go, oczyszczania powietrza atmosferycznego oraz ograniczania odpływów 
wód opadowych na badanym terenie Pragi Północ i porównano je z danymi 
ilościowymi analogicznych usług, wynikających z badań drzew rosnących 
na ulicach badanych miast USA (tabela 4). 
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Tabela 4. Analiza porównawcza rocznych korzyści (usług ekosystemowych) 
dostarczanych przez jedno średnie drzewo przyuliczne (wg badanych miast 
USA i z fragmentu dzielnicy Pragi Północ) 

Charakterystyka  
korzyści /usług  Jedn. 

 Średnia ilość  
 Uwagi

USA Praga 
Północ 4:3

 1  2  3  4  5 6
Ograniczanie zużycia 
energii elektrycznej

kWh  76  18 0,24 oszczędność w 
ochładzaniu po-
mieszczeń 

Ograniczanie zużycia 
gazu ziemnego

m3  85  30 0,35 oszczędności w 
ogrzewaniu po-
mieszczeń 

Zmniejszenie 
CO2  w powietrzu 
atmosferycznym 
„netto” 

kg 154  44 0,29 sekwestracja + uni-
kanie (zmniejszone o 
ilości CO2 uwalniane 
do atmosfery) 

Zmniejszenie 
zanieczyszczeń 
gazowych i pyłowych 
w powietrzu 
atmosferycznym 
„netto”

kg 1,3  0,89 0.68 pochłanianie + uni-
kanie (bez uwzględ-
nienia emisji 
BVOC) 

Ograniczanie zużycia 
gazu ziemnego

m3  85  30 0,35 oszczędności w 
ogrzewaniu po-
mieszczeń 

Przeciętne praskie średnie drzewo przyuliczne, dzięki oddziaływaniu 
klimatycznemu, jak ocienianie rozgrzanej letnim słońcem powierzchni 
chodnika i jezdni, wpłynęło hipotetycznie na zmniejszenie o 18 kWh 
zużycia energii elektrycznej na ochładzanie pomieszczeń w okresie nasło-
necznienia letniego oraz przez izolację i osłanianie domów przed wiatrem 
w zimie przyczyniło się do zaoszczędzenia hipotetycznej ilości 30 m3 gazu 
ziemnego. Ponadto ograniczyło w ciągu roku o 44 kg zawartość CO2 oraz 
o 0,89 kg zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu atmosferycz-
nym Pragi Północ, a także „powstrzymało” 1,96 m3 wody deszczowej od 
gwałtownego spływu po zanieczyszczonej ulicy do kanalizacji.

Wskaźniki ilościowe hipotetycznych korzyści uzyskanych z drzew 
praskich stanowią od 24 do 35% analogicznych korzyści uzyskanych 
z drzew w porównywanych miastach amerykańskich, z wyjątkiem usuwania 
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zanieczyszczeń, gdzie przewiduje się większą efektywność (68%) działania 
oczyszczającego drzew praskich ze względu na duże zanieczyszczenie 
powierza tej części miasta. Oprócz różnic klimatycznych podstawowym 
czynnikiem wpływających na znacznie niższe wskaźniki efektywności 
drzew przyulicznych na terenie praskim jest bardzo duży udział małych 
drzew, stanowiących na badanym terenie Pragi Północ ponad czterokrotnie 
więcej niż np. na ulicach Nowego Jorku. 

Rys. 32. Średnioroczne korzyści dla środowiska z obecności jednego 20-30-letniego 
drzewa w mieście  (dane z badań w USA) 

Poza porównaniem średnich wskaźników korzyści odniesionych do 
średniego drzewa, istotna jest informacja o usługach ekosystemowych 
generowanych przez drzewa różnej wielkości (tabela 5). 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli 5, skala korzyści uzy-
skiwanych z drzew średniej wielkości w stosunku do małych może być 
prawie trzykrotnie większa, natomiast drzew dużych do małych ponad sze-
ściokrotnie, a w zakresie oczyszczania powietrza nawet ponad ośmiokrotnie 
większa. W miarę wzrostu dużych drzew relacje usług ekosystemowych 
generowanych przez indywidualne wielkie drzewa do drzew małych, mogą 
być kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy większe, co potwierdza celowość 
sadzenia drzew dużych gatunków w miastach. Zależności te przedstawiono 
graficznie na rys. 33. 
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Tabela 5. Analiza porównawcza rocznych korzyści (usług ekosystemowych) 
świadczonych przez jedno średnie drzewo przyuliczne różnej wielkości 
(dane z miast badanych w USA i z fragmentu dzielnicy Pragi Północ) 

Charakterystyka ko-
rzyści /usług z drzew
(jednostka pomiaru)

 Miejsce
 badań

 Wielkość drzew

jedn. drzewa
 małe 

drzewa
średnie

drzewa
 duże

Zmniejszenie CO2 
w powietrzu atmos-
ferycznym „netto”

1/ USA kg 27 83 186
% 1,0 3.1 6,9

2/ Praga Płn. kg 16 56 134
% 1,0 3,5 8,4

relacja 2:1  x  0,59  0.67  0,72
Zmniejszenie zanie-
czyszczeń w powie-
trzu atmosferycznym
 

1/ USA kg 0,52 1,10 2,26
% 1,0 2,1 4,3

 2/ Praga Płn. kg 0,54 1,26 1,80
% 1,0 2,3 3.3

relacja 2:1  x  1,04  1,14  0,80
Przechwytywanie i 
intercepcja opadów 
deszczowych 

 1/ USA m3 1.1 3,6 6,6
% 1,0 3,3 6,0

2/ Praga Płn. m3 0,8 2,5 5,4
% 1,0 3,1 6,7

relacja 2:1  x  0,72  0,69  0,89
Ograniczanie zużycia 
energii elektrycznej

1/ USA m3 25 48 152
% 1,0 1,9 6,1

2/ Praga Płn.  m8  9  22  47
 %  1,0  2,4  5,2

relacja 2:1  x  0,36  0,46  0,31
Ograniczanie zużycia
gazu ziemnego

1/ USA m3 22 41 112
% 1,0 1,8 5,1

2/ Praga Płn.  m3  14  27  92
 %  1,0  1,9  6,57

relacja 2:1  x  0,63  0,66  0,82

Przy uwzględnieniu wielkości drzew porównanie wyników z terenu 
praskiego z danymi zagranicznymi nie wykazuje tak dużych różnic, jak 
w przypadku uśrednionych wyników podanych w tabeli 3. Jedynie w 
przypadku oszczędności energii elektrycznej na ochładzanie pomieszczeń 
różnice utrzymują się w granicach od 31 do 46%, natomiast wszystkie inne 
usługi drzew kształtują się średnio ok. 60-70%, a w zakresie oczyszczania 
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powietrza nawet powyżej danych zagranicznych (drzewa średnie i małe), 
ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza na ulicach Pragi. 

Przedstawione porównania oraz szczegółowe analizy zawarte w opra-
cowaniu „Drzewa dodają wartości miastom i ich mieszkańcom” (IGPiM, 
Warszawa 2014, maszynopis) wskazują, że uzyskane wyniki badań z terenu 
Pragi Północ wydają się być prawdopodobne. Natomiast hipotetyczne dane 
o oszczędności energii w gospodarstwach domowych na skutek klima-
tycznego oddziaływania drzew przyulicznych wymagają przeprowadzania 
dalszych badań przy uwzględnieniu charakterystyki budownictwa, analizy 
użytkowania energii w gospodarstwach domowych i zakładach komercyj-
nych oraz symulacji komputerowych, przy uwzględnieniu szczegółowych 
wymiarów i lokalizacji poszczególnych drzew. 

W podsumowaniu przeprowadzonej analizy porównawczej i badań 
uzupełniających możliwe było określenie hipotetycznych ilości rocznych 
usług świadczonych dzięki „pracy” 352 drzew przyulicznych rosnących 
na praskim badanym terenie i odnieść uzyskane wyniki do 12 000 drzew 
rosnących na ulicach całej dzielnicy Praga Północ. Dane te przedstawiono 
w tabeli 6. 

Rys. 33. Średnioroczne korzyści uzyskiwane z drzew różnej wielkości. Porównanie 
wyników badań z miast USA i terenu Pragi Północ 
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Tabela 6. Hipotetyczne roczne korzyści (usługi ekosystemowe) uzyskane 
z drzew przyulicznych na terenie Pragi Północ 

Lp. Rodzaj usługi 
ekosystemowej Jedn.

Teren 
badany 

Praga 
Północ

 Uwagi
352 

drzewa 
12 000 
drzew

 1 Ograniczenie CO2 w 
powietrzu atmosferycz-
nym

 kg  15666 540 000 sekwestracja i
unikanie 

 2 Ograniczenie zanie-
czyszczeń powietrza
atmosferycznego

 kg  316  10680 pochłanianie i
unikanie

3 „Przechwytywanie” 
wody opadowej 

 m3  686  23520 spowalnianie i 
ograniczanie 
odpływów

4 Oszczędność energii 
elektrycznej

kWh  6407 216 000 przy ochładzaniu
pomieszczeń 

5 Oszczędność gazu 
ziemnego

 m3  10680 360 000 przy ochładzaniu
pomieszczeń

6 „Przechwytywanie” 
wody opadowej 

 m3  686  23520 spowalnianie i 
ograniczanie 
odpływów

Ilości wynikające z podsumowania danych jednostkowych są znaczne. 
352 drzew rosnących na badanym terenie hipotetycznie może wpłynąć w 
wyniku klimatycznego oddziaływania drzew na ograniczenie zużycia ener-
gii elektrycznej w ilości 6407 kWh i gazu ziemnego w ilości 10687 m3, na 
zmniejszenie 15666 kg CO2 i 316 kg zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w 
powietrzu atmosferycznym oraz spowolnienie i ograniczenie 686 m3 spływów 
wód opadowych do kanalizacji.

Po przeliczeniu powyższych ilości usług w stosunku do wszystkich drzew 
przyulicznych na terenie Pragi Północ, czyli około 12 tysięcy (wg inwentary-
zacji z 2010 roku), uzyskuje się następujące hipotetyczne wyniki rocznej „pra-
cy” drzew: zmniejszenie udziału CO2 w powietrzu atmosferycznym w ilości 
540 ton oraz 10 680 kg zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu 
atmosferycznym, a także ograniczenie zużycia energii w związku z klima-
tycznym oddziaływaniem drzew o 216 000 kWh elektryczności i 360 000 m3 
gazu ziemnego. Ponadto drzewa te mogą spowolnić 23 520 m3 spływów wód 
opadowych, zapobiegając w ten sposób zagrożeniom powodzi.
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Uzyskane wyniki wskazują na szerokie spektrum dotychczas zdefinio-
wanych i kwantyfikowanych usług ekosystemowych świadczonych przez 
drzewa na rzecz poprawy fizycznej jakości środowiska, które po przelicze-
niu na wartosci pieniężne (przy uwzglednieniu opłat za analogiczne usługi) 
mogą stanowić znaczne kwoty. Wartości pieniężne korzyści z obecności 
drzew można porównać z kosztami ich utrzymania dla uzyskania odpowie-
dzi na temat efektywności ekonomicznej gospodarki drzewami na terenach 
miejskich. Dane te przedstawione są w dalszych rozdziałach. 

2.7. Monetarna wartość korzyści/usług ekosystemowych 
świadczonych przez drzewa przyuliczne w relacji do kosztów ich 
utrzymania 

Uzyskanie kompleksowych informacji o skali usług dostarczanych 
przez drzewa przyuliczne na terenie Pragi Północ wymagało uwzględ-
nienia również tzw. usług estetycznych i innych korzyści społecznych, 
a więc konieczności określenia ich w formie wspólnego mianownika, 
jakim jest wartość pieniężna. Zasady przeliczeń z jednostek fizycznych 
na jednostki monetarne poszczególnych usług ekosystemowych badanych 
drzew przyulicznych na terenie Pragi Północ, podane są w poszczególnych 
rozdziałach. Tabela 7 zawiera wyniki tych obliczeń, tj. sumę i strukturę 
korzyści poszczególnych rocznych usług ekosystemowych średnio w 
odniesieniu do jednego drzewa, a także przy uwzględnieniu wielkości 
drzew małych, średnich i dużych. 

Mimo różnic w pieniężnych wartościach poszczególnych usług, ich 
struktura uzyskana z badań praskich i danych zagranicznych jest na ogół 
podobna. Relatywnie najwyższe kwoty wykazują korzyści „energetyczne’ 
(40-50%), następnie usługi estetyczne i inne społeczne (35-45%) oraz 
intercepcja wód deszczowych (10-15%). Pozostałe usługi drzew, tj. ogra-
niczanie CO2 oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu at-
mosferycznym, stanowią niewielki, często poniżej 1%, udział w pieniężnie 
przedstawionych korzyściach, pomimo dużego znaczenia tej usługi drzew 
dla zdrowotności miast.

Ogólna suma korzyści uzyskana z jednego średniego drzewa na Pra-
dze Północ stanowiła 27% w stosunku do Nowego Jorku i 12% korzyści 
oszacowanych w Chicago (po przeliczeniu złotych na dolary amerykańskie 
w relacji 1:3). Natomiast korzyści monetarne teoretycznie obliczone dla 
drzew różnej wielkości w USA w relacji do praskich badanych drzew, 
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nie wykazywały już tak znaczących różnic. Było to spowodowane m.in. 
udziałem wielkich dębów szypułkowych na ulicach Pragi Północ.

 
Tabela 7. Monetarna wartość rocznych korzyści (usług ekosystemów) 
uzyskiwanych  z obecności jednego drzewa przyulicznego na badanym 
terenie Pragi Północ 

Kategoria 
korzyści

Średnie drzewo 
z badanej 
populacji 

Drzewa

małe średnie duże
zł % zł % zł % zł %

Oszczędność 
energii  79,0 47,0 36,0 46,3 72,0 39,8 236,0 50,6

Sekwestracja 
i unikanie  
emisji CO2

 1,1 0,01 0.4 0,01 1,4 0,01 3,3 0,01

Poprawa jakości 
powietrza  1,0 0,01 0,6 0,01 1,4 0,01, 2,1 0,01

Intercepcja wód 
deszczowych  21, 0 12,7 9,0 11,7 27,0 14,6 57,0 12,4

Korzyści este-
tyczne i inne 66,0 40,3 32,0 42,0 84,0 45,6 168,0 36,1

Razem 168,0 100,0 78,0 100,0 185,0 100,0 466.0 100,0
Porównawczo:
dane USA*

622,0- 
1410,0

87,0 228,0 450,0 
-656,4

* Dane z USA przeliczono na zł w relacji 1:3. 

Usługi ekosystemowe świadczone przez 352 drzewa na badanym 
terenie praskim w okresie jednego roku stanowiły pieniężną wartość 
59 136 zł, przy wartości usług świadczonych przez jedno drzewo średnio 
w wysokości 168 zł. Uzyskane wyniki odniesione do wszystkich drzew 
przyulicznych dzielnicy Pragi Północ, na której, zgodnie z przeprowadzoną 
inwentaryzacją, rośnie około 12 tysięcy drzew, stanowią kwotę 2 016 000 
zł. Przeliczając tę wartość na mieszkańca Pragi Północ, których liczba 
wynosi 70 168 (Rocznik demograficzny, GUS 2012), uzyskałoby się śred-
nią kwotę w wysokości 28,8 zł wartości korzyści z drzew przyulicznych, 
przypadających na jednego mieszkańca tej dzielnicy.

W Nowym Jorku oszacowano, iż monetarna wartość rocznych korzyści 
uzyskanych dzięki obecności ponad 584 tys. drzew przyulicznych, wyniosła 
rocznie prawie 142 miliony dolarów (wg inwentaryzacji przeprowadzonej w 
2005 roku). W odniesieniu do jednego drzewa badanej populacji stanowiło 
to 209 dolarów, co stanowiło w przeliczeniu na mieszkańca 15 dolarów 
rocznie (Peper i in., 2007). W Chicago, wg badań przeprowadzonych w 
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1994 (czyli kilkanaście lat wcześniej), ogólna wartość korzyści obliczonych 
dla około 50 000 drzew ulicznych została oszacowana na kwotę ponad 23,5 
mln dolarów rocznie, a zatem około 470 dol. przypadło średnio na jedno 
drzewo (McPherson, 1994).

Pomimo pewnych różnic w wartościach pieniężnych jednostkowych 
usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa na rzecz miejskiego 
ekosystemu w poszczególnych miastach, wyniki badań wykazują wyraź-
nie, jak ważna, ale i niedoceniona jest rola terenów zielonej infrastruktury, 
zwłaszcza drzew, dla gospodarki energetycznej i wodnej kraju, dla jakości 
powietrza, a także dla podniesienia komfortu życia ludności i zdrowotności 
obszarów zurbanizowanych. Synteza wartości pieniężnej usług drzew na 
rzecz ekosystemu miejskiego przedstawiona zarówno w skali jednostko-
wej, a na tej podstawie w skali całego miasta pokazuje, że wartości usług 
ekosystemów nie mogą być lekceważone przy decyzjach zrównoważonego 
rozwoju struktur miejskich. 

Należy jednak mieć na uwadze, że podane wyżej ilości usług ekosys-
temowych świadczonych przez drzewa dotyczą określonego roku przepro-
wadzenia inwentaryzacji drzew i stanowią jakby „zdjęcie fotograficzne” 
stanu zasobów, ich wartości i świadczonych przez nie usług. Natomiast w 
rzeczywistości mamy do czynienia z żywymi dynamicznymi organizmami 
generującymi różną sumę korzyści w poszczególnych okresach ich rozwoju. 
Uwidocznione jest to na przykładzie wzrostu korzyści w ciągu 40 lat życia 
jesionu pensylwańskiego (rys. 34), obliczonych przez McPhersona (2007). 

Rys. 34. Korzyści wytworzone przez jesion pensylwański w ciągu 40 lat 
(McPherson, 2007) 
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Jak widać na rys. 34, korzyści dostarczone przez drzewo w ciągu jego 
czterdziestoletniego życia, oszacowane przez autora na łączną kwotę 3102 
dol., wzrastały w miarę rozwoju drzewa od 30 dol. rocznie w okresie 10 lat 
po posadzeniu, do około 70 dol. po 20 latach i ponad 100 dol. rocznie w 
okresie dojrzałości drzewa. Przykład ten dowodzi, że przy obliczaniu usług 
ekosystemowych drzew musi być uwzględniona struktura ich wielkości, 
wynikająca z właściwości gatunków, tj. możliwości ich wzrostu. Drzewa 
małych gatunków, nawet w okresie dojrzałości, nie są w stanie generować 
takiej ilości korzyści dla poprawy środowiska, jak drzewa duże. 

Jednakże utrzymanie i rozwój drzew kosztuje i wymaga corocznych 
nakładów ponoszonych ze środków publicznych, które są coraz bardziej 
uszczuplane. Powstaje zatem pytanie, czy koszty utrzymania drzew, 
zwłaszcza przyulicznych, nie przekraczają korzyści generowanych przez 
te drzewa? A zatem, czy utrzymanie zasobów drzew jest z punktu widzenia 
ekonomicznego opłacalne dla administratorów miast? Przypomnijmy, że 
drzewa rosnące na terenach publicznych z jednej strony stanowią istotną 
część ekosystemu miasta, z drugiej – są elementem infrastruktury miejskiej 
podlegającym podczas realizacji zadań inwestycyjnych takim samym zasa-
dom formalnoprawnym, jak inżynieryjne branże infrastruktury technicznej 
(wg „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, z dnia 2 marca 1999. Dz.U. 
nr 43, poz. 430, z późn. zm.).

Stąd, podobnie jak w zakresie inwestycji technicznych, ważny jest 
stosunek uzyskanych korzyści do ponoszonych kosztów, tzw. „Benefit Cost 
Ratio” (BCR). Wynik BCR powyżej jedności oznacza, że inwestycja jest 
opłacalna, natomiast poniżej jedności, że będzie generować straty. Oprócz 
informacji dotyczących stosunku korzyści do kosztów utrzymania zasobów 
drzew w miastach ważna jest informacje o wartości korzyści „netto”, tj. 
sumy korzyści po odjęciu kosztów. Wskaźniki te obrazują efektywność 
(rentowność) danej inwestycji i są ważną informacją w zakresie gospodarki 
zasobami drzew w miastach. Dla prawidłowości przeprowadzanych analiz 
jest istotne, aby zarówno korzyści, jak i koszty dotyczyły tego samego 
okresu czasu i dlatego są określone jako „bieżące”. 

W badanych miastach amerykańskich relacje usług ekosystemowych 
drzew przyulicznych do kosztów utrzymania tych drzew kształtowały się 
następująco. Wskaźnik BCR uzyskany w Nowym Jorku wynosił 5,60 i był 
najwyższy w stosunku do innych miast, które przeprowadziły analogiczne 
badania. W Chicago relacje kosztów do korzyści wyniosły 2,80, a w Mode-
sto – 1,89, w Fort Collins (Colorado) – 2,18, w Glendale (Arizona) – 2,41 
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i w Chartotte (North Karolina) – 3,25 (McPherson i in., 2003, 2005 a-d). 
W wytycznych strategicznych gospodarki drzewami dla miast różnych 
obszarów USA przyjęte zostały wskaźniki BCR w wysokości 2,08 (rejony 
północno-wschodnie) i 2,92 (zachodnie rejony umiarkowane).

W odniesieniu do badań w USA średnie wskaźniki CBR dla drzew 
dużych były ponad trzykrotnie większe niż w przypadku drzew małych, a 
korzyści „netto”, po odjęciu kosztów utrzymania drzew, w przypadku drzew 
dużych były nawet ponad dwunastokrotnie większe niż drzew małych (rys. 33).

Przedstawione przykłady stanowią dowód, że większe drzewa w 
mieście są nie tylko efektywne pod względem ilości świadczonych usług 
ekosystemowych, ale również efektywne pod względem ekonomicznym.

W niektórych miastach USA, np. w Modesto, ocenę efektywności 
gospodarowania zasobami drzew rozszerzono o badania relacji BCR dla 
najczęściej sadzonych gatunków drzew w tym mieście (McPherson, 2003). 
Na podstawie analizy tych badań można było wskazać gatunki o największej 
efektywności usług ekosystemowych i najniższych kosztach pielęgnacji. 
Wśród dziesięciu gatunków stanowiących ponad 61% całej populacji drzew 
w Modesto wyraźnie wyróżniają się dwa gatunki, jak platany i miłorzęby.
Mają one najwyższe wskaźniki efektywności, np. w przypadku platanu 

Rys. 35. Relacje uzyskanych korzyści (linie zielone) i ponoszonych kosztów (linie 
czerwone) u drzew gatunków małych, średnich i dużych (w dolarach) 

1. Dane dla miast strefy płn.-wschodniej i umiarkowanej USA. 
2. Dane dla niewielkiego miasta płn.-wschodniej strefy USA. 
3. Dane z miast wschodniej strefy umiarkowanej USA.
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BRC = 23,3, co świadczy nawet o bardzo wysokich efektach (korzyściach 
i niskich nakładach na utrzymanie tego gatunku drzew – rys. 36). 

W konkluzji omawianych badań można stwierdzić, że istnieje możli-
wość oceny w kategoriach efektywności ekonomicznej inwestycji sadzenia 
określonych gatunków drzew i ich wieloletniego utrzymania. Informacje 
z Modesto dostarczają danych dla planowania i prawidłowego zarządzania 
drzewostanem w mieście.

2.8. Zakres prac związanych z utrzymaniem i rozwojem drzew 
przyulicznych na badanym terenie Pragi Północ

Dla przeprowadzenia oceny efektywności badanych drzew przyulicz-
nych na terenie Pragi Północ, poza monetarnie oszacowanymi korzyściami, 
niezbędne były informacje na temat kosztów ponoszonych na utrzymanie 
tych drzew. 

Badane drzewa przyuliczne na terenie Pragi Północ, podobnie jak 
cała zieleń towarzysząca ulicom i placom miejskim, znajdują się w syste-
mie zarządzania i polityki rozwoju Zarządu Miasta st. Warszawy. Część 
zagadnień zarządzania, pielęgnacji i utrzymania parków miejskich oraz 
otoczenia ciągów komunikacyjnych, będących w Zarządzie Dróg Miejskich, 
jest realizowana przez Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM). Instytucja ta 
przeprowadza pielęgnację drzew w parkach oraz w pasach zieleni przy-
ulicznej wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie 
m.st. Warszawy oraz zleca różnym wykonawcom nasadzenia nowych 
drzew. Opracowuje również dobory drzew najbardziej dostosowanych do 
warunków miejskich, zwłaszcza przyulicznych. Ponadto, na terenie praskim 
znajduje się Zarząd Praskich Terenów Publicznych realizujący zadania 

Średnica	pnia

Grusza

Brzostownica
Jesion

 Rys. 36. Relacje korzyści do kosztów (BCR) świadczące 
o wysokiej efektywności miłorzębu (1) i platanu (2) 
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związane z utrzymaniem tzw. zieleni niskiej i wysokiej oraz obiektów małej 
architektury oraz dróg gminnych. 

Łącznie problematyką różnego rodzaju terenami zieleni w mieście st. 
Warszawie zajmuje się ponad 16 instytucji, co powoduje duże rozproszenia 
zarządzania tymi zasobami, nakładanie się kompetencji oraz brak kom-
pleksowej polityki rozwojowej. Rozproszenie organizacyjne zarządzania 
stanowi „główną barierę” racjonalnej gospodarki zieloną infrastrukturą oraz 
planowania wieloletniego rozwoju. Opisana sytuacja była m.in. powodem 
trudności uzyskania informacji na temat rocznych wydatków na utrzymanie 
określonej liczby drzew przyulicznych.

Jedyną dostępną informacją były roczne nakłady na „utrzymanie tere-
nów zieleni w pasie drogowym”, dotyczące terenu całej Warszawy, określo-
ne w kwocie 7 905 927,50 zł (tabela 11.2.19, opublikowane w „Programie 
ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 i perspektywy 
do 2016”, BOŚ, 2009). Ze względu na brak ukończonej inwentaryzacji 
drzew przyulicznych dla wszystkich dzielnic m.st. Warszawy kwoty tej 
nie można było odnieść do liczby drzew przyulicznych, lecz jedynie do 
danych statystycznych dotyczących „powierzchni geodezyjnej m.st. War-
szawy wg kierunków wykorzystania” (tab. 3.6.1), która stanowiła 199,6 ha. 
Po przeliczeniu tego areału w stosunku do powierzchni badanych ulic na 
terenie Pragi Północ oraz liczby drzew rosnących na ulicach tej dzielnicy, 
uzyskano średnią kwotę 23 zł ponoszoną na roczne utrzymanie jednego 
średniego drzewa przyulicznego w ciągu roku. 

Dla porównania średnioroczne dosadzanie nowych drzew i pielęgna-
cja istniejących drzew przyulicznych wynosi w Nowym Jorku średnio 37 
dolarów/drzewo (Peper i in., 2007), co w przeliczeniu na złote (przyjmując 
relację 1:3) wynosi 111 zł, czyli prawie pięciokrotnie więcej. W Chicago 
natomiast, gdzie stosuje się większą częstotliwość cięcia (co 6 lat, w Nowym 
Jorku co 10 lat) i miało miejsce duże (5,6%), coroczne usychanie nowo po-
sadzonych drzew, roczne koszty utrzymania drzew przyulicznych wyniosły 
168 dol./drzewo (McPherson i in., 1994), czyli około 504 zł (co stanowi 
ponad dwudziestokrotnie więcej niż „statystycznie” wyliczone kwoty na 
roczne utrzymanie jednego średniego drzewa przyulicznego w Warszawie). 

Ze względu na trudności uzyskania szczegółowych informacji doty-
czących kosztów utrzymania drzew przyulicznych na terenie Pragi Północ 
opracowano teoretyczne modele wydatków ponoszonych na utrzymanie 
drzew przyulicznych w oparciu o analizę zakresu prac pielęgnacyjnych 
obowiązujących w Polsce, ich norm i cen, struktury wielkości drzew wy-
nikającej z pomiarów oraz uzupełniających informacji z literatury. 
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W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że utrzymanie drzew 
składa się z trzech głównych grup wydatków: 
a) sadzenie i pielęgnacja nowo posadzonych drzew w okresie pięcioletnim 

wraz z uzupełnianiem wypadów i usuwaniem drzew uschniętych; 
b) ogólne utrzymanie i cięcie drzew;
c) inne prace, koszty administracyjne, inspekcja i nadzór. 

a) Sadzenie i pielęgnacja nowo posadzonych drzew, z uzupełnianiem 
wypadów i usuwaniem drzew uschniętych 

Kluczowe znaczenie dla adaptacji nowych drzew i ich dalszego 
rozwoju ma okres pierwszych pięciu lat po posadzeniu, kiedy ma miejsce 
największa śmiertelność nowo posadzonych drzew. Według danych za-
granicznych wskaźnik ubytków w pięcioletnim okresie po posadzeniu nie 
powinien przekraczać 2,7-2,8% rocznie, a w dalszym okresie życia drzew 
roczne wypady powinny zawierać się w granicach około 1,3%, a nawet 
0,6% rocznie (Peper i in., 2007; McPherson i in., 2007). Dla uzyskania 
zdrowych drzew miejskich w dalszym rozwoju niezbędne jest stworzenie 
jak najlepszego startu dla nowo posadzonych drzew. 

Niezmiernie ważny jest wybór wysokiej jakości materiału roślinnego, 
ochrona roślin podczas przygotowania do transportu i podczas przewozu, 
w tym zabezpieczenie przed wysuszeniem systemu korzeniowego oraz 
zmianami termicznymi. Kluczowym działaniem jest właściwe posadze-
nie drzew z zapewnieniem takiej jakości środowiska glebowego, które 

 Rys. 37. Proces regeneracji systemu korzeniowego nowo posadzonych drzew 
(Watson, 2000) 
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umożliwi dalszy ich rozwój. Szczególnie istotna jest pielęgnacja w okresie 
pierwszych pięciu lat, a zwłaszcza nawadnianie, co najmniej przez dwa 
sezony po posadzeniu, dla stworzenia warunków odbudowy utraconego 
systemu korzeniowego (Watt, 2006). Proces regeneracji systemu korze-
niowego przedstawiony jest na rysunku 37. W tym okresie niezmiernie 
ważne jest nawadnianie i zapewnienie przepuszczalności terenu w zasięgu 
bryły korzeniowej. 

Powyżej przedstawiony jest proces regeneracji systemu korzeniowego 
po utracie około 90% korzeni podczas przygotowania bryły korzeniowej 
w szkółkach do transportu. Okres regeneracji zależy od wielkości prze-
sadzanego drzewa. Według Gilmana (2008) średnio na każdy cal (około 
2,5 cm) średnicy pnia nowo posadzonego drzewa potrzeba co najmniej 
jednego okresu wegetacyjnego dla regeneracji systemu korzeniowego 
(rys. 37). Oznacza to, że drzewa alejowe o obwodach pni do 20, 25, 30 
cm (tj. średnicy pnia ok. 7-10 cm), jakie sadzi się obecnie na ulicach miast 
w Polsce, potrzebują od trzech do czterech lat dla odbudowy systemu 
korzeniowego i w tym okresie dostarczenia starannej pielęgnacji i nawad-
niania. Po uzyskania równowagi między systemem korzeniowym i koroną 
drzewo stabilizuje się w nowym miejscu i zaczyna rosnąć, powiększając 
swoje wymiary.

Dla zwiększenia pewności adaptacji nowo posadzonych drzew zale-
cane jest sadzenie materiału roślinnego pochodzącego z tej samej strefy 
klimatycznej, tj. ze szkółek zlokalizowanych w odległości do około 300 km 
od miejsca sadzenia oraz sadzenie drzew w okresie bezlistnym. Wprawdzie 
obecnie istnieją możliwości sadzenia drzew nawet z rozwiniętym listowiem, 
jednakże – jak wynika z doświadczeń zagranicznych – znacznie lepsze 
wyniki adaptacji wykazują drzewa sadzone w okresie śpiących pączków 
(Peper i in., 2007). 

Przy sadzeniu drzew obowiązuje w Polsce dwuletnia gwarancja z wy-
mianą drzew uschniętych, zamierających lub zniszczonych. Jednakże w 
programie prac służb zieleni miejskiej powinna być zaplanowana kontrola 
i intensywna pielęgnacja w ciągu dalszych trzech lat po okresie gwarancyj-
nym. Dla ujednolicenia prac na terenie miasta powinien być opracowany 
przewodnik zawierający szczegółowe dane dotyczące zasad sadzenia, 
cięcia, mulczowania i kontroli szkodników. Przewodnik ten powinien sta-
nowić podstawę specyfikacji i kalkulacji kosztorysowej robót, stanowiących 
obligatoryjny załącznik do materiałów przetargowych, obowiązujących 
wszystkie podmioty wykonujące prace przy sadzeniu i utrzymaniu drzew 
na terenach publicznych w danym mieście. 



Halina B. Szczepanowska, Marek Sitarski

90

b/ Cięcie i ogólne utrzymanie drzew

Młode drzewa przyuliczne o rozmiarach tzw. drzew alejowych powin-
ny być uformowane w szkółkach. Jednakże bardzo ważna jest kontrola ich 
prawidłowego uformowania i w miarę potrzeb uzupełnienie tego zabiegu 
w okresie 2-3 lat po posadzeniu. Cięcia w młodym wieku są szybko „zale-
czone” przez roślinę, która w tym okresie ma duży potencjał energetyczny 
dla zasklepiania ubytków. Wczesne prawidłowe uformowanie drzewa 
ulicznego zmniejsza zakres cięć w okresie późniejszym. Cięcie starszych 
drzew jest nie tylko jest bardziej kosztowne, ale również szkodliwe. Duże 
rany trudno się zasklepiają i stają się miejscem infekcji i chorób. Przy 
dobrze uformowanych drzewach w młodości, dojrzałe i starsze drzewa 
powinny być tylko cięte sanitarnie, co najmniej w cyklu dziesięcioletnim, 
oraz cięte dla ew. korekty struktury drzewa, wynikającej z kolizji z infra-
strukturą techniczną lub z zagrożeniem obłamania gałęzi ze względu na 
nieprawidłową statykę drzewa. 

Koszty utrzymania drzew obejmują również usuwanie uschnię-
tych drzew i karp oraz usunięcie i w miarę możliwości wykorzystanie 
na miejscu części zrębkowanego materiału drzewnego pozostałego po 
tych czynnościach, lub jego wywiezienie. Ważne jest, aby jak najwięcej 
odpadów drzewnych zostało przerobione na produkty do gospodarczego 
wykorzystania, jak mulcz, przedmioty drewniane, lub drewno do komin-
ków (recykling), co zmniejsza koszty utylizacji tego materiału. Usuwanie 
drzew martwych powinno być dokonywane w roku uschnięcia drzewa, a 
najdalej w następnym roku. Jak wynika z badań, martwe i zdeformowane 
suche drzewa przyuliczne działają depresyjnie na ludność miasta. 

Drzewa przyuliczne powinny być poddawane okresowym zabiegom 
pielęgnacyjnym, jak czyszczenie i przewietrzanie powierzchni misek, 
nawożenie, koszenie pasów trawiastych oraz walka ze szkodnikami w 
przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Dodatkowymi czynnikami są napra-
wy uszkodzeń infrastruktury, zwłaszcza chodników, zniszczonych przez 
korzenie większych drzew. 

c) Nakłady na inne prace, koszty administracyjne, inspekcji i nadzoru 

Trzecią grupą nakładów są wydatki na koszty administracyjne, inspek-
cję terenową oraz nadzory wykonywanych prac. Przedmiotem inspekcji 
jest ocena potrzeb pielęgnacyjnych, m.in. ewentualnego zagrożenia przed 
szkodnikami, a przy starszych drzewach ocena prawidłowości statyki 
i potencjalnego niebezpieczeństwa na skutek obłamania konarów czy wy-
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wrócenia drzewa. Ponadto, w ramach „innych” prac mogą mieć miejsce 
naprawy infrastruktury, głównie uszkodzonych chodników, oraz nakłady na 
prace porządkowe, m.in. czyszczenie nawierzchni i studzienek kanalizacyj-
nych z opadłych liści itp. Nakłady na inne prace, koszty administracyjne, 
inspekcji i nadzorów (c) zostały przyjęte procentowo w wysokości 25% 
od sumy nakładów na czynności sadzenia (a) i cięcia (b). 

Na bazie powyższych zasad realizacji prac pielęgnacyjnych, a także 
danych normatywno-cenowych dla prac na terenach zieleni miejskiej 
obowiązujących w Polsce, opracowano warianty scenariuszy utrzymania 
i rozwoju drzew przyulicznych na badanym terenie Pragi Północ. 

2.9. Warianty scenariuszy utrzymania i rozwoju drzew 
przyulicznych na badanym terenie Pragi Północ 

Każdy z czterech modeli scenariusza obejmuje trzy okresy dziesię-
cioletnie, czyli łącznie 30 lat utrzymania i rozwoju drzew. Dla drzew nowo 
posadzonych jest to okres uzyskania dojrzałości, czyli maksymalizacji 
korzyści dostarczanych przez drzewa dla środowiska i społeczeństwa. W 
każdym wariancie scenariusza określono: 
• liczbę drzew;
• średnioroczne korzyści ogółem oraz korzyści „netto”, uzyskane z poje-

dynczego średniego drzewa, w układzie trzech okresów dziesięcioletnich; 
• średnioroczne koszty ogółem oraz koszty odniesione do pojedynczego 

średniego drzewa, w układzie trzech okresów dziesięcioletnich;
• relacje korzyści do kosztów (tzw. wskaźnik BCR);
• zmiany w poszczególnych dziesięcioleciach liczby drzew oraz wskaźnika 

pokrycia koronami drzew powierzchni badanych ulic w relacji do „stanu 
wyjściowego”, tj. wyników inwentaryzacji drzew przeprowadzonej w 
2010 roku. 

Hipotetyczne scenariusze utrzymania i rozwoju drzew przyulicznych 
na fragmencie terenu Praga Północ obejmują następujące warianty: 
I. Wariant regresyjny – bez uzupełniania uschniętych drzew;
II. Wariant pasywny (zachowawczy) – utrzymanie liczby drzew wg stanu 

wyjściowego, przy systematycznym uzupełnianiu uschniętych drzew 
nowymi nasadzeniami; 

III. Wariant minimalnego rozwoju – posadzenie 91 drzew w pierwszym 
dziesięcioleciu dla uzyskania normy Baldera (100 drzew na km ulicy), 
a następnie utrzymanie tej liczby drzew przy bieżącym uzupełnianiu 
wypadów;
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IV. Wariant pożądany – adaptacja posadzonych w pierwszym dziesięcio-
leciu poprzedniego wariantu 91 drzew oraz dosadzenie po 67 drzew 
w drugim i trzecim dziesięcioleciu dla uzyskania docelowej liczby 
577 drzew, stanowiących realizację miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego (mpzp). 
Założono, że w każdym kolejnym scenariuszu realizowane będzie 

„zbliżenie” do „wariantu pożądanego”, tj. pokrycia koronami drzew 20-
25% powierzchni ulic, określonego przez Maco i in. (2002) jako „stan 
równowagi zadrzewienia ulic”. 

Przy obliczaniu wydatków na utrzymanie drzew oraz uzyskiwanych 
korzyści uwzględniane były zmiany wymiarów pni oraz wielkości rzutu 
koron u drzew małych, średnich i dużych w miarę upływu lat. Poniżej 
przedstawiono opisy założeń wyjściowych i podstawowych ustaleń dla 
poszczególnych wariantów scenariusza. 

O. Stan wyjściowy 

Dla określenia „stanu wyjściowego” posłużono się wynikami prze-
prowadzonej inwentaryzacji w 2010 r., przy uwzględnieniu wielkości 
wypadów drzew oraz średniego kosztu utrzymania jednego drzewa wg 
danych statystycznych (23 zł), a także wskaźnikami korzyści z drzew 
małych, średnich i dużych wynikających z badań analitycznych. Na bazie 
tych początkowych informacji zostały „zbudowane” następne modele 
scenariuszy gospodarowania zasobem drzew przyulicznych oraz zbiorcza 
analiza porównawcza poszczególnych wariantów. 

I. Wariant regresyjny 

W tym wariancie utrzymanie drzew ograniczone jest do rutynowych 
prac pielęgnacyjnych i porządkowych, niezbędnych cięć pielęgnacyj-
nych i korekcyjnych, dokonywanych w odstępach dziesięcioletnich, przy 
uwzględnieniu zmian parametrów drzew w miarę ich wzrostu. Założono 
usuwanie drzew uschniętych, bez uzupełnienia braków, oraz całkowity 
wywóz materiału drzewnego pozostałego po usuwanych i ciętych drzewach. 
Przyjmując wg inwentaryzacji uschnięcie 6,5% drzew młodych i 1,1% 
drzew starszych rocznie, liczba drzew na badanym terenie praskim zmniej-
szy się hipotetycznie w ciągu trzydziestolecia z 352 do 169, czyli do 48% 
stanu wyjściowego. Spowoduje to znaczne zmniejszenie pokrycia koronami 
drzew powierzchni ulic, doprowadzając do degradacji środowiska. Zmiany 
te są uwidocznione w zbiorczej tabeli wynikowej nr 8. 
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II. Wariant pasywny (zachowawczy) 

W wariancie tym dosadza się nowe drzewa w miejsce uschniętych przy 
założeniu utrzymania „wyjściowego” stanu wyposażenia ulic w drzewa, 
tj. stałej liczby 352 drzew, bez zwiększania w poszczególnych dziesięcio-
leciach. Podobnie jak w wariancie regresyjnym, przewidziane jest usuwa-
nie drzew uschniętych oraz niezbędna rutynowa pielęgnacja, zwłaszcza 
sanitarne i korekcyjne cięcia drzew w okresach dziesięcioletnich. Liczba 
przewidywanych wypadów (6,5%), analogiczna jak w poprzednim warian-
cie w pierwszym dziesięcioleciu. W dwóch następnych dziesięcioleciach 
przewiduje się zmniejszenie wypadów drzew nowo posadzonych z 6,5 do 
4%, zakładając postęp wiedzy ekologicznej i techniki sadzenia drzew w 
miastach. Zmiany struktury i wielkości drzew opracowano na podstawie 
tych samych materiałów źródłowych jak w „wariancie regresyjnym”. Wy-
niki obliczeń podane są w tabeli zbiorczej nr 8.

III. Wariant minimalnego rozwoju

Wariant ten przewiduje dosadzenia 91 drzew w ciągu pierwszego 
dziesięciolecia, czyli zwiększenie stanu drzew do liczby 443 dla uzyskania 
„normy Baldera”. Przyjęto hipotetycznie zmniejszenie do 4% wypadów 
rocznie młodych drzew od pierwszego dziesięciolecia oraz 1,1% wy-
padów drzew starszych. W drugim i trzecim dziesięcioleciu przewiduje 
się utrzymanie tej liczby drzew, przy bieżącym corocznym uzupełnianiu 
drzew uschniętych. Niezbędne prace pielęgnacyjne oraz cięcia sanitarne 
i korekcyjne wykonuje się w odstępach dziesięcioletnich. Mimo tej samej 
liczby drzew, zarówno koszty utrzymania, jak i uzyskane korzyści będą 
się znacznie różnić ze względu na różnice struktury i wielkości drzew w 
każdym dziesięcioleciu. Szczegółowe dane hipotetycznego powiększania 
pokrycia ulic koronami drzew zawiera tabela zbiorcza nr 8.

IV. Wariant pożądany 

Celem realizacji „wariantu pożądanego” jest wdrożenie programu 
zadrzewienia ulic, zawartego w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp), w których przewidziano uzyskanie 577 drzew 
przyulicznych, czyli zwiększenie łącznie o 225 drzew, tj. o 64% w stosunku 
do stanu z 2010 roku. Przewiduje się, analogicznie jak w poprzednim wa-
riancie, posadzenie 91 drzew w pierwszym dziesięcioleciu (dla uzyskania 
normy Baldera) oraz dosadzenie po 67 drzew w drugim i trzecim dziesię-
cioleciu. Realizację założeń miejscowego planu przestrzennego podzielono 
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hipotetycznie na poszczególne dziesięciolecia, wychodząc z założenia, że 
będzie się to wiązać z realizacją planowej rewitalizacji budowlanej terenu 
Pragi Północ oraz przebudową ulic, co będzie wymagać czasu. W związku 
z tym przewidziano stopniowe zwiększenie zasobów drzew: w pierwszym 
dziesięcioleciu do 443, w drugim do 510 i w trzecim do uzyskania stanu 
docelowego, czyli do 577 drzew. Koszty wariantu „pożądanego” zostały 
obliczone wg analogicznych zasad, jak w wariancie „minimalnego rozwo-
ju”, Przewiduje się bieżące uzupełnianie wypadów oraz pielęgnację drzew 
wraz z cięciem w okresach dziesięcioletnich. Największe koszty wystąpią 
w pierwszym dziesięcioleciu, co wynikało z posadzenia 91 drzew. W 
następnych dziesięcioleciach posadzono tylko po 67 drzew, przy zmniej-
szającym się udziale wypadów młodych drzew na skutek ich dorastania. 
Uwidoczniło się to w stopniowym spadku kosztów, zwłaszcza w trzecim 
dziesięcioleciu (tabela 8). 

Zestawienie prognozowanej liczby drzew przyulicznych w czterech 
wariantach scenariuszy w okresie 30 lat, z uwzględnieniem poszczególnych 
dziesięcioleci, zawiera rys. 38. 

Tylko dwa warianty scenariuszy -„wariant minimalnego rozwoju” 
(III) oraz „wariant pożądany” (IV) – realizują zwiększenie liczby drzew. W 

Rys. 38. Prognoza liczby drzew przyulicznych w trzech okresach dziesięcioletnich 
dla czterech wariantów scenariuszy rozwoju. Stan wyjściowy został oznaczony 

symbolem „0”. 
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„wariancie regresywnym” (I) następuje degradacja jakości środowiska ze 
względu na drastyczne zmniejszenie do 48% poprzednich zasobów drzew 
przyulicznych. Natomiast w „wariancie pasywnym” (II) liczba drzew jest 
utrzymywana na poziomie stanu wyjściowego przez systematyczne uzu-
pełnianie wypadów. 

Jednak informacja dotycząca uzyskania określonej liczby drzew w 
danym wariancie stanowi tylko jeden z elementów programu rozwoju. W 
celu uzyskania odpowiedzi na temat efektywności poszczególnych wa-
riantów obsadzenia drzewami badanych ulic niezbędne jest zestawienie 
korzyści (usług ekosystemowych) przedstawionych w formie pieniężnej 
z poniesionymi kosztami na utrzymanie drzew przyulicznych w każdym 
wariancie scenariusza. Zbiorcze zestawienie tych relacji na badanym terenie 
Pragi Północ zawiera tabela analityczna nr 8. 

Podstawą danych zamieszczonych w zbiorczym zestawieniu były 
wskaźniki korzyści obliczone dla „stanu wyjściowego”, tj. liczby drzew 
i powierzchni rzutu ich koron według inwentaryzacji z roku 2010, oraz 
wyników przeprowadzonych badań, określających hipotetyczne roczne 
korzyści generowane przez drzewa przyuliczne określone średnio na 168 
zł/drzewo, przy gradacji od drzew małych 78 zł/drzewo, poprzez średniej 
wielkości 185 zł/drzewo, do dużych – 466 zł/drzewo. 

Poza monetarnym przedstawieniem usług ekosystemowych, istotnym 
wskaźnikiem jest stopień pokrycia powierzchni ulic koronami drzew, 
stanowiący wskaźnik żywotności miast, od którego zależy m.in. wielkość 
uzyskiwanych korzyści. Przyjęte do obliczeń średnie wskaźniki pokrycia 
koronami drzew zostały uzyskane na podstawie pomiarów oraz porównaw-
czych danych wg literatury dla zbliżonych gatunków drzew i kształtują się 
następująco: drzewa małe – 20 m2, drzewa średnie – 45 m2, drzewa duże 
– 85 m2. Wyniki obliczeń pokrycia koronami drzew powierzchni ulicznej 
każdego wariantu zawarte są w tabeli 8 oraz w części opisowej. 



Halina B. Szczepanowska, Marek Sitarski

96

Ta
be

la
 8

. W
yn

ik
ow

a t
ab

el
a a

na
lit

yc
zn

a r
el

ac
ji 

ko
sz

tó
w

 i 
ko

rz
yś

ci
 o

ra
z p

ok
ry

ci
a k

or
on

am
i d

rz
ew

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 u
lic

zn
yc

h 
na

 
ba

da
ny

m
 te

re
ni

e P
ra

gi
 P

ół
no

c.
 P

rz
yk

ła
dy

 d
ot

yc
zą

 st
an

u 
w

yj
śc

io
w

eg
o 

or
az

 re
al

iz
ac

ji 
cz

te
re

ch
 w

ar
ia

nt
ów

 sc
en

ar
iu

sz
y 

ro
zw

oj
u.

 

C
ha

ra
kt

er
ys

ty
ka

 w
ar

ia
nt

u
Li

cz
ba

 
dr

ze
w

 K
os

zt
y 

 
śr

ed
ni

or
oc

zn
e 

zł
 K

or
zy

śc
i  

śr
ed

ni
or

oc
zn

e 
zł

K
or

zy
śc

i 
„n

et
to

” 
zł

5-
3

B
C

R
 5

;3

 P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
 

ko
ro

n 
dr

ze
w

 m
2  

Zm
ia

ny
 z

as
ob

ów
 

dr
ze

w
 w

 p
ro

ce
nt

ac
h 

 o
gó

łe
m

 
 n

a 
dr

ze
w

o
 o

gó
łe

m
 n

a 
dr

ze
w

o
og

ół
em

na
 

dr
ze

w
o

lic
zb

a 
dr

ze
w

%

po
kr

yc
ie

 
ul

ic
y 

ko
ro

na
m

i
%

 1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 

 1
0

 1
1

 1
2

St
an

 w
yj

śc
io

w
y 

 2
01

0 
ro

k
35

2
 1

59
26

 
45

,2
58

66
4

16
7,

7 
42

73
8

3,
7

12
42

2
35

,2
10

0%
9,

2%

I. 
W

ar
ia

nt
 re

gr
es

yj
ny

1-
sz

e 
10

-le
ci

e
25

2
11

87
8

47
,1

47
70

0
18

9,
3

35
82

2 
4,

0
10

17
0

40
,3

71
%

7,
5%

2-
gi

e 
10

-le
ci

e
19

9
86

94
43

,7
40

50
8

20
3,

5
31

81
4

4,
6

85
45

44
,4

56
%

6,
4%

3-
ci

e 
10

-le
ci

e
16

9
72

34
42

,8
34

33
8

20
3,

2
27

10
4

4,
7

72
50

42
,9

48
%

5,
4%

II
. W

ar
ia

nt
 p

as
yw

ny

1-
sz

e 
10

-le
ci

e
35

2
43

71
5

12
4.

2
55

50
5

15
7,

6
11

79
0

1,
3

12
78

0
36

,3
10

0
9,

2%

2-
gi

e 
10

-le
ci

e
35

2
31

23
9

88
,7

62
49

4
17

7,
5

30
25

5
2,

0
13

49
5

38
,3

10
0

9,
5%

3-
ci

e 
10

-le
ci

e
35

2
20

98
5

59
,6

60
32

0
17

1,
4

39
33

5
2,

9
12

94
5

36
,8

10
0

9,
3%



Drzewa. Zielony kapitał miast

97

 1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 

 1
0

 1
1

 1
2

II
I. 

W
ar

ia
nt

m
in

im
al

ne
go

 ro
zw

oj
u 

1-
sz

e 
10

-le
ci

e 
44

3
79

75
4

18
0,

0
68

40
3

15
4,

5
-1

13
51

0,
86

15
04

5
34

,0
12

5%
10

,8
%

2-
gi

e 
10

-le
ci

e
44

3
35

39
7

79
,8

89
13

8
18

9,
9

53
74

1
2,

8
17

32
0

39
,1

12
5%

12
,5

%

3-
 c

ie
 1

0-
le

ci
e

44
3

26
19

4
59

,1
78

72
0

17
7,

7
52

52
6

3,
0

16
93

5
38

,2
12

5%
12

,3
%

IV
. W

ar
ia

nt
 p

oż
ąd

an
y

1-
sz

e 
10

-le
ci

e
 4

43
79

75
4

18
0,

0
68

40
3

15
4,

5
-1

13
51

0,
86

15
04

5
34

,0
12

5%
10

,8
%

2-
gi

e 
10

-le
ci

e 
 5

10
65

09
6

12
7,

6
90

35
0

17
7,

1
25

25
4

1,
4

19
44

5
38

,1
14

5%
13

,8
%

3-
ci

e 
10

-le
ci

e 
 5

77
58

70
5

10
1,

7
99

61
8

17
2,

6
40

91
3

1,
7

21
53

0
37

,1
16

4%
15

,4
%

V.
 D

al
sz

y 
ro

zw
ój

w
ar

ia
nt

u 
po

żą
da

ne
go

 

1-
sz

e 
10

-le
ci

e
57

7
46

01
6

79
,8

12
17

58
21

1,
0

75
74

2
2,

6
25

58
0

44
,3

16
4%

 
19

,0
%

2-
gi

e 
10

-le
ci

e 
57

7
34

05
2

59
,0

14
37

92
24

9,
2

10
97

40
4,

2
29

60
5

51
,3

16
4%

22
,0

%

3-
ci

e 
10

-le
ci

e
57

7
37

45
7

64
,9

16
06

26
27

8,
4

12
31

69
4,

3
32

87
0

56
,4

16
4%

24
,5

%



Halina B. Szczepanowska, Marek Sitarski

98

Opisy poszczególnych wariantów 

I. Wariant regresyjny  

W „wariancie regresyjnym” w ciągu 30 lat zmniejszy się liczba drzew 
do 48% w stosunku do „stanu wyjściowego”, a wskaźnik pokrycia korona-
mi spadnie z 9,2 do 5,3%, przy równoczesnym zmniejszeniu o ponad 30% 
wartości pieniężnej świadczonych korzyści. Wydatki na utrzymanie drzew 
przyulicznych w tym wariancie, które obejmują koszty niezbędnych prac 
pielęgnacyjnych i porządkowych, jak m.in. cięcie drzew i usuwanie wy-
padów, kształtują się na jedno drzewo w granicach 43-48 zł na rok. Kwota 
ta jest dwukrotnie większa od wynikającej ze „statystycznej średniej”, 
rzeczywistej sumy 23 zł, przeznaczonej na utrzymanie jednego drzewa 
przyulicznego, wg realizowanych rocznych nakładów „na utrzymanie zie-
leni ulicznej” w Warszawie. Planowana przez miasto kwota nie tylko nie 
zapewnia rozwoju, ale nie pokrywa połowy wydatków, jakie są niezbędne 
na utrzymanie obecnie istniejących drzew, nawet bez kosztów uzupełniania 
uschniętych drzew. Sytuacja ta spowoduje stopniową degradację drze-
wostanu przyulicznego. Podobny problem niedoinwestowania pielęgnacji 
zieleni przyulicznej występuje na terenie Łodzi (wg badań Giergicznego 
i Kronenberga, 2012).

Analizując wyniki relacji kosztów i korzyści modelu „wariantu regre-
syjnego”, należy podkreślić, że mimo negatywnych wyników w kolejnych 
dziesięcioleciach, tj. sukcesywnego zmniejszania liczby drzew i pokrycia 
koronami powierzchni ulic oraz zmniejszania korzyści ogółem i korzyści 
„netto”, zwiększa się wskaźnik BCR, z 4,0 do 4,7, wskazujący na korzystną 
relację korzyści do kosztów, czyli na dużą efektywność ekonomiczną tego 
wariantu, co nie jest wynikiem lepszej gospodarki, a brakiem uwzględnienia 
kosztów dosadzania drzew. W tym przypadku ocena tylko monetarnego 
wskaźnika efektywności ekonomicznej, bez merytorycznej analizy zakre-
su korzyści, wyrażonych m.in. syntetycznym wskaźnikiem powierzchni 
pokrycia koronami drzew, może prowadzić do fałszywych wniosków do-
tyczących rzeczywistego rozwoju określonej gałęzi gospodarki, jaką jest 
zielona infrastruktura na terenie miast. 

II. Wariant pasywny

Założeniem „wariant pasywnego” jest utrzymanie w ciągu trzydzie-
stolecia stanu istniejącego – 352 drzew rosnących przy ulicach badanego 
terenu. Wymaga to poniesienia corocznych nakładów na prace pielęgna-
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cyjne, cięcia drzew oraz usuwania i dosadzania wypadów w kwotach od 
124 zł/drzewo (w pierwszym dziesięcioleciu), poprzez prawie 90 zł/drzewo 
(w drugim) i 60 zł/drzewo (w trzecim dziesięcioleciu). Stopniowe zmniej-
szenie nakładów na uzupełnianie drzew wynika głównie z hipotetycznego 
zmniejszenia liczby wypadów drzew nowo posadzonych, co wskazuje, jak 
duże znaczenie mają działania wpływające na ograniczenie strat drzew w 
okresie ich adaptacji na nowym miejscu. Planuje się zmniejszone wypady 
drzew i bieżące dosadzanie drzew młodszych dla utrzymania stałej ich 
liczby oraz utrzymania wskaźnika pokrycia koronami drzew na poziomie 
stanu wyjściowego, tj. w granicach 9,2 do 9,5%. 

Przez zastępowanie drzew małych i średnich gatunków drzewami wy-
rastającymi do większych rozmiarów w miejscach, gdzie to jest możliwe, 
można byłoby w tym wariancie zwiększyć teoretycznie maksymalne po-
krycie koronami drzew w przyszłości o ok. 3000 m2, czyli o 25% i uzyskać 
wskaźnik pokrycia koronami drzew terenu ulic prawie do 12%. Stanowiło-
by to hipotetyczne zwiększenie skali usług ekosystemowych o kwotę ok. 
14500 zł, czyli o 41,2 zł/drzewo/rok. Jednakże wymagałoby to zwiększenia 
kosztów utrzymania drzew o 22%, czyli o ogólną kwotę ok. 7000 zł, tj. 20 zł/
drzewo/rok. Mimo zwiększenia kosztów pielęgnacji drzew, przez uzyskaniu 
większych koron drzew uzyskano dodatkowe korzyści „netto” w wysoko-
ści 21,2 zł/drzewo, co daje rocznie łączną kwotę ok. 7500 złotych. Jest to 
wynikiem zwiększenia korzyści (usług ekosystemowych) świadczonych 
przez drzewa na rzecz poprawy jakości środowiska miejskiego. 

III. Wariant minimalnego rozwoju

W„wariancie minimalnego rozwoju” największe koszty są ponoszone 
w pierwszym dziesięcioleciu, ponieważ jest sadzonych ponad 25% nowych 
drzew dla uzyskania normy Baldera – zadrzewienia ulic miejskich (100 
drzew/kilometr ulicy), przy równoczesnym uzupełnianiu dużych, tj. 6,5% 
wypadów drzew rocznie. Powoduje to wzrost wydatków na utrzymanie 
średniego drzewa do wysokości 180 zł/rok, co przekracza kwotę korzyści 
w pierwszym dziesięcioleciu, wynoszącą średnio 155 zł/drzewo. Charak-
terystyczne jest, że w drugim i trzecim dziesięcioleciu, w których przyjęto 
hipotetyczne zmniejszenie procentu wypadów do 4%, średnioroczne koszty 
odniesione do jednego drzewa są porównywalne do poprzedniego warian-
tu, tj. wynoszą 80 zł/drzewo (w drugim dziesięcioleciu) i 60 zł/drzewo (w 
trzecim). Jednakże, mimo zwiększenia kosztów utrzymania w stosunku 
do wariantu pasywnego, większa liczba drzew wpływa na korzystniejsze 
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wyniki ekonomiczne niż w poprzednim wariancie. Ponadto następuje 
sukcesywny wzrost wskaźnika pokrycia ulic koronami drzew od 10,8% 
(pierwsze dziesięciolecie) do 12,5% w następnych dziesięcioleciach, co jest 
spowodowane rozwojem drzew posadzonych w pierwszym dziesięcioleciu. 

IV. Wariant pożądany

„Wariant pożądany” stanowi planową realizację zadrzewienia w ra-
mach rewitalizacji dzielnicy, polegającą m.in. na zwiększeniu do 577 liczby 
drzew na badanych fragmentach ulic, to jest o 64% w stosunku do stanu 
z 2010 roku. Hipotetycznie przyjęto, że w wyniku realizacji tego wariantu 
można będzie uzyskać wskaźnik pożądanego pokrycia ulicy koronami 
drzew w wysokości 20-25%, określany jako „stan równowagi zadrzewie-
nia ulic” (Maco i in., 2002). Jak wynika z tabeli zbiorczej, powierzchnia 
pokrycia ulicy koronami drzew osiągnie w ramach trzydziestolecia mak-
symalną wielkość 15,4%. 

W celu uzyskania odpowiedzi, czy w wyniku dalszego rozwoju drzew 
jest szansa dojścia w tym wariancie do tzw. „stanu równowagi zadrzewie-
nia”, to jest do 20-25% pokrycia ulic koronami drzew, hipotetyczny program 
rozwoju przedłużono o następny okres trzydziestoletni. Drzewa planowo 
posadzone w drugim i trzecim dziesięcioleciu nie dorosły bowiem jeszcze 
do pełnej dojrzałości pod koniec analizowanego trzydziestolecia i będą 
podlegały dalszemu rozwojowi. Uzasadnia to rozszerzenie zbiorczej tabeli o 
„dalszy rozwój drzew” (część V), co powinno umożliwić uzyskanie „stanu 
równowagi zadrzewienia”. Jest oczywiste, że równolegle z dalszym rozwo-
jem drzew nastąpi w przyszłości wzrost wydatków na droższe zabiegi cięcia 
i usuwania zamierających większych i starszych drzew, wymagających 
często użycia sprzętu alpinistycznego i wysięgników dla dokonania tych 
zabiegów, co już zaznaczyło się w trzecim dziesięcioleciu tego wariantu. 
Mimo zwiększonych wydatków na utrzymanie drzew, w wariancie tym 
uzyskano najwyższe korzyści (rys. 39). 

Realizacja „wariantu pożądanego” w stosunku do „stanu wyjścio-
wego” powinna spowodować na praskim terenie badanym prawie trzy-
krotne zwiększenie hipotetycznych rocznych usług ekosystemowych 
(korzyści) uzyskiwanych z drzew przyulicznych z kwoty 58 664 zł do 
kwoty 160 626 zł), przy zwiększeniu kosztów ich utrzymania o 27 531 
zł. Prawie trzykrotnie wzrosną też korzyści „netto” (z kwoty 42 738 do 
123 168 zł). Liczba drzew przyulicznych wzrośnie o 68%, a ich wartość 
kompensacyjna (odtworzenia) może zwiększyć się z kwoty 2 668 469 zł 
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do kwoty 7 071 443 zł, powiększając kapitał zielonej infrastruktury w 
dzielnicy Praga Północ. 

Porównanie wyników prognozowanego scenariusza „wariantu po-
żądanego” ze „stanem wyjściowym” prowadzi do stwierdzenia, że dzięki 
strategicznemu wieloletniemu programowaniu rozwoju drzew można w 
znacznym stopniu zwiększyć efektywność gospodarowania drzewami, 
podstawowym zasobem zielonej infrastruktury. 

Wizualnym efektem przeprowadzonych analiz jest udział pokrycia 
koronami drzew przyulicznych badanego terenu Pragi Północ, a ekono-
micznym ocena efektywności każdego wariantu, przedstawiona w tabeli 7 
w formie wskaźników monetarnej wartości średniorocznych hipotetycznych 
usług ekosystemowych (korzyści), średniorocznych teoretycznych kosztów 
poniesionych na utrzymanie tych drzew, a także korzyści „netto” i relacji 
korzyści do kosztów (BCR).

Rys. 39. Prognozowany stan pokrycia koronami drzew obszaru ulic w różnych 
wariantach rozwoju 

Legenda: 
0 – Stan wyjściowy (obecny) 
I/1 -I/2-I/3 – wariant regresyjny w okresach dziesięcioletnich do 30 lat
II/1-II/2-II/3 – wariant pasywny w okresach dziesięcioletnich do 30 lat
III/1-III/2-III/3 – wariant minimalnego rozwoju w okresach dziesięcioletnich do 30 lat
IV/1-IV/2 –IV/3 – wariant pożądany w okresach dziesięcioletnich do 30 lat
V/1-V/2-V/3 – wariant pożądany w dalszym okresie rozwoju drzew od 30 do 60 lat
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Opracowanie to stanowi przykład badania pilotażowego, które pokazu-
je, jak może być przeprowadzona analiza oceny efektywności zarządzania 
miejskimi zasobami „zielonej infrastruktury” w zakresie drzew przyulicz-
nych. Taka analiza powinna być podstawą podejmowania racjonalnych 
decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz uzyskania istotnych 
informacji służących zrozumieniu przez decydentów i społeczeństwo 
wartości kapitału zielonej infrastruktury oraz świadczonych korzyści na 
rzecz środowiska i ludności. 
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CZĘŚĆ TRZECIA 
3. Kierunki usprawnień 

1. Głównym zadaniem mającym na celu poprawę utrzymania i rozwoju 
zadrzewienia przyulicznego Pragi Północ, a tym samym miasta stołecznego 
Warszawy, powinny być zmiany organizacyjne. Powinny one wyelimino-
wać istniejące obecnie rozproszenie kompetencji jednostek zajmujących 
się utrzymaniem i rozwojem, zwłaszcza drzew przyulicznych, które ze 
względu na ich lokalizację są zasobami przyrodniczymi o szczególnym 
znaczeniu dla środowiska i mieszkańców. 

Zarząd nad utrzymaniem 592 tys. drzew przyulicznych w Nowym 
Jorku pełni bezpośrednio Wydział Parków i Rekreacji Miasta Nowy Jork 
(New York City Department Parks and Recreation). Wydział ten charak-
teryzuje się wysokimi osiągnięciami w utrzymaniu drzew przyulicznych 
(Peper i in., 2007), opracowując raporty. Na przykładzie jednego z nich 
przeprowadzono m.in. badanie pilotażowe wybranego terenu Pragi Północ. 
W Berlinie, na podstawie analizy wydatków i uzyskanych efektów prac 
pielęgnacyjnych publicznych terenów zieleni miejskiej, stwierdzono, że 
koszty utrzymania publicznych terenów zieleni miejskiej, w tym drzew, są 
o 34% niższe, jeżeli są wykonywane bezpośrednio przez zespoły pracow-
ników miejskich urzędów dzielnicowych, niż wykonywane przez firmy 
wybierane w przetargach (Hetman, 2000).

2. Analiza porównawcza relacji korzyści i kosztów drzew różnej 
wielkości wykazała bezspornie znacznie większą, nawet kilkunastokrotną 
efektywność obecności dużych drzew w strukturach miejskich. W wyniku 
kwantyfikowanych danych udowodniono wielokierunkowe korzyści dużych 
drzew nie tylko z punktu widzenia ekologicznego i wizualnego, ale rów-
nież ekonomicznego. Przy planowaniu rozwoju miasta należy uwzględnić 
wprowadzanie – tam gdzie możliwe – dużych gatunków drzew, stosując 
różne rozwiązania semi-inżynieryjne, jak np. mieszanki kamienno-glebowe 
dla zwiększenia pojemności przestrzeni pod chodnikami dla systemów 
korzeniowych większych drzew. 

3. Mimo ewidentnych korzyści generowanych przez duże drzewa, nie 
wszędzie wielkie drzewa są najlepszym rozwiązaniem. W ograniczonej 
przestrzeni miejskiej, gdzie mogą wystąpić potencjalne konflikty z infra-
strukturą techniczną, ograniczenia rozwoju drzew lub przyszłe trudności w 
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pracach pielęgnacyjnych, lepszym a czasem nawet jedynym rozwiązaniem 
jest posadzenie drzew małych lub średnich. Ważne jest zatem dostosowanie 
wyboru wielkości drzewa do warunków miejsca zapewniającego ich dalszy 
rozwój, jednak zawsze przy równoczesnej poprawie środowiska glebowe-
go, czyli „właściwe drzewo na właściwym miejscu”, przy uwzględnieniu 
parametrów rozwojowych drzewa. 

4. Niezmiernie ważny jest okres pięciu lat po posadzeniu drzew, 
kiedy ma miejsce najwięcej wypadów młodych drzew. Liczba wypadów 
drzew nowo posadzonych na badanym terenie praskim wynosiła 6,5% w 
ciągu roku i była prawie czterokrotnie większa niż w Nowym Jorku i w 
analizowanych miastach płn.-wsch. części USA. Przez zmniejszenie o 1% 
wypadów drzew alejowych można zaoszczędzić rocznie (w okresie do 
pięciu lat kwotę 13252 zł na 100 sztuk drzew nowo sadzonych. 

5. Ogólnym założeniem gospodarki drzewostanem miejskim powinno 
być stworzenie właściwych warunków glebowych i odpowiedniej pielę-
gnacji, zwłaszcza nawadniania, drzew młodych dla zmniejszania procentu 
wypadów oraz przedłużania życia drzewom starszym. Ważne jest dążenie 
do maksymalizacji pokrycia terenu koronami drzew miejskich, zwłaszcza 
przyulicznych i na parkingach dla regulacji klimatu lokalnego i poprawy 
jakości środowiska. Korony drzew stanowią wiodące siły generujące usłu-
gi ekosystemowe i zwiększają efektywność ekologiczną i ekonomiczną 
zielonej infrastruktury. 

6. Staranny wybór gatunków drzew dla danej lokalizacji powinien być 
poprzedzony obserwacją rozwoju istniejących drzew z oceną ich toleran-
cji na określone warunki środowiska. Szczególnie ważna jest obserwacja 
drzew w ciągu pierwszych pięciu lat po posadzeniu, gdyż koszty sadzenia 
i pielęgnacji w okresie adaptacji stanowią dużą, a czasem główną część 
wydatków. Poza wyborem gatunków o pożądanych cechach, zwłaszcza 
drzew dużych, powinny być testowane nowe propozycje prowadzące do 
zwiększenia różnorodności gatunkowej. Wprowadzanie nowych gatunków 
drzew na tereny miejskie powinno być przeprowadzane z dużą ostrożnością 
(Richards, 1993). Istotny jest zwłaszcza ograniczony wybór gatunków 
drzew, których potrzeby pielęgnacyjne przekraczają znacznie poziom 
zabiegów świadczonych rutynowo na danym terenie. 

7. Na terenach o dużym stopniu urbanizacji większe nakłady począt-
kowe powinny być przeznaczone na poprawę środowiska glebowego dla 
zapewnienia długoterminowego wzrostu drzew, łącznie z zastosowaniem 
rozwiązań technicznych powiększających przestrzeń dla rozwoju systemu 
korzeniowego drzew większych. Wymiana drzew w ciągu 3-7 lat po posa-
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dzeniu jest bardziej kosztowna niż inwestowanie w stworzenie środowiska 
glebowego zapewniającego długotrwały i żywotny wzrost drzew. Brak 
zapewnienia warunków rozwoju drzew i wczesne ich usychanie to strata nie 
tylko zmarnowanych środków finansowych, ale co najważniejsze – zmarno-
wanego czasu potencjalnych możliwości generowania wielokierunkowych 
korzyści przez środowisko przyrodnicze. 

8. Ważne jest uwzględnienie recyklingu materiału drzewnego z usuwa-
nych drzew i cięcia gałęzi, co najmniej 25%, po zrębkowaniu do wykorzy-
stania jako mulcz, czy w innej formie. Daje to około 13-17% oszczędności 
w kosztach pielęgnacji drzew i jest stosowane za granicą, gdzie dąży się 
do miejscowego wykorzystania nawet 75% odpadów z drzew (Peper i in., 
2007). 

9. Kompleksowego i szczegółowego opracowania wymaga zagadnie-
nie gospodarki wodnej, zwłaszcza uświadomienia decydentom, planistom 
i ludności znaczenia nawierzchni chłonnej oraz terenów pokrytych roślin-
nością, zwłaszcza drzewami, dla utrzymania zasobów wód podziemnych 
i zachowania ich czystości, a równolegle zapobiegania powodzi. W każdym 
miejscu pokrytym przez lite nawierzchnie należy rozważyć zastosowanie 
powierzchni przepuszczalnej, jak przepuszczalne asfalty, czy nawierzchni 
z różnego rodzaju kostek na chłonnym podłożu, związane przepuszczalnymi 
materiałami, lub pozostawienie terenu otwartego i pokrytego roślinnością, 
co jest najlepszym rozwiązaniem. Wody opadowe spływające i przenikające 
w głąb powinny być powiązane z systemem perforowanych rur rozprowa-
dzających je do odpowiednich zbiorników, przy zabezpieczeniu przenikania 
zanieczyszczeń w głąb gleby. Wody te powinny być wykorzystane dla 
nawadniania terenów zieleni. 

10. Niezbędne jest opracowanie wielu standardowych rozwiązań 
projektowych, mających na celu zwiększanie przestrzeni podziemnej, 
niezbędnej dla adaptacji i rozwoju drzew w miejscach o dużym stopniu zu-
rbanizowania terenów, jak np. mostowe krawężniki i mostowe fundamenty 
pod ogrodzenia, kanały dla skierowania rozwoju korzeni drzew, podłoża 
kamienno-glebowe czy podwieszone (suspended) chodniki, umożliwiające 
zwiększenie objętości gleby. Równolegle należy wprowadzać rozwiązania 
infrastruktury technicznej (rury i fundamenty) stanowiące barierę dla inwa-
zji systemu korzeniowego drzew. Prawidłowe zastosowanie tych rozwią-
zań wymaga znajomości biologii rozwojowej drzew (przez przyrodników 
i techników) oraz zapewnienie starannej pielęgnacji i nadzoru. 

11. Usługi ekosystemowe zwiększają się w miarę wzrostu drzew. 
Uzyskanie tych korzyści wymaga właściwej pielęgnacji warunkującej 
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utrzymanie zdrowej populacji zadrzewień. Koszty dostarczenia regularnej 
pielęgnacji są znacznie mniejsze w porównaniu z utraconą wartością ko-
rzyści, gdy dorastające drzewa przedwcześnie zamierają. Długoterminowy 
plan pielęgnacji powinien ustalić częstotliwość kontroli każdego drzewa co 
najmniej przez pierwsze 10 lat po posadzeniu do czasu uzyskania zdrowej, 
zrównoważonej struktury i kondycji określonych nasadzeń. 

4. Podsumowanie

Analiza usług ekosystemowych uzyskiwanych z obecności drzew 
przyulicznych na obszarach zurbanizowanych w relacji do kosztów pono-
szonych na ich uzyskanie wykazała, że zarówno utrzymanie istniejącego 
poziomu tych korzyści, jak i ich powiększanie wymagają podjęcia wielu 
działań. Podstawowym z nich jest włączenie problematyki drzewostanów 
i zagadnień zielonej infrastruktury miast i wsi w całokształt strategii zrów-
noważonego rozwoju kraju i objęcie planowaniem perspektywicznym. 
Takie przedsięwzięcia podejmowane są w wielu krajach na bazie badań 
naukowych dotyczących rozwiązań systematycznego zwiększania efektyw-
ności ekonomicznej terenów pokrytych szatą roślinną przez zwiększanie 
trwałości rozwoju („sustainability”) zarówno zasobów drzew, jak i całego 
systemu terenów zielonej infrastruktury miasta i terenów okołomiejskich.

Zarówno wartość kompensacyjna (odtworzenia) drzew, jak i skala 
świadczonych usług przez drzewa na rzecz miejskiego ekosystemu i lud-
ności, pokazuje wyraźnie, jak ważna, ale i niedoceniona jest rola terenów 
zielonej infrastruktury, zwłaszcza drzew, dla gospodarki energetycznej 
i wodnej kraju, jakości powietrza, a także dla podniesienia komfortu ży-
cia ludności i zdrowotności obszarów zurbanizowanych. Wartość drzew 
jako trwałego dobra w strukturach miast, jak i synteza wartości pieniężnej 
corocznie uzyskiwanych korzyści, powinny rzutować w istotny sposób na 
podejmowane decyzje inwestycyjne zrównoważonego rozwoju struktur 
miejskich. 

Analizując kierunki usprawniania procesów zarządzania zadrzewie-
niem miasta, należy podkreślić wyraźny postęp w zakresie stosowania 
dobrych praktyk w problematyce zarządzania i rozwoju tych zasobów. 
Jednak ograniczone środki budżetowe na utrzymanie roślinności na tere-
nach publicznych nakłaniają do tworzenia systemów włączania aktywności 
społecznej mieszkańców danego miasta w powiązaniu z wynikami prac 
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naukowych i doświadczeniem jednostek planistycznych i wykonawczych. 
Kompleksowy, perspektywiczny program zasad współpracy różnych or-
ganizacji w dziedzinie „zielonych” terenów rozwojowych, obejmujących 
wiele różnorodnych terenów zieleni – od „zielonych podwórek” w najbliż-
szym zasięgu miejsc zamieszkania, poprzez „opuszczone” skrawki zieleni 
przyulicznej, aż do większych zieleńców i parków. To wszystko może 
stanowić obiekty współpracy, wymiany wiedzy, nauki o bogactwie przy-
rody, przeżyć intelektualnych, nawet duchowych, oraz konsolidacji miesz-
kańców, zwłaszcza młodzieży. Takie działania są impulsem do stymulacji 
aktywności społecznej, zwłaszcza w okresach kryzysu i przyczyniają się 
do podnoszenia estetyki miejsc zamieszkania i wizerunku miasta. Wiedza 
o skali i monetarnej wartości usług ekosystemowych zielonej infrastruktury 
jest inspiracją do podejmowania takich działań. 

Fot. 13a i b. Małe zieleńce przyuliczne założone przez 
wspólnotę mieszkańców w Filadelfii

Fot. 14. Podwórko na 
Pradze Północ. Czy ma 

takie pozostać?

Przedstawienie problemu usług ekosystemowych świadczonych przez 
drzewa w mieście w sposób kompleksowy ma na celu rozpropagowanie 
wśród planistów, decydentów i ludności tych zagadnień jako podstawy do 
rozbudzenia szerokiego zainteresowania i włączenia mieszkańców do ak-
tywnego działania w zakresie zrównoważonego rozwoju ich miasta, a tym 
samym uzyskania zdrowego i atrakcyjnego środowiska przyrodniczego w 
miejscach, w których żyją, pracują i odpoczywają. Celem jest stworzenie 
miasta, które żyje pięknem przyrody i ceni jej bogactwo w swoim otocze-
niu, a wartość dóbr natury można zwielokrotnić poprzez sadzenie, ochronę 
i pomnażanie zielonej infrastruktury, w tym zasobów drzew, w myśl hasła: 
„Więcej drzew, lepszy klimat, lepsze miasta, lepsze życie!” 
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WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW

Nr  Tytuł załącznika  Uwagi

1 Struktura gatunkowa drzew przyulicznych wg inwentary-
zacji z 2010 r.

2 Struktura wielkość obwodów pni drzew 
przyulicznych 

 jw.

3 Zestawienie gatunków drzew przyulicznych 
z zaznaczeniem liczby i procentów wypadów 
w okresie lat 2010-1012 

lata 2010-12 

4 Średni wskaźnik LAI adaptowany z badań 
zagranicznych do struktury gatunkowej drzew 
przyulicznych na terenie badanym Warszawa 
Praga

dane z 2010 r. 

5 Podstawowe dane klimatyczne dla Warszawy, 
Nowego Jorku, Chicago i północno-
wschodniego regionu USA

wg danych 
źródłowych

6 Korzyści z obecności drzew przyulicznych  jw.

7 Koszty utrzymania drzew przyulicznych  jw.

8 Obliczanie monetarnej wartości korzyści 
z obecności drzew przyulicznych

 jw.

9 Kierunki obniżania kosztów utrzymania drzew dane analityczne 
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ZAŁĄCZNIK nr 1
Struktura gatunkowa drzew przyulicznych

Lp. Gatunek Liczba Procent
1 Platanus x hispanica 45 12,50
2 Pyrus ‚Chanticleer’ 37 10,51
3 Tilia cordata 35 9,94
4 Acer negundo 31 8,81
5 Quercus robur 29 8,24
6 Tilia sp. 28 7,95
7 Tilia platyphyllos 26 7,39
8 Acer saccharinum 21 5,97
9 Acer platanoides 20 5,68

10 Robinia pseudoacacia ‚Umbraculifera’ 15 4,26
11 Tilia ‚Euchlora’ 13 3,69
12 Ulmus laevis 11 3,13
13 Catalpa bignonioides 5 1,42
14 Populus simonii 4 1,14
15 Aesculus hippocastanum 3 0,85
16 Fraxinus excelsior 3 0,85
17 Populus x canadensis 3 0,85
18 Tilia tomentosa 3 0,85
19 Acer pseudoplatanus 2 0,57
20 Acer sp. 2 0,57
21 Ulmus sp. 2 0,57
22 Platanus sp. 2 0,57
23 Robinia pseudoacacia ‚Bessoniana’ 2 0,57
24 Sorbus aucuparia 1 0,28
25 Quercus rubra 1 0,28
26 Acer platanoides ‚Globosum’ 1 0,28
27 Corylus colurna 1 0,28
28 Populus alba 1 0,28
29 Populus nigra 1 0,28
30 Sophora japonica 1 0,28

Gatunki dominujące

Dominującymi gatunkami drzew przyulicznych na badanym terenie 
są: Platanus x hispanica (12,5%) oraz Pyrus ‚Chanticleer’ (10,5%). Są to 
nasadzenia bardzo młode (o obwodzie pni do 20 cm). Podczas inwentary-
zacji przeprowadzonej w 2010 roku drzewa te znajdowały się w dobrym 
stanie zdrowotnym. Jednak w ciągu 2 lat uschło 5 szt. (11%) platanów 
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oraz 10 (27%) grusz, co stanowi łącznie 13% wypadów drzew młodych 
o obwodzie pni do 30 cm (załącznik 2), czyli w przeliczeniu rocznym 
średnio 6,5% wypadów tych dwóch gatunków. Acer negundo stanowił 
10% drzewostanu przyulicznego, przeważnie w wieku 40-50 lat. Gatunki 
takie jak Tilia cordata i Acer negundo stanowiły (każdy z nich) ok. 10% 
drzewostanu przyulicznego o średnim stanie zdrowotnym i wieku 40-50 
lat, następnie Quercus robur (8,24%), najstarsze i najcenniejsze drzewa 
na terenie badanym oraz dość licznie reprezentowane gatunki lip, w tym 
Tilia platyphyllos (łącznie ok. 15%) oraz klony Acer saccharinum i Acer 
platanoides, stanowiące łącznie ok. 11% populacji. Wymienione gatunki 
stanowiły ponad 77% całej populacji drzew przyulicznych, pozostałe 
21 gatunków (poniżej 23%) to drzewa przyuliczne rosnące na badanym 
terenie. W relacji drzew dużych do małych: drzewa duże stanowiły 73%, 
średnie – 20% i małe – 7%. Stanowiło to strukturę gatunkowej wielkości 
drzew zbliżoną do Nowego Jorku, gdzie udział gatunków drzew dużych 
wynosił 73%, średnich – 22%, średnich i małych – 5% (Peper i in., 2007).
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ZAŁĄCZNIK nr 2  
Struktura i wielkość obwodów pni drzew przyulicznych  

wg inwentaryzacji z 2010 r.

 Wielkość obwodów drzew w cm (w nawiasach 
wielkość pierśnicy w cm) Liczba drzew Procent

do 10 (3,2) 4 1,1
do 20 (6,4) 68 19,3
do 30 (9,6) 43 12,3

1. Łącznie do 30 (ca 10) 115 32,7
do 40 (12,7) 20 5,7
do 50 (15,9) 5 1,4
do 60 (19,1) 11 3,1
do 70 (22,0) 13 3,7
do 80 (25,5) 17 4,8
do 90 (28,7) 16 4,5
do 100 (31,8) 21 6,0

2. Łącznie do 100 (ca 30) 103 29,3
do 110 (35,0) 15 4,3
do 120 (38,2) 17 4,8
do 130 (41,4) 15 4,3
do 140 (44,6) 17 4,8
do 150 (47,8) 11 3,1
do 160 (51,0) 17 4,8
do 170 (54,1) 6 1,7
do 180 (57,3) 5 1,4
do 190 (60,5) 9 2,6
do 200 (63,7) 3 0,9

3. Łącznie do 200 (ca 60) 115 32,7
do 210 (66,9) 7 2,0
do 220 (70,0) 4 1,1
do 230 (73,2) 3 0,9
do 240 (76,4) 1 0,3
do 250 (79,6) 0 0,0
do 260 (82,8) 0 0,0
do 270 (86,0) 0 0,0
do 280 (89,2) 2 0,6
do 290 (92,4) 0 0,0
do 300 (95.5) 0 0,0

4. Łącznie do 300 (ca 95) 17 4,8
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do 310 (98,7) 0 0,0
do 320 (101,9) 0 0,0
do 330 (105,1) 1 0,3
do 350 (111,5) 1 0,3

 5. Powyżej 300 (powyżej 100) 2 0,5
Razem 352 100

W załączniku jest podany procentowy udział wielkości drzew przy-
ulicznych pogrupowanych wg wymiarów obwodów oraz pierśnic pni (na 
podstawie inwentaryzacji z 2010 roku). Ten rozkład wielkości pni został 
wykorzystany do prognozowania zmian struktury wielkości drzew w miarę 
ich wzrostu w poszczególnych dziesięcioleciach. Wyniki tych obliczeń są 
podane w tabeli 8. 
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ZAŁĄCZNIK nr 3  
Zestawienie gatunków drzew przyulicznych z zaznaczeniem liczby 

i procentów wypadów w okresie 2010-1012 

Lp. Rodzaj lub gatunek drzew
Drzewa (szt.) Ubytki drzew Obwód 

pnia 
cmszt. %2010 2012

1 Lipa sp. 105 103 1
1

0,8
0,8

18 
129

2 Dąb szypułkowy 20 20 -
3 Klon pospolity 21 21 -
4 Klon srebrzysty 18 16 2 11 80 

114
5 Klon jesionolistny 34 33 1 3 122 
6 Klon jawor 2 2
7 Grusza drobnoowocowa

„Chanticleer” 37 27 10 27 do 30 

8 Platan klonolistny 45 40 5 11 do 30 
9 Robinia biała 

„Umbraculifera” 17 17

10 Surmia bignoniowata 
„kulista” 5 5

11 Wiąz sp. 12 12
12 Inne 12 12
13 Razem drzewa 352 308 -
14 Drzewa usunięte w związku 

z budową stacji „Metra” 24 6,8
15 Drzewa uschnięte 20 5,7
16 Ubytki drzew ogółem 44 12,2
17 Ogółem drzewa 352 308
18 w tym: nowo posadzone 83 67 16 19,3
19 w tym: drzewa starsze 245 241  4 1,6

Szczególnie niepokojący jest znaczny ubytek młodych nowo sadzo-
nych drzew, który w stosunku do drzew o obwodzie pni do 30 cm (średnica 
ok. 10 cm) na badanym terenie, stanowił rocznie ok. 6,5%. Jest to wskaźniki 
bardzo wysoki, obniżający w dużym stopniu efektywność ekonomiczną go-
spodarowania drzewostanem. Natomiast 1,1% udziału rocznych wypadów 
drzew starszych w stosunku do populacji dojrzałych drzew jest wskaźnikiem 
stosunkowo niskim w relacji do danych zagranicznych.

Określenie wyceny wartości kompensacyjnej (odtworzenia) zarówno 
drzew wyciętych w związku z budową stacji metra, jak i drzew uschniętych, 
wraz komentarzem, zawarte jest w rozdziale 1.2. 
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ZAŁĄCZNIK nr 4 
Średni wskaźnik LAI został adaptowany z badań zagranicznych 

w dostosowaniu do struktury gatunkowej drzew przyulicznych na 
terenie badanym Warszawa Praga Północ

Gatunek drzewa na 
badanym terenie Pragi 

Północ 
gatunek / odmiana Li

cz
ba

 d
rz

ew
 

% LAI

LAI średnio dla drzew 
przyulicznych o udziale 

gatunkowym > 5% popu-
lacji drzew na badanym 

terenie praskim 

Lp. NY Chica-
go wg NY wg Chicago

1 Platanus x hispanica 44 12,50 2,8  -  
dla 90,6%
populacji

(319/352)

LAI = 2,59

dla 37,3%
populacji

(131/352)

LAI = 1,51

2 Pyrus ‚Chanticleer’ 37 10,51 2,8  -
3 Tilia sp. 35 9,94 2,9  -
4 Acer negundo 31 8,81 2,8  0,7 
5 Quercus robur 29 8,24 2,8  1,4
6 Tilia sp. 28 7,95 3,0  -
7 Tilia platyphyllos 26 7,39 2,6
8 Acer saccharinum 21 5,97 3,4  3.1
9 Acer platanoides 20 5,68 2,8  3,1
10 Robinia pseudoacacia 

‚Umbraculifera’ 15 4,26 1,1  0,2

11 Tilia ‚Euchlora’ 13 3,69 2,6  -
12 Ulmus laevis 11 3,13 2,9  1,3
13 Catalpa bignonioides  5 1,42 1,4
14 Populus Simonii  4 1,14  0,8

Średnia dla gatunków 
drzew o udziale > 5% 
w populacji 

2,59 x 0,906 x 0,78 + 1,51 
x 0,373 x 0,78 = 2,27 

LAI = 2,27

Wskaźniki LAI (wg badań drzew przyulicznych Nowego Jorku1 

i Chicago2) zostały przeliczone w stosunku do liczby porównywanych 
gatunków drzew rosnących na terenie praskim w relacji do procentowego 
udziału drzew porównywanych, przy uwzględnieniu współczynników 
wynikających ze struktury wielkości drzew praskich. 

Uzyskany wskaźnik jest zbliżony do średniego wskaźnika LAI 
= 2,27 (2,3), wynikającego z pomiarów powierzchni rzutu koron róż-
nej wielkości drzew przyulicznych na badanym terenie Pragi Północ. 
Ponadto, nawiązuje do średniego wskaźnika ustalonego dla zróżnico-
wanej wielkości drzew (LAI = 2,4) wg danych dla miast w płn.- wsch. 
regionie USA3. W związku z tym uznano, że uzyskane wartości mogą 
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mieć zastosowanie dla hipotetycznego obliczania korzyści w zakresie 
sekwestracji CO2 i świadczenia innych usług ekosystemów drzew przy-
ulicznych objętych badaniami niniejszej pracy. 

Według opracowań: 
1 Peper i in., 2007, New York City, New York Municipal Forest Resorce Analysis, 

Center for Urban Forest Research, University of California, opartych na metodzie 
Pearce (2003) oraz metodzie Wang i Santini (1995) oraz danych EPA Environmental 
Protection Agency (2003)

2 McPherson i in. 1994, „Chicago’s Urban Forest Ecosystem: Results of the Chica-
go Urban Forest Climate Project”, Northern Forest Experiment Station, General 
Technical Report, NE – 186 

3 McPherson, E.G.; Simpson, J.R.; Peper, P.J.; Shelly, R.; Gardner; Vargas, K.E. 
Xiao, Q., 2007, Northeast Community Tree Guide, Benefits, Costs and Strategic 
Plan United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Southwest 
Research Station, General Technical Report PSW-GTR 202.
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ZAŁĄCZNIK nr 5 
Podstawowe dane klimatyczne (wypisy) 

Warszawa

Według klasyfikacji  Okołowicza (1969) Warszawa leży w  strefie  
klimatu umiarkowanego, ciepłego, przejściowego, natomiast według uak-
tualnionej klasyfikacji Köppena-Geigera (2007) Warszawa leży w tzw. 
strefie Dfb, czyli klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Warunki kli-
matyczne w różnych rejonach miasta różnią się od warunków notowanych 
na Okęciu. Na przykład w centrum Pragi średnia wieloletnia temperatura 
powietrza jest wyższa o 0,8˚C od notowanej na Okęciu. Podobnie opady, 
w tym średnie wieloletnie sumy opadów, są tu wyższe. 

W Warszawie przeważają wiatry z sektora zachodniego (24,7%). Duży 
udział mają także wiatry północno-zachodnie (10,7%) w ciepłej porze 
roku oraz południowo-zachodnie (10,5%) w chłodnej porze roku. Wiosną 
i jesienią dominują wiatry wschodnie (12,8%) i południowo-wschodnie 
(13,9%). Najmniejszy udział mają wiatry północne (7,2%) i północno
-wschodnie (5,9%). 

Cechami charakterystycznymi klimatu Warszawy są dość równomier-
ne opady o średniej wieloletniej ok. 549 mm/rok z maksimum w czerwcu 
(76 mm) i minimum w lutym (26 mm). Średnia roczna temperatura po-
wietrza wynosi +7,8 °C z maksimum w lipcu (+18,0 °C) i minimum w 
styczniu (–3,3 °C). Okres wegetacyjny wynosi ok. 200 dni. Warszawa jest 
najczęściej pod wpływem mas powietrza polarno-morskiego (ok. 60% dni 
w roku) oraz polarno-kontynentalnego (ok. 30% dni w roku).

W Warszawie i okolicach bardzo wyraźnie zaznacza się wpływ dużej 
aglomeracji miejskiej na klimat (tzw. miejska wyspa ciepła). Objawia się 
to poprzez wyższe średnie temperatury w centrum miasta, wyższe opady 
(nagrzanie powietrza powoduje powstawanie silnych prądów wstępują-
cych i chmur konwekcyjnych, którym towarzyszą ulewne opady i burze). 
W zależności od warunków meteorologicznych różnica temperatury 
między śródmieściem Warszawy i przedmieściami może sięgać 7-8 °C, a 
nawet 10 °C. Ze względu na większą szorstkość podłoża w centrum miasta 
zmniejsza się prędkość wiatru.

Z uwagi na wysoką zawartość aerozoli i zanieczyszczeń w powietrzu 
zwiększa się zachmurzenie oraz pogarsza się przejrzystość powietrza, co 
prowadzi do zmniejszania bezpośredniego promieniowania słonecznego 
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i  większenia promieniowania rozproszonego. Nasłonecznienie w Warsza-
wie wynosi ok. 1600 godzin/rok, z tym że w centrum miasta jest o 10% 
niższe.

Chicago

Klimat Chicago jest klasyfikowany jako wilgotny, umiarkowany klimat 
kontynentalny (Kopfeb DFA) z wyraźnie zaznaczonymi czterema porami 
roku. Roczne opady są średnie, największe w miesiącach styczniu i lutym, 
a szczytowe w maju i czerwcu. Nasłonecznienie w Chicago wynosi 2508 
godzin/rok. 

Nowy Jork

Klimat Nowego Jorku jest klasyfikowany jako wilgotny, umiarko-
wany klimat kontynentalny. Emisja gazów cieplarnianych przeliczona na 
mieszkańca jest stosunkowo niska w związku z dużym udziałem transportu 
zbiorowego. Rozwój urbanizacji spowodował powstanie miejskiej wyspy 
ciepła powodującej podniesienie temperatury we wszystkich porach roku. 
Nasłonecznienie w Nowym Jorku wynosi 2535 godzin/rok. 

Miasta płn.-wsch. części USA

Wskaźniki opracowane dla miast płn.-wsch. regionu USA w większo-
ści opierają się na wynikach badań z Nowego Jorku, ponieważ znajdują się 
również w strefie wilgotnego klimatu kontynentalnego. W zestawieniach 
poniżej podano przykładowe dane klimatyczne dotyczące regionu Connec-
ticut, które są charakterystyczne dla całego obszaru. Nasłonecznienie w 
tych miastach jest również podobne do Nowego Jorku i Chicago i wynosi 
ok. 2500 godzin/rok. 

Średnie najwyższe i najniższe miesięczne temperatury oraz opady 

Średnie najwyższe temperatury w 0C

Miasto I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rocz-
ne

Warszawa 0 1 6 12 18 21 22 22 17 12 5 2 11
Chicago 0,1 2,5 8,7 15,8 21 27 29 28,1 24,3 17,3 9,5 2,1 15,5
NowyJork 2 4 8 14 20 25 28 27 23 17 11 5 12*
Miasta 
płn.-wsch. 1,4 3,6 8,7 15,3 20,8 26,5 28,2 28,2 23,8 17,3 10,9 4,3 15,9
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* Mimo różnic średnich najwyższych temperatur charakterystycznych dla 
Nowego Jorku oraz w płn.-wsch. części USA (podanych na przykładzie 
danych z Bradley International AirPort, Connecticut: 1981-2010), wyniki 
badań przeprowadzonych w Nowym Jorku przyjęto wg danych z lite-
ratury do opracowania większości wskaźników odniesionych do całego 
regionu płn.-wsch. USA). 

Średnie najniższe temperatury w 0C

Miasto I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rocz-
ne

Warszawa -4 -4 -1 3 8 11 13 12 8 4 1 -3 3

Chicago -7,5 -5,4 -0,4 5,2 10,7 16,3 19,4 18,7 14,3 7,5 1,5 -5,2 6

Nowy Jork -5 -4 0 5 11 17 20 18 14 8 3 -2 4*

Miasta 
płn.-wsch. -7,9 -6,2 -2,2 3,6 8,7 14,7 17 16,2 11,5 5,1 0,7 -4,8 4,6

* Mimo różnic średnich najniższych temperatur charakterystycznych dla 
Nowego Jorku oraz płn.-wsch. części USA (podanych tutaj na przykła-
dzie danych z Bradley International AirPort, Connecticut: 1981-2010), 
wyniki badań przeprowadzonych w Nowym Jorku przyjęto wg danych 
z literatury do opracowania większości wskaźników odniesionych do 
całego regionu płn.- wsch. USA). 

Średnioroczne i rekordowe najwyższe i najniższe miesięczne temperatury 
w oC 

Miasto
 Najwyższe  Najniższe

średnie rekordowe średnie rekordowe

Warszawa 11  37  3  – 33
Chicago 15,5  42  6,2  – 32
Nowy Jork 12  42  4  bd 
Miasta płn.-wsch. 15,9  39  4,6  – 32

Źródła: Cornell University, 2012, Northeast Regional Climate Center, 2012, Current 
Result, Research News & Science Fact, World Data Center for Meteorology, Climate 
of the World, 2008-1913, Wikipedia, 2012.



Drzewa. Zielony kapitał miast

119

Opady w mm 
Miasto I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Roczne
Warszawa 28 26 30 38 50 66 76 71 46 40 38 36 549 do 

660*
Chicago 52 49 69 93 105 103 101 101 84 82 87 65 992

NowyJork 93 81 111 116 106 112 117 113 109 112 102 102 1272**

Miasta 
płn.-wsch

W granicach od 59 do 133 mm 710-1600

*  W stosunku do tych danych przeprowadzono korektę wg wartości 
rzeczywistych dla Pragi Północ.

** Średnie opady charakterystyczne dla całej płn.-wsch. części USA. Do 
obliczeń usług ekosystemowych przyjęto średnie opady roczne w wy-
sokości podanej dla Nowego Jorku oraz wg wskaźników przyjętych w 
poszczególnych opracowaniach, wymienionych w pracy. 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 
Korzyści z obecności drzew przyulicznych 

6.1. Obliczanie korzyści

Obliczenia były dokonywane przez pomnożenie liczby drzew wg 
struktury wielkości oraz wskaźników korzyści wyrażonych w formie pie-
niężnej dla danej wielkości drzewa. Zgodnie z zasadą opisaną powyżej, 
za drzewa małe uznano drzewa o obwodzie pni do 30 cm. Natomiast dla 
drzew średnich i dużych, tj. drzew o pniach powyżej 30 cm, zastosowano 
zasadę podziału 50:50 (drzewa średnie : drzewa duże), stosując niewielkie 
uproszczenie w stosunku do wyników uzyskanych z inwentaryzacji, gdzie 
relacja ta wyniosła 51:49. 

Na podstawie tych założeń oraz średnich wielkości koron drzew dla 
wymienionych grup wielkości obliczono korzyści wyrażone w formie pie-
niężnej dla wszystkich wariantów scenariuszy. (Przykładowe wyliczenia 
podane są w pełnym tekście opracowania). 

6.2. Obliczanie pokrycia koronami drzew 

W stosunku do analogicznej relacji wielkości drzew, jak podano wyżej, 
obliczono pokrycie terenu koronami drzew, stosując następujące wskaźniki 
powierzchni dla drzew różnej wielkości. 

• drzewa małe 20 m2 
• drzewa średnie 45 m2

• drzewa duże 85 m2 

Powierzchnię stanu wyjściowego pokrycia koronami drzew, określoną 
symbolem „O”, przyjęto na podstawie inwentaryzacji i badań przeprowa-
dzonych w 2010 roku, która wyniosła 12422 m2 (średni wskaźnik (35,2 m2/
drzewo). Dane te zweryfikowano wg wskaźników przyjętych na podstawie 
literatury (tabela 3). Różnica między stanem rzeczywistym i obliczeniami 
wg wskaźników wyniosła 2,7%, czyli w granicach błędu. W związku z tym 
zastosowano przyjęte wskaźniki do obliczenia pokrycia koronami drzew 
terenów ulic we wszystkich wariantach scenariuszy. 

W przyjętych wariantach wskaźniki pokrycia ulic koronami drzew 
nie spełniają założonego docelowego stopnia tego pokrycia, tzw. „stanu 
równowagi zadrzewienia ulic” (Maco i in., 2002), stanowiącego 20-25% 
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pokrycia powierzchni ulic koronami drzew (wg ich rzutu). W związku z 
tym obliczenia kosztów i korzyści przedłużono dla „wariantu pożądanego” 
o następne dziesięciolecia. Jest to tym bardziej uzasadnione, gdyż drzewa 
sadzone w drugim i trzecim dziesięcioleciu w scenariuszu tego wariantu 
osiągną dojrzałość dopiero po dwudziestu czy trzydziestu latach od okresu 
ich posadzenia. Wyniki tych obliczeń są przedstawione w tabeli 8. 
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ZAŁĄCZNIK nr 7  
Koszty utrzymania drzew przyulicznych 

7.1. Założenia wyjściowe dla obliczenia średniorocznych kosztów 
utrzymania drzew przyulicznych na terenie fragmentu Pragi 
Północ 

Obliczanie średniorocznych kosztów utrzymania badanych drzew 
przyulicznych oparto na czterech hipotetycznych scenariuszach zakresu 
prac pielęgnacyjnych na bazie których opracowano modele średniorocz-
nych nakładów pieniężnych w okresie trzech kolejnych dziesięcioleci. Jak 
przedstawiono wyżej, objęcie analizą okresu 30 lat w każdym scenariuszu 
miało na celu prześledzenie teoretycznych zmian ponoszonych kosztów 
w okresie, który dla nowo sadzonych drzew stanowi czas przeciętnego 
dorastania do dojrzałości, a tym samym osiągnięcia maksymalizacji 
uzyskiwanych korzyści (usług ekosystemowych) generowanych przez 
drzewa w mieście. 

Założeniem tych czterech hipotetycznych modeli kosztów utrzymania 
drzew przyulicznych było stopniowe dochodzenie do uzyskania wskaźnika 
„stanu równowagi zadrzewienia ulic”, czyli pokrycia powierzchni ulicy 
koronami drzew w granicach 20-25%. W związku z tym opracowano na-
stępujące scenariusze zabiegów pielęgnacyjnych i rozwoju drzew: 

1. Wariant regresyjny. Prace pielęgnacyjne obejmują: usuwanie 
wypadów drzew bez uzupełniania nowymi nasadzeniami, co spowoduje 
zmniejszenie liczby drzew do 169 sztuk. Prace pielęgnacyjne  obejmują 
cięcia sanitarne i korekcyjne oraz niezbędne prace porządkowe. 

2. Wariant pasywny. Jak wyżej, lecz z uzupełnianiem wypadów dla 
utrzymanie wyjściowego stanu zasobów 352 drzew.

3. Wariant minimalnego rozwoju. Jak wyżej, lecz ze zwiększeniem 
liczby drzew do 443 (wg minimalnej normy Baldera). Do kosztów „wa-
riantu pasywnego” są dodane koszty posadzenia 91 drzew w pierwszym 
dziesięcioleciu, uzupełnianie wypadów drzew nowo posadzonych oraz 
cięcie tych drzew w drugim i trzecim dziesięcioleciu. Koszty utrzymania i 
rozwoju drzew „wariantu minimalnego rozwoju” stanowią sumę wydatków 
„wariantu pasywnego” oraz kalkulację posadzenia 91 drzew i ich pielęgna-
cję przez okres trzydziestu lat.  

4. Wariant pożądany. Zawiera koszty „wariantu minimalnego rozwo-
ju” oraz posadzenie dodatkowo po 65 drzew w drugim i trzecim dziesięcio-
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leciu dla uzyskania określonej w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) „docelowej” liczby 577 drzew. 

Jak widać z powyższego opisu, każdy z następnych wariantów stano-
wi stopniowe dochodzenie do tzw. stanu równowagi zadrzewienia, czyli 
zrównoważonego rozwoju tego fragmentu miasta. Oznacza to, że koszty 
wariantu trzeciego stanowią sumę drugiego i kalkulację wariantu trzeciego, 
a koszty wariantu czwartego sumę wariantu trzeciego i kalkulację wariantu 
czwartego. Wariant pierwszy „regresyjny” stanowi przykład negatywny i 
został wprowadzony dla wykazania relacji teoretycznych (modelowych) 
kosztów utrzymania drzew z uzyskanymi statystycznie rzeczywistymi 
nakładami, które miasto przeznacza na utrzymanie drzew przyulicznych 
i które nie pokrywają potrzeb pielęgnacyjnych, nawet gdy nie przewiduje 
się dosadzania wypadów drzew. (Podobne wnioski na temat niedoinwe-
stowania utrzymania drzew przyulicznych uzyskano na podstawie badań 
przeprowadzonych na terenie Łodzi (Berger i Kronenberg, 2012).

Podstawę obliczania sumy wydatków związanych z utrzymaniem 
drzew przyulicznych w niniejszej pracy stanowiły dane inwentaryzacyjne 
dotyczące wielkości zasobów drzew przyulicznych badanego terenu Pragi, 
określone jako „stan wyjściowy „O”, które dotyczyły kosztów utrzymania 
352 drzew (przed odjęciem ubytków, mających miejsce w latach 2010-2012) 
oraz dane obejmujące następujące zagadnienia: 
– procentowy udział corocznych wypadów drzew nowo posadzonych na 

badanym terenie Pragi Północ (wypis z załącznika nr 3);
– sadzenie i pięcioletnia pielęgnacja drzew nowo posadzonych na przy-

kładzie gatunków drzew przyulicznych rosnących na badanym terenie; 
– procentowy udział drzew usuwanych różnej wielkości oraz ich karp;
– okresowe prześwietlanie i sanitarne cięcie drzew oraz zrębkowanie 

gałęzi;
– struktura wielkości drzew wg obwodów pni – stan z roku 2010 wg 

inwentaryzacji oraz zmiany tej struktury dla poszczególnego wariantu 
(dane te są ujęte w układzie tabelarycznym pełnej wersji opracowania)

– przedstawione w jednostkach pieniężnych korzyści z drzew różnej 
wielkości w poszczególnych wariantach i dziesięcioleciach uzyskane 
na podstawie badań opisanych w poszczególnych rozdziałach pełnego 
tekstu pracy „Drzewa dodają wartości miastom i ich mieszkańcom” 
(2014) i zawarte syntetycznie w tabeli 8. 

– ocena stopnia pokrycia koronami drzew powierzchni ulic w poszcze-
gólnych wariantach i dziesięcioleciach (podana w tabeli 8 i na rys. 39 
w tekście niniejszej pracy). 
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7.2. Procentowy udział corocznych wypadów drzew na badanym 
terenie Pragi Północ 

Jak wynika z załącznika nr 3, w ciągu 2 lat uschło 20 drzew (15 drzew 
do 30 cm obwodów pni i 5 drzew większych). Stanowi to średnio 10 drzew 
w ciągu roku, czyli 2,8% całej populacji drzew rosnących na badanym 
terenie. Niepokojący jest bardzo duży ubytek młodych nowo sadzonych 
drzew, który w stosunku do wszystkich drzew o obwodzie pni do 30 cm 
stanowi rocznie ponad 6,5%. Jest to wskaźnik bardzo wysoki, obniżający 
w dużym stopniu wyniki efektywności ekonomicznej gospodarowania 
drzewostanem. Natomiast udział wypadów drzew starszych, stanowiący 
1,1% całej populacji, jest wskaźnikiem stosunkowo niskim, akceptowalnym 
w relacji do danych zagranicznych, gdzie przyjęto następujące graniczne 
wskaźnika wypadów (wg Peper i in. 2007; McPherson i in. 2007): 
• dla drzew nowo posadzonych – 2,7 do 2,8% 
• dla drzew starszych – 0,6 do 1,3% 

Na podstawie tych informacji przyjęto do modelowych wariantów 
kosztów utrzymania drzew przyulicznych w pierwszym dziesięcioleciu 
istniejące wskaźniki wypadów, wynikające z inwentaryzacji (6,5% – drzewa 
młode i 1,1% – drzewa starsze). Natomiast w następnych dziesięcioleciach 
przyjęto zmniejszenie udziału wypadów drzew młodych do 4%, zakładając 
poprawę jakości pielęgnacji drzew na skutek rozwoju wiedzy. 

7.3. Sadzenie i pięcioletnia pielęgnacja drzew nowo posadzonych

Wskaźniki kosztów sadzenia i pielęgnacji drzew liściastych zostały 
przyjęte wg opracowania pt. „Metoda wyceny wartości drzew na terenach 
zurbanizowanych dla warunków polskich” (2009), z późniejszą zmianą uję-
tą w ekspertyzie dla Ministerstwa Środowiska (2010). Jest to praca zbiorowa 
IGPiM i SGGW. Poniżej są podane zawarte w tym opracowaniu ,,podstawy 
kalkulacji kosztów sadzenia i pielęgnacji drzew w miastach, zastosowane 
do opracowania wariantów scenariuszy przyjętych w niniejszej pracy. 

Podstawę kalkulacji kosztów stanowi Rozporządzenie Ministra In-
frastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych, kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 120, poz. 1389).

Do opracowania kosztów przyjęto następujące założenia:
• stawka robocizny, pracy sprzętu i wskaźniki narzutów średnie wg Infor-

matorów Sekocenbudu na II kwartał 2010 r., tj. robocizna 18,00 zł/rg, 
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wskaźnik narzutu kosztów pośrednich 65,2%, liczony od R+S, wskaźnik 
narzutu zysku 12,0%, liczony od R+S+Kp

• odległość wywozu ziemi jałowej z dołów – 15 km

Ceny materiału roślinnego przyjęto jako średnie ceny drzew dostęp-
nych w sześciu polskich szkółkach, które specjalizują się w produkcji 
dużych drzew wysokiej jakości do nasadzeń ulicznych. 

Całkowity koszt obejmuje :
• koszt wyprodukowania drzewa i przygotowania go do transportu, w tym: 

wykopanie rośliny, zabezpieczenie bryły korzeniowej jutą lub sprzedaż 
drzew w kontenerach;

• całkowity koszt posadzenia drzewa obejmujący robociznę i niezbędny 
sprzęt, koszty zakupu drzewa i koszt materiałów dodatkowych (ziemia 
urodzajna, paliki, mulcz, woda). Transport drzewa od producenta na plac 
budowy – 10-15 km;

• koszt 5-letniej pielęgnacji drzewa (nie obejmuje kosztu wymiany drze-
wa w okresie gwarancyjnym, który jest zawarty w 5% kwocie ryzyka). 
Ponadto ceny przyjęte w opracowaniu zawierają 7% dodatek inflacyjny.

Uwzględniony został pięcioletni okres pielęgnacji drzew po posadze-
niu zamiast okresu trzyletniego, stosowanego w opracowaniu z 2010 roku. 
Wyniki obliczeń zostały przeliczone na poziom roku 2013 wg stawek zmian 
towarów i usług ZUS. Dane te zawiera poniższa tabela. 

Uśrednione koszty posadzenia i pięcioletniej pielęgnacji drzew, obliczone na pod-
stawie przykładowych gatunków rosnących na badanym terenie Pragi Północ (wg 
wskaźników kosztów sadzenia i pielęgnacji drzew IGPiM/SGGW) 

Lp.
Wielkość drzew w okresie 
dojrzałości (obwód pnia w 

okresie sadzenia)

Materiały 
roślinne 
i inne 

Sadze-
nie

Pielęgnacja 
pięcioletnia i 

(roczna)

Razem z 
pięcioletnią 
pielęgnacją 

1 Drzewa małe (obwód pnia 
14-16 cm) 416 876 424 (85) 1716

2 Drzewa średniej wielkości 
(obwód pnia 16-20 cm) 597 1507 403 (80) 2507

3 Drzewa duże (obwód pnia 
16-20 cm) 558 1467 483 (94) 2508

Całkowity koszt posadzenia drzew przyulicznych obejmuje wszystkie 
prace związane z posadzeniem drzewa na wyznaczonym miejscu, czyli 
tzw. instalację, oraz pięcioletnią pielęgnację, przy uwzględnieniu drzew 
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gatunków małych (7%), średnich (31%) i dużych (62%), wg struktury 
wynikającej z inwentaryzacji gatunkowej badanego terenu praskiego. 

W Warszawie sadzi się na ogół drzewa przyuliczne o obwodach pni 
16-20 cm (średnica ok. 6,5 cm) oraz o wysokości 300-350 cm. W tej pracy 
uwzględniono, wynikające z obserwacji, nieco mniejsze wymiary dla ma-
łych drzew takich gatunków, jak wiśnie czy katalpy, tj. drzewa o obwodzie 
pnia 14-16 cm i wysokości 250-300 cm (stanowiące wg inwentaryzacji 
7%). Sadzenie w doły o normatywnej wielkości z całkowitą zaprawą dołów 
ziemią urodzajną. Podstawy kalkulacji, jak koszty materiału roślinnego, 
robocizny, sprzętu oraz inne nakłady (a także kwoty ryzyka i i dodatek 
inflacyjny), zawarte są zarówno w cenach jednostkowych sadzenia i usu-
wania drzew oraz w kosztach prześwietlania i cięć sanitarnych drzew różnej 
wielkości wraz kosztami użycia sprzętu alpinistycznego i podnośników przy 
usuwaniu lub cięciu drzew większych. Ceny te obejmują również koszty 
usunięcia odpadów drzewnych pozostałych po karczowaniu i cięciu drzew 
oraz ich wywóz. 

7.4. Usuwanie uschniętych drzew, karp i zrębkowanie gałęzi 

Koszty usuwania drzew w grupach wielkości wg średnicy pni zostały 
obliczone na podstawie cen stosowanych w Katalogu Nakładów Rzeczo-
wych (KNR 2-21). Dla drzew większych wymagających stosowania sprzętu 
alpinistycznego i podnośników ceny podane w tabeli uzyskane zostały z 
Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew (PTChD). Koszty obejmują 
również usuwanie karp oraz zrębkowanie gałęzi do wykorzystania jako 
mulcz na danym terenie, lub wywóz tych materiałów. W kalkulacji kosz-
tów przyjęto całkowity wywóz odpadów drzewnych. Obliczono również 
warianty wykorzystania części zrębkowanych odpadów z usuwanych i 
ciętych drzew dla wykazania kierunków oszczędności w ramach recyklingu 
i wykorzystania tego materiału drzewnego jako mulcz. 

7.5. Okresowe prześwietlanie i sanitarne cięcie drzew oraz 
zrębkowanie gałęzi

Nowo posadzone drzewa przyuliczne powinny być ukształtowane 
pod względem prawidłowości struktury w szkółkach, lub w ciągu 2 do 5 
lat po posadzeniu. Przyjęto założenie, że nowo posadzone drzewa zostały 
prawidłowo uformowane w zakładach produkcyjnych. W związku z tym 
przewiduje się kontrolę i weryfikację prawidłowości struktury korony tych 
drzew w ramach planowych zabiegów pielęgnacyjnych. Jako regułę przyję-
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to teoretycznie cięcie drzew przyulicznych na terenie badanym w odstępach 
dziesięcioletnich, przy uwzględnieniu zróżnicowanych wielkości drzew 
wg pierśnicy. Koszty zawierają również zrębkowanie odpadów drzewnych 
oraz ich wywóz. Podstawę przeprowadzanych poniżej kalkulacji są ceny 
zawarte w Katalogu Nakładów Rzeczowych (KNR 2-21) oraz dla dużych 
drzew w cennikach PTChD. 

7.6. Struktura wielkości drzew wg obwodów pni – stan z roku 
2010 wg inwentaryzacji 

Jak już powiedziano, podstawą obliczania zmian struktury wielkości 
drzew przyulicznych na badanym obszarze praskim w poszczególnych la-
tach były dane inwentaryzacyjne z roku 2010, których pełny wykaz podany 
jest w załączniku 2. Dane z tego załącznika zostały przeliczone na grupy 
wielkości wg pierśnicy w podziale zgodnym z gradacją cen zawartych w 
obowiązujących cennikach. Poniżej podana jest struktura drzew w pięciu 
grupach wielkości, w jakich są przeprowadzane dalsze analizy poszcze-
gólnych wariantów. 

Grupy liczby drzew przyulicznych wg wielkość obwodów pni (i pierśnic) 
– dane wg inwentaryzacji 2010 r. 

 Wielkość obwodów drzew w cm (w nawiasach 
wielkość pierśnicy w cm) 

Liczba 
drzew %

1) do 30 (ca 10) 115 32,7
2) do 100 (ca 30) 103 29,3
3) do 200 (ca 60) 115 32,7
4) do 300 (ca 95) 17 4,8
5) powyżej 300 (powyżej 96) 2 0,5
Razem 352 100

7.7. Analiza średniorocznych kosztów utrzymania drzew 
przyulicznych

Podstawę opracowania hipotetycznych scenariuszy poszczególnych 
wariantów rozwoju była struktura wielkości drzew oraz faktyczny procent 
wypadów drzew młodszych i starszych wynikający z inwentaryzacji 2010 
roku. Na podstawie tych danych opracowano roczne koszty utrzymania mo-
nitorowanych drzew przyulicznych, przyjmując, że w ciągu roku wypadło 
7 drzew młodszych (nowo posadzonych) oraz średnio wypadły 3 drzewa 
starsze. Dotyczyło to pierwszego dziesięciolecia, natomiast w dalszych 
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okresach przyjęto zmniejszanie wypadów drzew nowo posadzonych do 4 
sztuk rocznie, uwzględniając również uzupełnianie wypadów. 

Przy obliczaniu kosztów pielęgnacji dotyczących jednego roku przy-
jęto teoretycznie 10% cieć sanitarnych i korekcyjnych (przy założeniu pla-
nowanych cięć drzew w okresach dziesięcioletnich), obliczając koszty jako 
średnią liczby drzew istniejących przy uwzględnieniu wielkości obwodów 
pni zgodnych z danymi inwentaryzacyjnymi. Przyjęto całkowitą wywózkę 
odpadów drzewnych oraz 25% dodatek obejmujący prace administracyjne, 
łącznie z nadzorami i pracami „innymi”, które nie były uwzględnione w 
kosztach. 

Ponieważ obliczanie nakładów na utrzymanie drzew dotyczyło wielo-
letnich okresów ich rozwoju, niezbędne było uwzględnienie zmian parame-
trów drzew, które w miarę lat uzyskiwały coraz większe wymiary objętości 
pni oraz wielkości korony. Miało to nie tylko wpływ na koszty utrzymania 
tych drzew, ale także na różnice uzyskiwanych korzyści w poszczególnych 
okresach dziesięcioletnich. Dla dokonania takich obliczeń posłużono się 
wynikami badań Nowaka (1994) dotyczącymi średniorocznych przyrostów 
pierśnic drzew (tabela poniżej)) oraz klasyfikacją uśrednionych powierzchni 
koron drzew małych, średnich i dużych (cz. 6.2.) oraz schematem biolo-
gicznego rozwoju drzew wg Urbana (2004) i innych podanych na rys. 8. 

Średnioroczne przyrosty pierśnic pni drzew przyulicznych (Nowak D., 1994) 

Rodzaj 
drzew

Pierśnica – cm
0-7 8-15 16-30 31-46 47- 60 61-77 77 +

1. jesion 0,90 0,99 0,85 0,64 0,68 0,70 0,44
2. wiąz 0.96 1,15 1,08 0,89 0,83 0,83 1,03
3. klon 0,81 0,92 0,79 0,68 0,66 0,72 1,11
4. inne 0,80 1,10 0,87 0,73 0,73 0,71 0,42
5. topole 0,64 1,06 0,98 0,94 1,49 1,61 1,87
6. średnio 0,85 1,02 0,90 0,79 0,78 0,84 0,95

Według: Nowak D., 1994, Atmospheric Carbon Dioxide Reduction by Chicago’s Urban Forest 
[w:] McPherson i in. 1994, Climate Urban Forest Ekosystem: Results of the Chicago Urban 
Forest Climate Project: 83-95

Zestawienie tych informacji umożliwiło obliczenie średniorocznych 
wydatków (kosztów) dla każdego dziesięciolecia, a następnie korzyści oraz 
korzyści „netto”, relacji korzyści do kosztów (wskaźniki CBR) oraz pro-
gnozowaną powierzchnię pokrycia koronami drzew. Przy opracowywaniu 
tych danych uwzględniono wskaźniki wypadów drzew nowo posadzonych 
zarówno wg inwentaryzacji, jak i założenia modelu ograniczenia wypadów 
w drugim i trzecim dziesięcioleciu. 
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ZAŁĄCZNIK nr 8 
Monetarna wartość korzyści (usług ekosystemowych) z obecności 

drzew przyulicznych 

8.1. Założenia wyjściowe dla obliczenia średniorocznych korzyści 
świadczonych przez drzewa przyuliczne na terenie fragmentu 
Pragi Północ

Określenie monetarnej wartości usług ekosystemowych drzew przy-
ulicznych na badanym terenie Pragi Północ przeprowadzono przy wyko-
rzystaniu wskaźników uzyskanych z literatury dla warunków najbardziej 
zbliżonych do Pragi Północ, zweryfikowanych po przeprowadzeniu badań 
własnych na obszarze monitorowanego terenu miasta. Podstawą przeprowa-
dzonej kalkulacji są wskaźniki korzyści obliczone dla stanu wyjściowego, 
tj. liczby drzew przyulicznych i powierzchni projekcji ich koron według 
inwentaryzacji z roku 2010 oraz zmian wynikających ze wskaźników za-
łożeń poszczególnych wariantów scenariuszy. 

Jak wynika z rozdziału 2.6. oraz tabeli 7, hipotetyczne monetarne ko-
rzyści generowane przez drzewa przyuliczne rosnące na praskim badanym 
terenie wyniosły średnio 168,0 zł/drzewo, przy gradacji od drzew małych 
– 78,0 zł/drzewo, poprzez drzewa średniej wielkości – 185 zł/drzewo, do 
drzew dużych – 466 zł/drzewo. 

Zgodnie z inwentaryzacją powierzchnia rzutu koron wszystkich drzew 
wyniosła 12422 m2 na badanych ulicach. Na podstawie szczegółowej ana-
lizy powierzchni rzutów koron poszczególnych drzew, w nawiązaniu do 
zaadaptowanych wskaźników LAI, przeprowadzono podział na drzewa 
małe, średniej wielkości i drzewa duże. 

Jak podano w pkt. 6.2., za drzewa małe uznano drzewa o powierzchni 
rzutu korony do 20 m2, jako drzewa średniej wielkości przyjęto powierzch-
nię rzutu koron 45 m2, a dla drzew dużych 85 m2. Zgodnie z danymi inwen-
taryzacji, z liczby 352 drzew 224 zaklasyfikowano jako drzewa małe (64%), 
65 drzew jako drzewa średniej wielkości (18%) oraz 63 drzewa (18%) jako 
drzewa duże. Jest to struktura wielkości charakteryzująca tzw. stan wyj-
ściowy (O), będący podstawą obliczeń wszystkich wariantów scenariuszy 
oraz dalszego okresu rozwoju drzew. Jest oczywiste, że w poszczególnych 
wariantach scenariuszy średnie wskaźniki korzyści zmieniają się wraz ze 
zmianą struktury, tj. udziałem drzew różnej wielkości. Na przykład przy 
większej liczbie dużych drzew średni wskaźnik korzyści może być nawet 
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o ok. 70% wyższy (np. w wariancie pożądanym) niż w stanie wyjściowym 
z 2010 roku. 

Poniżej podano przykład obliczania średniorocznych korzyści oraz 
powierzchni terenu pokrytych koronami drzew, obliczonych wg podanych 
wyżej wskaźników odnoszących się do drzew różnej wielkości. 

8.2. Przykład obliczania korzyści – wariant pasywny

Obliczenia były dokonywane przez pomnożenie liczby drzew wg 
struktury wielkości oraz wskaźników korzyści wyrażonych w formie pie-
niężnej dla danej wielkości drzewa. Zgodnie z zasadą opisaną powyżej (pkt 
6.1.), za drzewa małe uznano drzewa o obwodzie pni do 30 cm. Natomiast 
dla drzew średnich i dużych, tj. drzew o pniach powyżej 30 cm, zastosowa-
no zasadę podziału 50:50 (drzewa średnie – 50 % i drzewa duże – 50%), 
stosując niewielkie uproszczenie w stosunku do wyników uzyskanych z 
inwentaryzacji, gdzie relacja wyniosła 51:49. Na podstawie tych założeń 
– jako przykład – obliczono korzyści wyrażone w formie pieniężnej dla 
stanu wyjściowego (O). 

8.3. Stan wyjściowy 

drzewa małe  224 x 78 zł  =  17472 zł
drzewa średnie 65 x 185 zł = 12025 zł
drzewa duże 63 x 466 zł = 29358 zł

Razem    58855 zł 

Średnio  58855 zł : 352 = 167,2 zł/ drzewo 

W analogiczny sposób obliczono korzyści dla wszystkich wariantów. 

Wyniki tych kalkulacji wraz z obliczeniami istotnych wskaźników 
ekonomicznych zostały zawarte w zbiorczej tabeli analitycznej nr 8. W tej 
tabeli – poza poniesionymi kosztami – są zawarte średnioroczne korzyści 
(usługi ekosystemowe) uzyskane dzięki obecności drzew przyulicznych 
w poszczególnych dziesięcioleciach oraz szereg wskaźników oceny efek-
tywności poszczególnych wariantów dla wszystkich przyjętych modeli 
scenariuszy. 
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ZAŁĄCZNIK nr 9 
Kierunki obniżania kosztów utrzymania drzew

Czynnikiem wpływającym na obniżenie kosztów utrzymania drzew 
przyulicznych jest m.in. ograniczanie wypadów drzew nowo posadzonych, 
zwłaszcza w okresie pierwszych pięciu lat po posadzeniu. Zagadnienie to 
jest podkreślane w literaturze przedmiotu jako bardzo ważne. Wyraźnie 
uwidoczniło się to również w przedstawionych powyżej kosztach utrzy-
mania drzew przyulicznych. W związku z tym obliczono, jakie korzyści 
finansowe można uzyskać dzięki obniżeniu o 1% rocznych wypadów nowo 
posadzonych drzew w ciągu 5 lat. 

Koszty uzupełniania wypadów nowo posadzonych drzew w ciągu pięciu 
lat po posadzeniu, w relacji do 100 sadzonych drzew 

1% ubytków rocznie 

Usunięcie 5 drzew (po jednym drzewie każdego roku) wg tabeli
47 zł + 26 zł = 73 zł x 5 x 1,04  380 zł
Posadzenie drzew wg średnich danych z tabeli 
2452 zł x 1,04 = 2550 zł x 5 12750 zł 
Jednorazowe przycięcie drzew wg tabeli
24,3 zł x 5 121 zł
Razem  13251 zł 

Zakłada się, że w następnym pięcioleciu wypady utrzymają się na 
poziomie nie wpływającym w zasadniczy sposób na efekty ekonomiczne 
utrzymania drzew i nie są w tym rachunku brane pod uwagę. Odnosząc 
zatem uzyskane dane do średniorocznych kosztów w obrębie dziesięciolecia 
uzyska się 1325 zł rocznych oszczędności. W relacji do jednego drzewa 
średnioroczne oszczędności wyniosą 13,3 złotych. 

Na podstawie tych danych obliczono, ile kosztuje uzupełnianie 6,5% 
wypadów rocznych (wynikających z inwentaryzacji), a następnie zmniej-
szenie wypadów do 4%, które przyjęto w obliczanych kosztach utrzymania 
drzew w drugim i trzecim dziesięcioleciu poszczególnych wariantów oraz 
w relacji do normy „nowojorskiej” wynoszącej 2,8% wypadów rocznie. 
Dane te zawiera poniższa tabela. 
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Średnioroczne koszty uzupełniania wypadów drzew nowo posadzonych 
w zależności od procentowego udziału wypadów (na 100 drzew) 

Koszty uzupełniania wypadów 
Procent wypadów 

1% 6,5% 4% 2,8%
średnioroczne w dziesięcioleciu (w zł) 1325 8613 5300 3710
na jedno uzupełnione drzewo (w zł) 2650 2650 2650 2650
średnio na drzewo w populacji / rok (w zł) 13,3 86,5 53,2 37,2

 
Odnosząc powyższe dane do obliczeń kosztów utrzymania drzew przy-

ulicznych (załącznik 6) można obliczyć, że przez zmniejszenie wypadów 
z 6,5 do 4% „ratuje” się w ciągu 10 lat 13 drzew na 100 posadzonych oraz 
kwotę 33130 złotych. Gdyby wypady drzew nowo posadzonych z obec-
nych 6,5% rocznie obniżyć do normy nowojorskiej 2,8%, można byłoby 
uratować 19 drzew oraz kwotę 49031 złotych. 

Wysoki udział wypadów nowo sadzonych drzew, wg inwentaryzacji 
6,5% rocznie, w ciągu pięciu lat krytycznego okresu adaptacji stanowi 
ponad 30% ubytków młodych drzew, czyli ponad trzykrotnie więcej niż w 
danych zagranicznych. Jest to duża strata ekologiczna i finansowa świad-
cząca o niskiej efektywności prac w zakresie zielonej infrastruktury w Pol-
sce. Potwierdzone jest to zarówno obserwacją całych rzędów uschniętych 
nowo posadzonych drzew przy niedawno zbudowanych drogach, jak też 
informacjami ze strony pracowników służb zieleni miejskich, że nie 30% 
a nawet 70% nowo posadzonych drzew usycha po kilku latach. Problem 
wymaga zbadania i podjęcia odpowiednich działań dla zapobieżenia tak 
kolosalnym stratom ekonomicznym i ekologicznym, a także straty czasu, 
który mógł być wykorzystany na wzrost drzew i świadczenie przez nie 
usług ekosystemowych dla środowiska i ludności. 

Poza oszczędnościami uzyskanymi dzięki zmniejszaniu wypadów 
nowo sadzonych drzew, wskazane jest wykorzystywanie na miejscu (recy-
kling) materiałów odpadowych, w tym przypadku pozostałości po cięciu 
i usuwaniu drzew. 

Przy obliczaniu kosztów usuwania i cięcia drzew uwzględniono 
całkowity wywóz odpadów drzewnych, sugerując zużytkowanie części 
zrębkowanych odpadów drzewnych co najmniej w 25%. Reszta odpa-
dów drzewnych powinna również podlegać wykorzystaniu w sposób 
gospodarczy (np. drewno do kominków, wyroby z drewna lub mulcz na 
innych budowach). Oszczędności mogą wynosić 13-17%, natomiast przy 
wykorzystaniu 25% zrębkowanych gałęzi do mulczowania na miejscu 
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oszczędności kształtują się w granicach 3-5% w stosunku do kosztów 
pełnego wywozu. Zagadnienie wtórnego wykorzystania odpadów drzew-
nych stanowi duży i dotychczas nieuporządkowany problem, podobnie 
jak wykorzystywanie wody z opadów deszczowych do nawadniania 
terenów zieleni. 
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WYKAZ RYSUNKÓW 

Rys. 1. Etapy rozwoju drzewa na obszarach zurbanizowanych 
Rys. 2. Aktywna powierzchnia koncentracji promieniowania słonecznego usytuowana 
jest na szczycie koron drzew, które chronią nas skuteczniej przed gorącem, niż inne 
rodzaje roślinności (wg Brown’a, 1980).
Rys. 3. Kompleksowa ocena stanu istniejącego i możliwości rozwojowych drzew 
przyulicznych na terenach publicznych
Rys. 4a. Obszar monitoringu i przeprowadzonych badań
Rys. 4b. Stopień zurbanizowania terenu
Rys. 5. Struktura zagospodarowania przestrzennego badanego terenu
Rys. 6. Struktura drzew przyulicznych według rodzajów 
Rys. 7. Szacunkowa struktura wiekowa drzew przyulicznych 
Rys. 8. Rys. 8. Korelacja faz rozwoju drzew (Urban, 2005) ze wzrostem i spadkiem 
monetarnej wartości drzew w metodach wyceny stosowanych w różnych krajach, 
również w polskiej metodzie wyceny drzew (IGPiM)
Rys. 9. Średnia wartość kompensacyjna drzew przyulicznych wg gatunku lub rodzaju 
Rys. 10. Powierzchnia i rozmieszczenie pokrycia koronami drzew badanego terenu
Rys. 11. Wielkości drzew miejskich określonych jako małe, średnie i duże 
Rys. 12. Symulacja zwiększenia zadrzewienia ul Targowej (wizualizacja – Rychlik, 
2012)
Rys. 13. Relacja istniejących drzew w stosunku do obowiązujących odległości od 
obiektów infrastruktury technicznej (Sobczyński, 2012). Drzewa na badanym terenie, 
rosnące poniżej wymaganej odległości od budowli lub sieci, zaznaczone są jako punkty 
czerwone. Drzewa rosnące w obrębie wymaganych odległości od budowli lub sieci 
zaznaczone są jako punkty zielone.
Rys. 14. Wyspa ciepła nad miastem. Przykładowy rozkład temperatury – wg Environmen-
tal Science Publisher for Everybody around the Earth (www. atmosphere.mpg.de/end/2) 
Rys. 15. Tworzenie wysp ciepła w Warszawie. Zaznaczony jest wzrost temperatury w 
centrum prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Warszawy (rys. lewy) oraz koncentracja za-
nieczyszczeń (na przykładzie ołowiu), pokrywający się w ogólnych zarysach z wyspą 
ciepła (rys. prawy). Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
m.st. Warszawy, 2006 r. 
Rys. 16. Pochłanianie promieniowania słonecznego przez liście 
Rys. 17. Wpływ drzew na obniżenie temperatury w lecie
Rys. 18. Efekt ocieniający, ochładzający i izolujący drzew. Oszczędności na ochładza-
niu i ogrzewaniu (dol./rok) przez średnie drzewo liściaste o wys. 12 m, różnie zloka-
lizowane w relacji do budynku jednorodzinnego (Detroit, USA). (Dwyer i in., 1992) 
Rys. 19. Hipotetyczne roczne oszczędności zużycia energii elektrycznej i gazu ziem-
nego (w zł), odniesione do jednego średniego drzewa w domach sąsiadujących z 
odpowiednio zlokalizowanymi drzewami przyulicznymi 
Rys. 20. Relacje między bezpośrednią sekwestracją CO2 i unikaniem emisji CO2  
w wyniku oddziaływania klimatycznego drzew oraz sumą ograniczenia CO2 
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„netto” w powietrzu atmosferycznym (pomniejszoną o ilości uwalnianego CO2 
przy pracach pielęgnacyjnych) – w kg/rok na przykładzie drzewa przyulicznego  
(dane z Chicago i Nowego Jorku). 
Rys. 21. Hipotetyczne ilości CO2 pobranego z powietrza atmosferycznego (sekwestra-
cja) oraz zaoszczędzonego w wyniku oddziaływania klimatycznego średniego drzewa 
przyulicznego różnej wielkości na terenie Pragi Północ 
Rys. 22. Proces oczyszczania powietrza przez drzewa
Rys. 23. Sadzenie drzew na parkingach ogranicza zanieczyszczenia powietrza 
Rys. 24. Hydrogram szybkości przepływu na terenach przed i po urbanizacji (wg 
Cumming-Cockburn, Lid, 2001, za Petersonem, 2010)
Rys. 25. Różnica w szczytowym spływie wody podczas wiosennego ulewnego deszczu 
w l/sek. (wg Simpsona, 1994)
Rys. 26. Procent przepływów powierzchniowych jako funkcja terenów nieprzepusz-
czalnych (wg Duryera i in., 2008) 
Rys. 27. Porównanie wielkości odpływu powierzchniowego z terenów biologicznie 
czynnych i uszczelnionych (Januchta-Szostak, 2012)
Rys. 28. Drzewa ograniczają odpływ wód opadowych (wg McPhersona, 2004) 
Rys. 29. W gęsto zabudowanych terenach miejskich dominują (50%) powierzchniowe 
spływy wód opadowych do kanalizacji, przy niewielkim udziale głębokiej infiltracji 
wód opadowych spływających na tereny przepuszczalne (wg Kornhak i in., 2008). 
Zdjęcia przedstawiają badane ulice dzielnicy Praga Północ. 
Rys. 30. Wizualizacja fragmentu podwórka na terenie Pragi Północ (Rychlik, 2012)
Rys. 31. Liczebność fauny na drzewach rosnących w parku i na terenie betonowego 
chodnika (wg Pisarskiego, 1984)
Rys. 32. Średnioroczne korzyści dla środowiska z obecności jednego 20-30-letniego 
drzewa w mieście (dane z badań w USA)
Rys. 33. Średnioroczne korzyści uzyskiwane z drzew różnej wielkości. Porównanie 
wyników badań z miast USA i z terenu Pragi Północ 
Rys. 34. Korzyści wytworzone przez jesion pensylwański w ciągu 40 lat (McPherson, 
2007)
Rys. 35. Rys. 35. Relacje uzyskanych korzyści (linie zielone) i ponoszonych kosztów 
(linie czerwone) u drzew gatunków małych, średnich i dużych (w dolarach). 1. Dane 
dla miast strefy płn.-wschodniej i umiarkowanej USA. 2. Dane dla niewielkiego miasta 
płn.-wschodniej strefy USA. 3. Dane z miast zachodniej strefy umiarkowanej USA.
Rys. 36. Relacje korzyści do kosztów (BRC) świadczące o wysokiej efektywności 
miłorzębu (1) i platanu (2) 
Rys. 37. Proces regeneracji systemu korzeniowego nowo posadzonych drzew (Wat-
son, 2000)
Rys. 38. Prognoza liczby drzew przyulicznych w trzech okresach dziesięcioletnich 
dla czterech wariantów scenariuszy rozwoju. Stan wyjściowy został oznaczony 
symbolem „0”. 
Rys. 39. Prognozowany stan pokrycia koronami drzew obszaru ulic w różnych wa-
riantach rozwoju 
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WYKAZ TABEL 

Tabela 1. Kompensacyjna wartość drzew przyulicznych wg ulic 
Tabela 2. Pokrycie koronami drzew badanych ulic
Tabela 3. Powierzchnia rzutu koron i LAI w grupach wielkości drzew
Tabela 4. Analiza porównawcza rocznych korzyści (usług ekosystemowych) dostarcza-
nych przez jedno średnie drzewo przyuliczne (miast badanych w USA i z fragmentu 
dzielnicy Pragi Północ)
Tabela 5. Analiza porównawcza rocznych korzyści (usług ekosystemowych) świadczo-
nych przez jedno średnie drzewo przyuliczne różnej wielkości (dane z miast badanych 
w USA i z fragmentu dzielnicy Pragi Północ)
Tabela 6. Hipotetyczne roczne korzyści (usługi ekosystemowe) uzyskane z drzew 
przyulicznych na terenie Pragi Północ 
Tabela 7. Monetarna wartość rocznych korzyści (usług ekosystemów) uzyskiwanych 
z obecności jednego drzewa przyulicznego na badanym terenie Pragi Północ
Tabela. 8. Wynikowa tabela analityczna relacji kosztów i korzyści oraz pokrycia 
koronami drzew powierzchni ulicznych na badanym terenie Pragi Północ. Przykłady 
dotyczą stanu wyjściowego oraz realizacji czterech wariantów scenariuszy rozwoju. 

WYKAZ FOTOGRAFII 

Fot .1 „Szara infrastruktura” 
Fot. 2. „Zielona Infrastruktura”
Fot. 3. Słynne drzewa. Źródło: Sutton A. i in., 1981, The Autuborn Society Book of 
Trees i Gardenwebs.net
Fot. 4-7. Charakterystyka zabudowy na badanym terenie Pragi Północ 
Fot. 8. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 325 cm, rosnący przy al. Solidarności 
Fot. 9. Tabliczki z numeracją drzew na ulicach Berlina (Szczepanowska, 2003)
Fot. 10. Praska ulica bezdrzewna i ulica zadrzewiona
Fot. 11. Każdy skrawek terenu może być wykorzystany na wprowadzenie roślinności, 
zwłaszcza drzew, szczególnie przy trasach komunikacyjnych (przykłady z Nowego 
Jorku i Filadelfii) 
Fot. 12. Małe uliczne zieleńce między domami są licznie wykorzystywane przez miesz-
kańców dla krótkiego odpoczynku. Są często połączone z sąsiadującymi kawiarenkami, 
czy miejscami tzw. fast food (przykłady: centrum Nowego Jorku i centrum Filadelfii)
Fot. 13a. i 13b. Małe zieleńce przyuliczne założone przez wspólnotę mieszkańców 
w Filadelfii  
Fot. 14. Podwórko na Pradze Północ. Czy ma takie pozostać?
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ZESTAWIENIE  POJĘĆ

A
Abiotyczny: Nieożywiony
Abiotyczne zaburzenia roślin: Zaburzenia rozwoju roślin powodowane 
przez nieożywione czynniki środowiska, lub przez działanie ludzi. 
Aeracja: Dostarczenie powietrza do gleby przez zmniejszenie zagęszczenia 
gleby i poprawę jej struktury. System napowietrzający korzeni drzew, np. 
wykonanie otworów między korzeniami i napełnienie luźną mieszanką gle-
bową, lub wykonanie niewielkich rowów między korzeniami i wypełnienie 
przepuszczalną glebą; również wprowadzenie systemu napowietrzającego 
w postaci rur perforowanych dla poprawy dostępności tlenu do korzeni i 
wymiany gazów między atmosferą i glebą. 
Alleopatyczne rośliny: Rośliny wstrzymujące wzrost innych roślin, np. 
przez chemiczne wydzieliny ze swoich korzeni, lub z opadających liści. 
Substancje te przekazane do gleby, zatrzymują rozwój korzeni innych ro-
ślin. Te biochemiczne związki są znane jako alleo-chemikalia i mogą być 
zarówno korzystne (positive alleopathy), jak też powodować niszczące 
działania (negative alleopathy). 
Albedo: Relacje odbitego światła do ogólnej ilości światła padającego na 
powierzchnię, Wysokie albedo wskazuje na wysokie właściwości odbicia 
światła danej powierzchni.
Antropogeniczny: Wytwarzany przez człowieka.

B
Biogeniczny: Wytwarzany przez żywy organizm. 
Biogeniczne lotne związki organiczne (BVOCs Biogenic volatile organic 
compounds): Związki węglowodorów wytwarzane przez roślinność, które 
znajdują się w otaczającym powietrzu i biorą udział w tworzeniu smogu. 
Mogą być toksyczne. Emitowane są w znacznie mniejszej ilości niż wę-
glowodory emitowane przez pojazdy i zakłady przemysłowe 
Bioinfiltracja: Techniki kontroli zanieczyszczeń stosujące „biologiczne” 
materiały do wychwytywania i degradacji zanieczyszczeń. Powszechnie 
używane do wychwytywania szkodliwych chemikaliów czy zanieczysz-
czonych osadów z powierzchniowych spływów wód opadowych, np. 
bioinfiltracja obejmuje bio-swales (błotniste zagłębienia), konstrukcyjne 
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watershed (sztucznie wykonane „przełomy” wodne), czy naturalne tereny 
podmokłe. 
Bioremediacja: Biotechnologie, które stosują biologiczne procesy, jak 
np. mikroorganizmy czy rośliny, które pokonują środowiskowe problemy 
przez usunięcie lub neutralizowanie zanieczyszczeń. 
Bioretencyjny teren: Krajobraz zaadaptowany do pochłaniania spływów 
wód sztormowych na terenach rozwojowych. Powierzchniowy spływ jest 
skierowany do wąskich depresji, które są zaprojektowane jako miejsca 
służące zebraniu zanieczyszczeń z terenów pokrytych roślinnością. W tym 
systemie, podczas ulewy, tworzą się małe zbiorniki wody, natomiast spływy 
z dużej, gwałtownej ulewy są kierowane do systemu kanalizacji deszczowej, 
odprowadzającej wody opadowe. Pozostałe ilości wody są infiltrowane w 
głąb gruntu i równocześnie czyszczone przez specjalne mieszanki glebowe. 
Bioróżnorodność: Tendencja ekosystemów do utrzymywania dużej liczby 
i szerokiego zasięgu gatunków zwierząt, roślin, grzybów i mikroorgani-
zmów. Presja antropologiczna oraz niekontrolowana konsumpcja zasobów 
powodują zakłócenie rozwoju bioróżnorodności oraz wpływają na redukcję 
liczebności gatunków roślin i zwierząt.
Bio-swales: Kanały wypełnione mulczem i roślinnością, stanowiące 
sposoby rozwiązań retencji i przemieszczania spływów wód opadowych, 
zwalniając ich przepływ, powodując filtrację i infiltrację. Ze względu na 
ich linearne kształty, pokryte roślinnością swales (kanały), są szczególnie 
zalecane do stosowania wzdłuż ulic i parkingów. 
Brązowe powierzchnie (Brownfields): Tereny opuszczone lub aktualnie 
użytkowane przez przemysł albo komercję o dużej presji, gdzie ponowne 
zagospodarowanie jest trudne ze względu na wysokie zanieczyszczenie 
terenu i ubicie gleby i wymaga specjalnie przeprowadzonej rewitalizacji. 
Bufer: Pas terenu intensywnie obsadzony roślinnością, służący do absor-
bowania i filtrowania wód opadowych. 

C
Ciągi komunikacyjne do publicznego użytkowania (Public Right of Way 
– PROW): Każdy publiczny pasek terenu otoczony zielenią, jak ścieżka, 
dróżka, aleja, ulica (zarówno urządzone, jak i nieurządzone), przeznaczo-
ne do publicznego użytkowania. To pojęcie obejmuje też niepubliczne 
elementy infrastruktury, czy ułatwienia, jak zbudowane drogi szybkiego 
ruchu, linie kolejowe czy linie energetyczne. 
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D
Decyzja (oferta) ponoszenia opłat (willing to pay): Maksymalna suma 
pieniędzy, którą indywidualne osoby oferują za publiczne dobra i usługi 
(nierynkowe), dostarczane przez elementy środowiska, jak np. drzewa i 
inne rośliny. 
Dojrzałe drzewo: Drzewo, które osiągnęło pożądaną wielkość lub wiek 
dla jego zamierzonego użytkowania. Wielkość, wiek i ekonomiczna doj-
rzałość różni się w zależności od gatunku, lokalizacji, warunków wzrostu 
i planowanego użytkowania.
Drzewa przyjazne słońcu (Solar-friendly trees): Drzewa o luźnej struktu-
rze, umożliwiającej przenikanie zimowego nasłonecznienia w większym 
stopniu niż drzewa o gęstym układzie gałęzi. 
Dwutlenek węgla (CO2): Naturalnie występujący w atmosferze gaz cie-
plarniany, którego koncentracja wzrasta (np. 1996 r. – 6,1 bilionów ton, 
prognoza na 2035 r.– 11,7 bilionów ton). 

E
Emisja CO2 odniesiona do drzew: Emisja dwutlenku węgla uwalniana 
podczas prac związanych z sadzeniem, pielęgnacją i usuwaniem drzew. 
Ewapotranspiracja: Proces parowania terenowego (np. w obrębie użytku 
zielonego), obejmujący transpirację (parowanie z komórek roślinnych) oraz 
ewaporację (parowanie z gruntu). 

F
Fitofag: Roślinożerca – organizm roślinożerny odżywiający się roślinami 
lub częściami roślin.
Fotosynteza: Proces zachodzący w zielonych częściach roślin obejmujący 
przemianę wody i CO2 w cukry przy użyciu energii cieplnej. Towarzyszy 
temu wydzielanie tlenu. 

I
Indeks powierzchni liści – LAI (Leaf area index): Ogólna powierzchnia 
liści na jednostkę korony (np. m2).
Intercepcja: Proces zatrzymywania wód opadowych przez roślinność (np. 
przez liście drzew oraz powierzchnię pnia i gałęzi). 
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L
Lotne związki organiczne (VOCs – Volatile organic compounds): Związ-
ki węglowodorów, jak benzyna, ropa, alkohol, rozpuszczalniki farb itp., 
znajdujące się w otaczającym powietrzu. VOCs biorą udział w formowaniu 
smogu i są toksyczne, często z charakterystycznym zapachem. 
 
M
Miejska wyspa ciepła: Teren miasta, gdzie w okresie letnim temperatura 
powietrza jest od 3O do 8-10O wyższa niż w otaczających dzielnicach. Miej-
skie tereny są gorętsze, m.in. z dwóch powodów: 1/ na skutek ciemnych 
materiałów konstrukcyjnych na dachach i drogach, które absorbują energię 
słoneczną i 2/ małej liczby drzew, krzewów i innej roślinności dostarcza-
jących cienia, wilgoci i wpływających na regulację (w tym ochładzanie 
temperatury powietrza). 

N
Najlepsze praktyki (Best Practices – BP): Techniki, metody czy procesy, 
które są najbardziej efektywne w uzyskiwaniu określonych wyników. Ideą 
tego pojęcia jest to, aby przez właściwie przeprowadzone działania, ich 
kontrolę i testowanie mogły być uzyskane pożądane lub większe korzyści. 
Korzyści mogą być uzyskane również przez zmniejszenie wydatków dzię-
ki ograniczaniu problemów i nieprzewidzianych komplikacji. Najlepsze 
praktyki mogą być także definiowane jako najbardziej efektywny sposób 
rozwiązania zadania. 
Niebieskie dachy: Specjalnie zaprojektowane dachy dla okresowego 
gromadzenia wód opadowych, do ponownego wykorzystania, np. do pod-
lewania roślin posadzonych na dachu, lub nawadniania roślin w otoczeniu 
domów.

O
Ozon (O3): Silnie zapachowy, jasnozielony, reaktywny chemicznie tok-
syczny gaz z trzema cząsteczkami atomów tlenu. Jest to produkt procesów 
photochemicznych, angażujących energię słoneczną. Ozon występuje na 
górnym poziomie atmosfery oraz na powierzchni ziemi. Ozon na powierzch-
ni ziemskiej oddziałuje szkodliwe na zdrowie ludzkie. Ozon jest głównym 
składnikiem smogu.
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P
PM10 (particulate matter): Podstawowa grupa zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego obejmująca drobiny stałych lub płynnych cząstek, jak 
kurz, smoła, dymy i mgła. Wielkość tych cząsteczek (10 mikronów lub 
mniejsza) umożliwia im wniknięcie do płuc, powodując negatywne od-
działywanie na organizm. PM10 redukuje też widoczność. 
Pojemność magazynowa nasycenia wodą powierzchni drzewa: Maksy-
malna objętość wody, która może być zgromadzona na powierzchni liści, 
pnia i kory. Cześć zgromadzonych opadów na powierzchni korony, która 
nie spływa po powierzchni podczas i po ulewie. 
Pokrycie terenu koronami drzew (PTKD): Każdy kawałek terenu po-
kryty przez korony drzew, tj. przez liście, gałęzie i pień, pokrywającą 
powierzchnię terenu „dostrzeganą” od góry, zarejestrowaną np. przez 
satelitę w momencie zbierania danych. (Informacje pokrycia koronami 
drzew można uzyskać również wg „oddolnej” inwentaryzacji terenowej 
(Botton-up Canopy Assessment), odniesione do pokrycia terenu koronami 
drzew na poszczególnych działkach czy ulicach. 
Przepływy (spływy) wód opadowych: Powierzchniowe wody opadowe 
(które nie zdołały przeniknąć do gleby po silnych, sztormowych opadach) 
spływające w miejscach zurbanizowanych z dachów, ulic i chodników do 
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, a następnie do sąsiadujących stru-
mieni lub zbiorników wodnych. Wody opadowe zawierają zanieczyszczenia 
z terenów miejskich, które podczas ulewy spływają do lokalnych zbior-
ników. Przez spowolnianie, przetrzymywanie, intercepcję i oczyszczanie 
wód opadowych drzewa mogą pomóc zredukować objętość niosących 
zanieczyszczenia spływów wód deszczowych. 
Przepuszczalny betonowy chodnik: Składa się z niewielkich betonowych 
jednostek, między którymi jest wąska otwarta przestrzeń lub wypełniona 
przepuszczalnym materiałem, jak np. żwir, piasek. Taki chodnik jest układa-
ny na przepuszczalnym podłożu z tłucznia, żwiru, gruboziarnistego piasku.

S
Sekwestracja: Usuwanie CO2 z atmosfery przez drzewa (i inne rośliny) 
poprzez proces fotosyntezy ( z odjęciem respiracji (oddychania) w kg CO2/
drzewo/ rok. 
Stratum: metoda (i równocześnie narzędzie) oceny i analizy drzew przy-
ulicznych oraz rozwoju i utrzymania tych drzew na podstawie danych 
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inwentaryzacyjnych i określenia wartości rocznych środowiskowych i 
estetycznych korzyści oraz kosztów utrzymania tych drzew.
Szczytowy spływ: Maksymalne tempo spływu opadów w określonym 
punkcie z określonego miejsca i w określonym czasie. 

T
Tlenki azotu (NOX): Ogólne pojęcie dla związków kwasów azotowych 
(NO), dwutlenku azotu i innych tlenków azotu. Tlenki azotu są wytwarzane 
podczas procesów spalania i w dużym stopniu przyczyniają się do tworzenia 
smogu i osadzania się kwasów. NO2 może powodować liczne niekorzystne 
oddziaływania na zdrowie ludzi. 
Transpiracja: Czynne parowanie wody z naziemnych części roślin. Proces 
ten następuje przez aparaty szparkowe w liściach (transpiracja szparkowa), 
przez skórkę (transpiracja kutykularna), przez przetchlinki (transpiracja 
przetchlinkowa). Transpiracja szparkowa stanowi ok. 75% transpiracji 
ogólnej. Na szybkość transpiracji wpływają: wilgotność i ciśnienie powie-
trza (odwrotnie proporcjonalnie), temperatura (wprost proporcjonalnie) i 
światło. Transpiracja ma podstawowe znaczenie w przewodzeniu wody 
przez tkanki roślinne, obniża też temperaturę roślin, chroniąc je przed 
przegrzaniem. Jest procesem fizjologicznym. Ubytek wody z powierzchni 
roślin jest uzupełniany za pomocą systemu korzeniowego pobierającego 
wodę zawartą w glebie. 

U
„Unikana” emisja dwutlenku węgla (CO2) i innych zanieczyszczeń z 
zakładów energetycznych, uzyskana dzięki klimatycznemu oddziaływaniu 
drzew rosnących w otoczeniu domów. Wpływa to na oszczędność energii 
w gospodarstwach domowych, zużywanej na ochładzanie i ogrzewanie 
pomieszczeń. 

W
Wielkość dojrzałego drzewa: Przybliżona wielkość 30-40-letniego drzewa 
po posadzeniu. 
Współczynnik zacienienia: Procent promieniowania światła słonecznego 
padającego na powierzchnię korony, „transmitowany” przez przerwy w 
koronie. Jest to procent światła, które osiągnie poziom gruntu. 
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Z
Zielone dachy: Ogrody urządzane na dachach budynków, obsadzone ro-
ślinnością i małymi drzewami sadzonymi na lekkich, o dużej chłonności 
wodnej mieszankach glebowo-podłożowych. 
Zmiany klimatyczne: Regionalne zmiany temperatury i warunków po-
godowych. Obecne badania wskazują na powiązanie między zmianami 
klimatu w ostatnim stuleciu i ludzką działalnością, szczególnie w obrębie 
procesów spalania. Jednak należy brać pod uwagę wpływ innych czynników 
globalnych, np. geologicznych (wulkany). 
Zielona infrastruktura: Strategicznie zaplanowana sieć obszarów natural-
nych i półnaturalnych z innymi cechami środowiska, zaprojektowana i za-
rządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. 
Obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów 
wodnych) oraz inne cechy fizyczne obszarów lądowych (przybrzeżnych 
oraz morskich). Na lądzie zielona infrastruktura jest obecna na obszarach 
wiejskich i w środowisku miejskim (wg Komisji Europejskiej, Bruksela, 
6.5.2013).
Zoofag: Mięsożerca – gatunek zwierzęcia lub rośliny odżywiający się 
żywymi lub martwymi tkankami zwierzęcymi.
Zrównoważony rozwój: Taki rozwój, w którym potrzeby obecnego poko-
lenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na 
ich zaspokojenie. Może to być osiągnięte przez taki model gospodarowania, 
który zakłada odpowiednie i świadome kształtowanie relacji pomiędzy 
wzrostem gospodarczym i dbałością o środowisko oraz jakością życia, w 
warunkach umożliwiających zachowanie zdrowia człowieka. 
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