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I N T E R P E L A C J A 

dot. opracowanie dla naszego miasta kompleksowej Mapy Drzew - 
Mapy Koron Drzew (jak i Mapy Pni Drzew) 

oraz właściwej pielęgnacji zwłaszcza drzew celem 
przeciwdziałania ich ogławianiu i tym samym niszczeniu, niepotrzebnej wycinki 

 

 Mapa Koron Drzew jako pierwsza powstała w Warszawie na początku ub. roku. 

Pozwala skutecznie chronić drzewostan oraz jest pomocna w ramach wsparcia adaptacji 

do zmian klimatu.  Mapa taka daje możliwość oszacowania stopnia pokrycia koron drzew 

poszczególnych obszarów miasta, ilości pochłanianego CO2, powstającego tlenu, 

kształtowania wysp ciepła i dzięki podjętym działaniom regulowania tych kwestii, 

podejmowania kroków celem uzupełnienia drzewostanu tam, gdzie jest to wg tej mapy 

wskazane. Pomocną do utworzenia takiej szczegółowej Mapy dla naszego miasta może 

być Mapa Koron Drzew jaka pod koniec ub. roku powstała dla Polski. Mapa Koron Drzew 

jest w Warszawie podstawą do utworzenia Mapy Pni Drzew, w Łodzi zaś trwają prace nad 

stworzeniem po prostu Mapy Drzew, gdzie dzięki wdrożonej aplikacji sami zaangażowani 

w sprawę Mieszkańcy mogą się włączyć w to zadanie (należy tu określić nie tylko sam 

gatunek, kondycję etc., ale i m.in. obwód pnia drzewa). 

 Na temat zieleni w mieście, roli dorosłych drzew mówiłam wielokrotnie, również na 

ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. M.in. pełnią one funkcje 

retencyjne, pochłaniają wirusy, bakterie, zanieczyszczenia, zatrzymują wiatr, ale i regulują 

temperaturę obniżając ją w upalne dni, jak i wpływają na estetykę przestrzeni. 

 Ale właśnie aby te funkcje pełnić, muszą znajdować się w dobrej kondycji, a tę 

gwarantuje właściwa ich pielęgnacja. Mówi o tym dokładnie ustawa o ochronie przyrody – 

kiedy i w jakim % można wykonywać prace związane z usunięciem gałęzi w obrębie koron 

drzew. Nie wykonuje się też tego dowolnie, a są określone zasady w zależności od rodzaju 

cięć (przybliżałam to szczegółowo w interpelacji w kwietniu 2015 r. przedstawiając temat 

odpowiedniej pielęgnacji zieleni, szczególnie drzew). Właściwie wypielęgnowane drzewo 

pełni ww. funkcje, zachowuje swoją statykę i nie jest podatne na wykroty, czyli nie jest 

zagrożeniem pod tym kątem. 

 W naszym mieście mimo wszystko obserwujemy proces ogławiania drzew przez 

różnych zarządców terenów. Widząc to osoby prywatne powielają takie działania. Drzewa 

nabierają „dziwnego” pokroju, stanowią zagrożenie związane z wywrotem, obumierają 

zamiast się rozwijać (drzewo żywi się poprzez liście, a pozbawione gałęzi nie wytwarza 

odpowiedniej ku temu masy liści). Tracimy bezpowrotnie z naszego krajobrazu skarb w 

postaci wieloletnich drzew, a pytanie retoryczne brzmi – ile czasu rośnie ok. 90-letnie 

drzewo, które pełni te wskazane funkcje? 

(1 dorosły buk produkuje tyle tlenu, co mniej więcej 1700 buków małych, 10-letnich). 



 Warto w związku z tym dawać dobry przykład, ale też zastanowić się nad 

działaniami edukacyjnymi w tym zakresie. Można stworzyć czy osobną aplikację, albo 

zakładkę w istniejącej miejskiej aplikacji Miasto Ciechanów oraz zakładkę na stronie 

Urzędu Miasta, gdzie byłyby zawarte informacje na temat właściwej pielęgnacji zieleni 

wraz z konkretnymi zapisami ustawowymi zawierającymi konsekwencje, jakie można 

ponieść wykonując to nieodpowiednio. Warto też zawrzeć tam informacje dot. warunków 

jakie należy spełnić odnośnie usunięcia drzew i krzewów (wiem, iż są informacje na BIP, 

ale dobrze byłoby ułatwić to Mieszkańcom zapisując wszystko w jednym miejscu, gdyż 

często pytają o to nie potrafiąc wyszukać ww. treści). Zaznaczyć, iż w myśl ustawy o 

ochronie przyrody prezydent miasta może wymierzać za niezgodne z nią działania 

administracyjną karę pieniężną (nie tylko dotyczącą wycinki bez zezwolenia). 

 W ostatnim czasie przycinka koron drzewek miała miejsce np. przy bursie przy ul. 

Gabriela Narutowicza, i to w czasie już niedozwolonym na tego typu prace, czyli w okresie 

lęgowym ptaków. Ale i sezon pozimowy wykazał więcej takich miejsc, gdzie zamiast drzew 

zostały kikuty (niestety, nie mają one szans na rozwój, będą zamierać w ciągu następnych 

sezonów, a po czasie kwalifikować się do wycinki stając się suche – takim jest np. drzewo 

na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza/Spółdzielcza). W okresie lęgowym odbywa się też 

wycinka w Lesie Krubińskim podlegającym pod Nadleśnictwo Ciechanów. Dobrze 

zastanowić się również nad przesłankami dotyczącymi wycinki każdego zdrowego drzewa, 

także znajdującego się w obszarze planowanych inwestycji – aby działo się to naprawdę w 

ostateczności, a na nowo budowanych np. ulicach starać się pozostawić  możliwie jak 

najwięcej istniejącego drzewostanu, odpowiednio zabezpieczając go na czas realizacji 

inwestycji. 

 Jak wyżej zatem – warto zebrać potrzebne informacje w stworzonej osobnej na 

stronie Urzędu Miasta/aplikacji zakładce celem działań edukacyjnych, łącznie z 

opracowaną Mapą Drzew, zawierać je cyklicznie w Gazecie Samorządowej, na stronach 

społecznościowych Urzędu Miasta, przekazywać do mediów, czy też poprzez ulotki, 

plakaty wieszane na terenie miasta, stosować się do nich, jako element polityki Miasta 

Ciechanów w zakresie dbałości o ten aspekt środowiskowy. 
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