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Na placu budowy drzewom zagrażają różne sytuacje, które 
mogą prowadzić do trwałych zniszczeń i uszkodzeń. Najczęściej 
kłopoty zaczynają się już na etapie planowania przedsięwzięcia, 
kiedy to projekt nie uwzględnia prawdziwych i docelowych wy-
miarów drzewa (zarówno zasięgu korzeni jak i korony). Uszko-
dzone w trakcie budowy drzewa w kolejnych sezonach zamie-
rają i po kilku latach mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Dlatego tak ważna jest właściwa ochrona 
drzew w całym procesie inwestycyjnym.

Powszechnymi problemami na placu budowy są:

Jak chronić drzewa 
na placu budowy?

REDUKCJA KORONY 
„KOLIDUJĄCEJ” Z BUDYNKIEM
Nie dostosowanie rozmiarów budynku do istniejące-
go drzewa i zbliżenie się do korony z elewacją wymu-
sza gwałtowną redukcję gałęzi i listowia. Powoduje to 
zmniejszenie możliwości produkcji substancji odżyw-
czych (cukrów) i w efekcie niedostateczne odżywia-
nie korzeni i ich zamieranie. W efekcie drzewo zaczy-
na zamierać.

MECHANICZNE USZKODZENIE 
KORZENI
Uszkodzenia mechaniczne, obcięcie i obszarpanie ko-
rzeni (wykopy, rowy pod instalacje, wkopanie krawęż-
ników) powodują gwałtowną redukcję i zamieranie 
korzeni, co prowadzi do ograniczenia możliwości do-
starczania wody do korony drzewa, ale też prowadzi 
do zaburzenia statyki drzewa i zwiększenia ryzyka jego 
wywrócenia się.
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RUCH CIĘŻKICH POJAZDÓW 
W RZUCIE KORONY DRZEWA
Ruch ciężkich pojazdów i zagęszczenie gruntu powo-
dują trwałe odcięcie dostępu tlenu (i wody) do korze-
ni. Dodatkowo może powodować uszkodzenie kona-
rów i pnia drzewa (i naruszenie żywej tkani drzewa).

NAWIERZCHNIE 
NIEPRZEPUSZCZALNE
Utworzenie nawierzchni bitumicznej, zagęszczonej, 
nieprzepuszczalnej wokół drzew rosnących wcześniej 
w „otwartej przestrzeni”, odcina dopływ tlenu, wody 
substancji odżywczych, powodując odroczone w cza-
sie zamieranie korzeni i całego drzewa.

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
POD DRZEWAMI
Składowanie materiałów w strefie korzeniowej powo-
duje odcięcie dostępu tlenu do korzeni, zanieczysz-
czenie gleby (zmianę pH), uszkodzenie konarów i pnia 
drzewa.
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PRZESUSZENIE KORZENI
Przesuszenie korzeni żywicielskich następujące w efek-
cie zdjęcia warstwy wierzchniej gleby oraz odwodnie-
nia terenu, czy obniżenie terenu wokół drzewa, skutku-
je zaburzeniem funkcjonowania korzeni i osłabieniem 
statyki drzewa.

NADSYPYWANIE, ZMIANA 
STOSUNKÓW WODNYCH
Nadsypywanie, podnoszenie poziomu gruntu w tere-
nie skutkujące ograniczeniem dostępu tlenu do korze-
ni, ale też zmiana stosunków wodnych, np. zalanie te-
renu wodą – „utopienie korzeni”.

LOKALIZOWANIE OBIEKTÓW 
„KOLIDUJĄCYCH”
z rozrastającym się drzewem, jak np. bilbordów, wiat 
przystankowych, znaków drogowych, innych obiektów, 
których użytkowanie będzie stawać w konflikcie z roz-
wojem korony drzewa, czy też instalowanie w rzucie 
korony latarni.
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Na etapie planowania ważne są: 
inwentaryzacja dendrologiczna, operat 
dendrologiczny, projekt ochrony zieleni
Na etapie przygotowania i projektowania inwestycji nie można 
pominąć wielu elementów, o których bardzo często się zapomi-
na lub uzupełnia w momencie posiadania zatwierdzonego pro-
jektu. To na ogół zbyt późno na sensowną ochronę drzew. 

Opracowanie inwentaryzacji dendrologicznej konieczne jest 
w przypadku wszystkich inwestycji, na obszarze których znajdu-
ją się drzewa lub realizowanych w ich sąsiedztwie (do 1,5 m od 
rzutu korony drzewa); 
Wymagane jest opracowanie operatu dendrologicznego, któ-
rego celem jest zachowanie zastanych drzew, zadrzewień i krze-
wów w jak najlepszej kondycji, z uwzględnieniem uwarunkowań 
zagospodarowania terenu;
Projekt ochrony zieleni (POZ) to dokumentacja zawierająca wy-
kaz działań zabezpieczających przed uszkodzeniem lub znisz-
czeniem roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w za-
sięgu jego oddziaływania i opracowany jest w odniesieniu do 
ustaleń projektów wykonawczych oraz/lub projektu organizacji 
budowy. 

 Wyznaczenie Strefy Ochronnej  
 Drzewa
Drzewa na budowie muszą być chronione w całości, łącznie 
z ich korzeniami, najlepiej poprzez wyznaczenie Strefy Ochron-
nej Drzewa (SOD) jako rzut korony drzewa plus minimum jeden 
metr, otoczonej przez nieprzesuwalne ogrodzenie. 

UWAGA! 
W ramach opracowania mapy 
zaleca się domierzenie rzędnych 
terenu i zastanych obiektów 
w obrębie rzutów koron drzew 
cennych oraz drzew przewidy-
wanych do zachowania (wska-
zanych przez zamawiającego). 
Kropka na mapie nie daje wy-
obrażenia o prawdziwym za-
sięgu drzewa;
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 Kluczowy termin ochrony drzew 
 na placu budowy to „próg 
 krytyczny uszkodzenia”
Oczywiście, np. w pasach drogowych, gdzie jest ograniczona 
przestrzeń, trzeba radzić sobie inaczej, stąd wprowadzenie po-
jęcia „progu krytycznego uszkodzenia drzewa”. To obszar wo-
kół drzewa, w którym niedopuszczalna jest jakakolwiek inge-
rencja w system korzeniowy drzewa, gdyż może to poskutko-
wać trwałym uszkodzeniem drzewa i/lub utratą jego stabil-
ności w gruncie. 

W standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w procesie 
inwestycyjnym wydanym przez Fundację EkoRozwoju, przyjmu-
je się, że jest to obszar wokół drzewa (licząc od powierzchni jego 
pnia) o promieniu równym trzykrotności obwodu jego pnia mie-
rzonego na wysokości 130 cm nad gruntem. 

UWAGA!
Niezależnie od przewidzianych 
działań minimalizujących nie-
dopuszczalna jest ingerencja 
w system korzeniowy w obrębie 
progu krytycznego uszkodzenia 
drzewa. Zakaz ten nie dotyczy:
– przeprowadzania elemen-

tów infrastruktury podziem-
nej z wykorzystaniem metod 
bezrozkopowych na głęboko-
ści minimum 130 cm od po-
ziomu gruntu, po uprzednim-
rozpatrzeniu innych przebie-
gów sieci;

– remontów zastanych na-
wierzchni lub innych prac wy-
konywanych bez naruszenia 
systemu korzeniowego;

Ochrona w wielu wypadkach wymaga 
odsunięcia się od korony. Zniszczone 
na placu budowy drzewo nie dodaje 
uroku, a z czasem może stać się 
niebezpieczne.
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W sytuacji, gdy nie jest możliwe zachowanie 
optymalnych dla drzewa stref ochrony ważne 
są rozwiązania projektowe minimalizujące 
szkody
Są rozwiązania pozwalające zbliżyć się z pracami do drzew. W ra-
mach prac projektowych, a potem na placu budowy, należy sto-
sować następujące rozwiązania techniczne minimalizujące kolizje 
z zastanymi drzewami:
–  miejscowe zawężenia ciągów komunikacyjnych, połączone 

z wyraźnym oznakowaniem w celu ograniczania powierzch-
ni utwardzonych w sąsiedztwie drzew – ograniczanie zbliżania 
nawierzchni do drzew;

–  rezygnacja z obrzeży ciągów komunikacyjnych w strefie ochro-
ny drzewa;

–  krawężniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje 
z systemem korzeniowym);

–  fundamenty punktowe zamiast ław fundamentowych (np. 
w przypadku budowy ogrodzenia);

–  chodniki wyniesione (z płytkim korytowaniem lub bez koryto-
wania) i fundamentowane punktowo (chodniki rampowe);

–  budowa nawierzchni z zachowaniem systemu korzeniowego 
w podłożu strukturalnym jako podbudowy ciągu komunikacyj-
nego;

–  kanały technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanały 
teletechniczne) – kanały umożliwiające zbiorcze prowadzenie 
oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych i wybranych 
sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napięcia i zasilanie 
oświetlenia);

–  oznakowanie miejsc, gdzie drzewa wkraczają w skrajnię ciągu 
komunikacyjnego;

–  nawierzchnie półprzepuszczalne – w tym nawierzchnie utwar-
dzone przepuszczające wodę (z kruszywa spajanego żywicą) 
– zalecane w szczególności dla ciągów pieszych i rowerowych;

–  ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi płotkami 
o wysokości około 40 cm, które ograniczają zadeptywanie zie-
leńców, ale nie stanowią bariery dla małych ssaków).

Rozpoznanie zasięgu systemu korzeniowego 
drzewa jest niezbędne do wyboru 
optymalnych rozwiązań
Aby móc świadomie prowadzić prace i decydować o wyborzez 
technologii i rozwiązań w w wielu wypadkach kluczowe jest roz-
poznanie zasięgu systemu korzeniowego drzewa. Jest to bada-
nie terenowe, które pomaga określić rzeczywisty kształt i przebieg 
systemu korzeniowego i może być wykonywane za pomocą jed-
nej z metod:
–  odkrywki kontrolne przy użyciu sprężonego powietrza;
–  georadar dedykowany do badania korzeni drzew;
–  tomografu dźwiękowego z przystawką do badania korzeni.
Rozpoznanie zasięgu systemu korzeniowego drzewa należy wyko-
nać na etapie sporządzania operatu dendrologicznego lub pro-
jektu ochrony zieleni, gdy przewiduje się kolizje planowanych ro-
bót z korzeniami drzew.
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 Metody zabezpieczenia
 drzew i krzewów
Konieczne jest zabezpieczenie wszystkich form zieleni ro-
snących na terenie budowy, a przewidzianych w operacie 
dendrologicznym do pozostawienia. Zabezpieczenie do-
tyczy wszystkich ich części: korzeni, pni, koron. Preferowa-
nym działaniem jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa 
tymczasowym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,5 m 
i wyłączenie tej strefy z obszaru budowy.

Wygrodzenia modułowe

Bariery tymczasowe

Płotki drewniane 

Tymczasowe wygrodzenie 
strefy ochrony drzewa 
(Rys. Jakub Józefczuk)

https://www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/
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Kartę opracowano w ramach projektu Fundacji EkoRozwoju „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” sfinansowanego przez Narodowy 
Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.
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Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocą desek  
(oprac. Ł. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Józefczuk)
1.   Element amortyzujący górny (związany drutem) na 

wysokości nie mniejszej niż 2/3 wysokości odeskowania
2.  Element amortyzujący dolny na wysokości ok. 40 cm
3.  Deski oparte na gruncie, poza napływami korzeniowymi
4.  Deski nie przylegają do pnia i zachowują odstępy 1–4 cm
5.  Deski związane drutem na górze i na dole

Przykłady zabezpieczenia krzewów, młodych 
drzew lub drzew wielopniowych za pomocą 
wygrodzeń (Rys. Jakub Józefczuk)
1.  Wygrodzenie za pomocą płotka 

wysokości ok. 120 cm 
2.  Podwyższone wygrodzenie dla 

zabezpieczenia wyższych krzewów
3.  Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez 

szczelin) w miejscach składowania 
materiałów

4.  Podwiązanie gałęzi młodych drzew
5.  Ciąg techniczny – skraj ciągu minimum 

50 cm od wygrodzenia


