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ZDROWOTNOÆ ORAZ ZAGRO¯ENIA DRZEW
PRZYULICZNYCH W CENTRUM OPOLA
Streszczenie. W publikacji przedstawiono ocenê zdrowotnoci drzew przyulicznych (rosn¹cych
miêdzy jezdni¹ a chodnikiem) w centrum Opola. Do oceny zdrowotnoci zastosowano metodê
J. Dudy, obejmuj¹c¹ dwunastostopniow¹ skalê. Zbadano 13 gatunków drzew, z których najliczniejszymi, stanowi¹cymi 63,8% by³y: lipa drobnolistna, kasztanowiec pospolity, robinia bia³a, lipa szerokolistna. Wyró¿niono 8 gatunków rodzimych oraz 5 obcych w naszej florze. Wród badanych obiektów najwiêkszy udzia³ (78,1%) mia³y drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej. Drzew w z³ym i bardzo
z³ym stanie by³o odpowiednio 19,3% i 2,6%. Wród gatunków rodzimych stwierdzono 75,7% egzemplarzy w stanie dobrym, 21,0% w z³ym i 3,3% w bardzo z³ym. Wród gatunków obcych w stanie
dobrym by³o 81,4%, z³ym 16,8% i bardzo z³ym 1,8%. Z czynników dzia³aj¹cych negatywnie na stan
zdrowotny drzew rozpoznano m.in.: uszkodzenia mechaniczne, chlorozy, patogeny i szkodniki.
S³owa kluczowe: drzewa przyuliczne, gatunki rodzime, gatunki obce, zdrowotnoæ drzew, zagro¿enia zdrowotnoci.

WPROWADZENIE
Chore i obumieraj¹ce przyuliczne drzewa w miastach s¹ zjawiskiem powszechnym. Poznawaniu i charakterystyce czynników ograniczaj¹cych rozwój drzew przyulicznych oraz dzia³aniom naprawczym powiêcono wiele konferencji i publikacji, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i w pañstwach zachodnioeuropejskich.
Badanie rolin w warunkach ska¿enia rozpoczê³o siê przed oko³o 100 laty w rejonach uprzemys³owionych lub centrach wielkich miast [wieboda 1970]. W Polsce
pocz¹tek badañ zdrowotnoci i zagro¿enia drzew przyulicznych w miastach przypada
na lata 70-te ubieg³ego stulecia [Borecka, Go³¹bek 2009].
Warunki siedliskowe w miastach pogarsza³y siê wraz z postêpuj¹c¹ urbanizacj¹
i chemizacj¹, które w wielu miejscach uniemo¿liwi³y prawid³owy wzrost i rozwój drzew,
niespe³niaj¹cych swych funkcji [£ukasiewicz 1989; Siewniak 2000].
Negatywne czynniki prowadz¹ do szybkiego zamierania drzew, bardzo czêsto potêguj¹c wzajemnie swoje dzia³anie. Os³abione drzewa s¹ nara¿one na atak szkodników i choroby, zw³aszcza grzybowe. Pogarszaj¹ca siê zdrowotnoæ wielu gatunków
drzew jest przyczyn¹ znacznej redukcji dendroflory miejskiej. Z tego powodu w Warszawie
do po³owy 2007 roku wyciêto ponad 1,6 tysiêcy drzew, w Wielkiej Brytanii zamiera rocznie
od 25 do 50% nowo posadzonych drzew, a w Liverpoolu sporód drzew ródmiejskich,
posadzonych w ostatnich latach, 39% zamar³o przed up³ywem piêciu lat [Borowski 2008].
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Wed³ug £ukasiewicza [1989], poza klimatem naturalnym, istotny wp³yw na rozwój
i ¿ycie rolin w rodowisku miejskim ma:
l specyficzny mikroklimat, zale¿ny od wielkoci i charakteru aglomeracji;
l warunki glebowe;
l zanieczyszczenia powietrza;
l zanieczyszczenia gleby;
l wprowadzanie sztucznej nawierzchni;
l uszkodzenia mechaniczne.
Z regu³y na drzewa w miecie dzia³a nie jeden, ale ca³a grupa czynników stresowych, które nie wystêpuj¹ na terenach otwartych. Na ¿ywotnoæ i zdrowotnoæ drzew
miejskich wp³ywaj¹ ró¿norodne zniekszta³cenia rodowiska glebowego. Hierarchia szkodliwoci czynników zagra¿aj¹cych drzewom  poczynaj¹c od najbardziej znacz¹cych
 przedstawia siê nastêpuj¹co:
l nadmierne zagêszczenie gleby;
l zbyt ma³a objêtoæ gleby do ukorzenienia;
l zasolenie gleby;
l stres wodny [£ukaszkiewicz 2008].
Niezale¿nie obok negatywnego wp³ywu czynników rodowiska, du¿e znaczenie
ma niew³aciwy dobór gatunków drzew, który czêsto nie uwzglêdnia³ specyfiki siedlisk. Konieczne jest bowiem sadzenie gatunków i odmian drzew, mog¹cych rosn¹æ
przy ulicach co najmniej przez nastêpne 20 lat [Borowski, Latocha 2006].
Gatunki drzew do nasadzeñ przyulicznych dzieli siê na::
l najbardziej wytrzyma³e;
l rednio wytrzyma³e;
l najbardziej wra¿liwe [£ukasiewicz 1989].
Miêdzy u¿ytkownikami budynków miejskich i funkcjami drzew przyulicznych czêsto
powstaje konflikt. Od³amane ga³êzie spadaj¹ce na samochody, budynki, pieszych
a tak¿e napowietrzne linie energetyczne, mog¹ byæ przyczyn¹ ró¿nych szkód. Korzenie
drzew, czêsto uszkadzaj¹ nawierzchniê ulic, chodników, placów oraz budynki i infrastrukturê podziemn¹. Negatywnego wp³ywu drzew na ich s¹siedztwo niejednokrotnie
mo¿na by unikn¹æ, gdyby projektanci zieleni miejskiej planowali do nasadzeñ odpowiednie do otoczenia, warunków glebowych i wilgotnociowych gatunki drzew, a osoby
odpowiedzialne za ich pielêgnacjê na czas wywi¹zywa³y siê ze swoich obowi¹zków
[Tylkowski 2006].

METODYKA BADAÑ
Celem badañ (w 2008 roku) by³a ocena aktualnej zdrowotnoci drzew przyulicznych w centralnej czêci Opola.
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Zbadano drzewa (265 sztuk) rosn¹ce wzd³u¿ nastêpuj¹cych ulic:
11 Listopada (7 obiektów);
Kardyna³a Boles³awa Kominka (9 obiektów);
Powstañców l¹skich (20 obiektów);
Pasiecznej (26 obiektów);
Strzelców Bytomskich (11 obiektów);
Piastowskiej (9 obiektów);
Norberta Barlickiego (4 obiekty);
Ksiêcia Jana Dobrego (7 obiektów);
Biskupa Jana Kropid³y (13 obiektów);
Tadeusza Kociuszki (22 obiekty);
Hugona Ko³³¹taja (24 obiekty);
W³adys³awa Reymonta (9 obiektów);
Leona Powolnego (4 obiekty);
Franciszka ¯wirki i Stanis³awa Wigury (12 obiektów);
Ma³y Rynek (4 obiekty);
S¹dowej (21 obiektów);
Henryka Sienkiewicza (29 obiektów);
Mieczys³awa Niedzia³kowskiego (21 obiektów);
Konsularnej (4 obiekty);
Haliny Powiatowskiej (6 obiektów);
Marii Konopnickiej (3 obiekty).

Do oceny zdrowotnoci drzew stosowano metodê J. Dudy (tab. 1)  skalê dwunastopunktow¹ (5 stopni uszkodzenia oraz 1 stopieñ bez uszkodzeñ). Okrelaj¹c zdroTabela 1. Stan zdrowotnoci drzew (wg J. Dudy)
Table 1. The health state of trees (by J. Duda)
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wotnoæ poszczególnych drzew, osobno oceniano wielkoæ uszkodzenia pnia i korony.
Za zranienie przyjmuje siê uszkodzenie mechaniczne pnia w postaci zdarcia kory i ³yka
siêgaj¹ce do miazgi (kambium) i g³êbiej a jego szerokoæ okrela siê prostopadle do osi
pnia w miejscu, gdzie prawa i lewa krawêd zranienia, czy kalusa s¹ najbardziej od
siebie oddalone [Wika, W³och 1994].

WYNIKI
Miasto Opole ma 96 km2 powierzchni. Dominuj¹ce gleby to rêdziny i mady rzeczne
 stanowi¹ce oko³o 66%. Klimat jest ³agodny: niskie amplitudy temperatur, umiarkowana iloæ opadów, szybko nastêpuj¹ce termiczne pory roku w I pó³roczu i póno nastêpuj¹ce w II pó³roczu, d³ugi sezon wegetacyjny [Badora 2006].
W grupie badanych drzew stwierdzono 13 gatunków: lipa drobnolistna Tilia cordata (18,5%), kasztanowiec pospolity Aesculus hippocastanum (16,6%), robinia bia³a
Robinia pseudoacacia (15,5%), lipa szerokolistna Tilia platyphyllos (13,2%), jarz¹b
szwedzki Sorbus intermedia (6,8%), klon pospolity Acer platanoides (6,8%), surmia
bignoniowa Catalpa bignonioides (6,4%), g³óg jednoszyjkowy Crataegus monogyna
(4,1%), jesion wynios³y Fraxinus excelsior (3,0%), d¹b szypu³kowy Quercus robur
(2,6%), d¹b czerwony Quercus rubra (2,3%), jarz¹b pospolity Sorbus aucuparia (2,3%)
i lipa srebrzysta Tilia tomentosa (1,9%).
Najliczniejsze gatunki to: lipa drobnolistna, kasztanowiec pospolity, robinia bia³a,
lipa szerokolistna i stanowi³y one 63,8% analizowanej grupy drzew. Wszystkie drzewa
by³y okrytozal¹¿kowe. Wyró¿niono 8 gatunków rodzimych oraz 5 obcych w naszej
florze (udzia³ drzew odpowiednio 57,3% i 42,7%). Wród badanych drzew najwiêkszy
udzia³ (78,1%) mia³y egzemplarze w dobrej kondycji zdrowotnej. Z³y i bardzo z³y stan
wykaza³o 19,3% i 2,6% (rys. 1).
W grupie gatunków rodzimych stwierdzono 75,7% stanu dobrego, 21,0% z³ego i
3,3% bardzo z³ego. W grupie gatunków obcych udzia³y wymienionych stanów wyno-









Rys. 1. Stan zdrowotny drzew przyulicznych w centralnej czêci miasta Opola
Fig. 1. The health status of roadside trees in the central part of Opole
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si³y odpowiednio: 81,4%, 16,8% oraz 1,8%. Zdrowotnoæ gatunków rodzimych by³a
nieco gorsza ni¿ gatunków obcych.
Zranienia pnia stwierdzono u 69,8% drzew, u 6,8% drzew odnotowano pojedyncze
zranienia lub kilka zranieñ  ³¹cznie do 10 cm obwodu; 14,4% drzew mia³o zranienia w
1025% obwodu, natomiast 6,4% wykazywa³o zranienia 2550% obwodu. Drzew
zranionych na ponad po³owie obwodu pnia by³o 2,6% (stopieñ uszkodzenia 4  1,5%
i stopieñ uszkodzenia 5  1,1%). U niemal po³owy drzew (47,2%) nie stwierdzono
ubytku aparatu asymilacyjnego, 22,6% drzew wykaza³o 15% uszkodzeñ korony. Defoliacja u 7,2% drzew wynosi³a 1525% a u 7,6% od 25 do 50%. Ponad 50% uszkodzenie korony mia³o 15,4% drzew (stopieñ 4  9,4% i 5  6,0%). Wynika z powy¿szego,
¿e korony drzew by³y w wiêkszym stopniu uszkodzone ani¿eli pnie.
Z danych w tabeli 2 wynika, ¿e w najlepszym stanie zdrowotnym by³y drzewa
z 4 gatunków. Nale¿a³y do nich: jesion wynios³y, d¹b szypu³kowy, d¹b czerwony i lipa
srebrzysta (wszystkie egzemplarze w dobrej kondycji). Ponad 30% udzia³ drzew w
z³ym i bardzo z³ym stanie odnotowano wród lip drobnolistnych, robinii bia³ych, klonów pospolitych i jarzêbów pospolitych.

Tabela 2. Zdrowotnoæ drzew przyulicznych w centralnej czêci miasta Opola wed³ug gatunków
Table 2. The health of roadside trees in the central part of Opole sorted by species
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Czynniki zagra¿aj¹ce zdrowotnoci drzew przedstawia tabela 3. Uszkodzenia mechaniczne pnia i korony stwierdzono u 116 drzew. Wadliwa lokalizacja drzew (miêdzy
jezdni¹ a chodnikiem) nara¿aj¹ca je na uszkodzenia mechaniczne by³a g³ównym powodem tych uszkodzeñ.
Tabela 3. Czynniki zagra¿aj¹ce zdrowotnoci drzew przyulicznych w centralnej czêci miasta Opola
Table 3. Factors threatening the health status of roadside trees in the central part of Opole
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Stwierdzono wystêpowanie: szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohridella
(43 odnotowania), chloroz (37 przypadków), rozszczepki pospolitej Schizophyllum
commune (20 odnotowañ), nekroz oraz ma³o wolnej przestrzeni wokó³ drzewa (po 17
przypadków), nowotworu i m¹czniaka prawdziwego dêbu Microsphaera alphitoides
(po 4 odnotowania), a tak¿e antraknozy (plamistoci zgorzelowej) Apiognomonia errabunda, plamistoci lici g³ogu Entomosporium mespili, tyszerki p³askowianki Tischeria
complanella (po 3 przypadki).

WNIOSKI
1. Wród badanych drzew stwierdzono 13 gatunków, w tym 63,8% stanowi³y: lipa
drobnolistna, kasztanowiec pospolity, robinia bia³a, lipa szerokolistna.
2. Zdrowotnoæ drzew gatunków rodzimych by³a nieco mniejsza ni¿ gatunków obcych.
3. Z poród czynników degraduj¹cych zdrowotnoæ drzew rozpoznano: uszkodzenia
mechaniczne, chlorozy, patogeny i szkodniki.
4. Wyniki badañ zapocz¹tkowa³y wieloletni cykl obserwacji i oceny zdrowotnoci drzew
przyulicznych Opola.
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HEALTH AND HAZARDS OF ROADSIDE TREES IN THE CENTRAL OF OPOLE
Summary
The publication presents an evaluation of health status of roadside trees (growing between the road and
the pavement) in the central part of the city of Opole. To assess the health condition of the trees the
method proposed by J. Duda was used, whereby the health of a tree is assessed in the twelve gradual
scale. Among the surveyed trees, 13 species were found, of which the most abundant, constituting
63.8% of the examined group were: Tilia cordata, Aesculus hippocastanum, Robinia pseudoacacia, Tilia
platyphyllos. Eight native and five alien species in the domestic flora were distinguished. Among the
studied objects definitely the largest share  78.1% had the trees in good health. The specimens in poor
and very poor condition constituted 19.3% and 2.6% respectively. In the group representing the native
species of trees, 75.7% of the specimens in good condition, 21.0% in poor and 3.3% in very poor was
noted, while among the alien species 81.4% were in good condition, 16.8% in bad and 1.8% in very
poor. Among the factors negalively affecting the health status of trees, mechanical damages, chloroses,
pathogens and pests were identified.
Key words: roadside trees, native species, alien species, health of trees, health hazard.
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