RADY Z EKOSZUFLADY
Wszystkie roliny w terenie zurbanizowanym wymagaj¹
pielêgnacji. Aby kwiaty z naszych kwietników i rabat wygl¹da³y dekoracyjnie, nale¿y usuwaæ zeschniête licie, p¹ki, kwiatostany. Przy krzewach wykonujemy ciêcia formuj¹ce, sanitarne, koryguj¹ce, odcinaj¹c za d³ugie pêdy, chore, czy niew³aciwie rosn¹ce. W przypadku drzew istnieje równie¿ wiele
pielêgnacyjnych zabiegów.

OD CZEGO ZACZ¥Æ
Ka¿dy radykalny zabieg silnie przyczynia siê do obumierania drzewa i sprzyja wszelkim chorobom. Z³e, niefachowo
przeprowadzone zabiegi, s¹ czêsto nieodwracalne, niszcz¹ bezpowrotnie formê
i kszta³t drzewa. Decyzje w przypadku ciêæ
zawsze wiêc wymagaj¹ od wykonawcy
du¿ej praktyki. Dlatego nale¿y przed ich
przeprowadzeniem sporz¹dziæ odpowiedni¹ dokumentacjê, w której zostan¹ okrelone wszystkie czynniki wyp³ywaj¹ce na
stan zdrowia drzewa. Nale¿y okreliæ:
a. podstawowe parametry drzewa: nazwê
gatunkow¹, wielkoæ piernicy (rednica pnia na wysokoci 130 cm), wysokoæ drzewa, rednica korony;
b. opisaæ wszystkie nieprawid³owoci w
stanie zdrowia, np. zachwianie statyki,
suche konary, ubytki, nierównomierne
roz³o¿enie ga³êzi;
c wykonaæ rysunek roboczy z naniesieniem niezbêdnych ciêæ;
d. sporz¹dziæ plan lokalizacji drzewa.
Ciêcia to zabiegi, które mo¿emy podzieliæ na przyrodnicze (pielêgnacyjne)
i techniczne.
CIÊCIA PRZYRODNICZE
maj¹ na celu poprawienie kondycji i stanu zdrowia drzewa oraz sterowanie procesem wzrostu. Mo¿emy tu wyodrêbniæ ciêcia formuj¹ce, rozluniaj¹ce koronê, sanitarne, koryguj¹ce oraz odm³adzaj¹ce.
CIÊCIA FORMUJ¥CE
stosowane s¹ g³ównie na drzewach m³odych, w pierwszych latach ich ¿ycia. Ich
celem jest utrzymanie jednego dominuj¹cego przewodnika (pnia), wycinanie ga³êzi wyrastaj¹cych pod ostrym k¹tem oraz
likwidacja wiêkszej liczby ni¿ jedna ga³¹ w tym samym miejscu (zapobiega to w
przysz³oci wy³amywaniu du¿ych ga³êzi
i nawet ca³ych konarów). Nale¿y wspomnieæ o prawid³owym ciêciu ga³êzi: zawsze za p¹czkiem skierowanym na zewn¹trz. Zastosowanie tych zbiegów u m³odych drzew mo¿e zapobiec wielu nieprawid³owociom w budowie ich korony
i sprzyja unikniêciu przysz³ych problemów.

Z

CIÊÆ KORYGUJ¥CYCH
dokonuje siê na doros³ych drzewach, które
maj¹ ju¿ ukszta³towan¹ koronê. S¹ one bar-
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Po posadzeniu drzewa i ewentualnym okresowym podlewaniu
go, zazwyczaj nie wykonujemy innych zabiegów pielêgnacyjnych,
które s¹ konieczne do prawid³owego rozwoju w warunkach miejskich. Drzewo takie, puszczone samopas w wyniku niekontrolowanego rozwoju wytwarza czêsto wadliw¹ formê korony czy pnia,
a w momencie silnego kolidowania z infrastruktur¹ jest bezwzglêdnie niszczone (wycinane) wbrew jakimkolwiek zasadom.

dzo niebezpieczne, gdy¿ dotycz¹ czêsto konarów i jest du¿a obawa zainfekowania. U
drzew posiadaj¹cych 2 lub 3 przewodniki o
ostrym k¹cie nasady z biegiem czasu mo¿e
nast¹piæ wy³amanie konarów lub roz³amanie
drzewa. W wyniku przyrostu wtórnego na
gruboci obu konarów nastêpuje zjawisko
podobne do wbijania klina.
Rysunek 1
obrazuje, jak
mo¿na temu
zapobiec przez
wyciêcie bocznych konarów
ostro nasadzonych. W przypadku gdy konary s¹ zbyt
du¿e, mo¿na
przez wyciêcie wielu ga³êzi znajduj¹cych siê na
nich zmniejszyæ ich ciê¿ar
i zniwelowaæ
niebezpieczeñstwo.
(rysunek 2).
Poprzez likwidacjê lub os³abienie bocznych konarów i zarazem zmniejszenie ich
ciê¿aru, sprzyja siê rozwojowi g³ównego
pnia. Mo¿na dodatkowo wszystkie zagro¿one konary spi¹æ, instaluj¹c wi¹zania
sztywne lub elastyczne. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e jednoczenie mo¿na usun¹æ maksymalnie 50% ca³ej masy wegetacyjnej korony,
ale du¿o korzystniejsze dla drzewa by³oby usuniêcie tylko do 30%. Zbyt radykalne ciêcia znacznie zwiêksz¹ niebezpieczeñstwo zachorowañ oraz uruchomi¹ proces masowego rozwoju nowych pêdów z
p¹czków pi¹cych. Energia drzewa jest
wówczas stracona na szybk¹ budowê masy
wegetacyjnej, a nie na odbudowywanie
korony i wzmacnianie pnia. Najlepiej tego
typu ciêcia roz³o¿yæ na kilka sezonów wegetacyjnych, aby drzewo uniknê³o niepotrzebnego stresu. Ciêcia koryguj¹ce przeprowadza siê tak¿e wtedy, gdy pieñ jest
z³amany lub zniszczony. Nale¿y odci¹æ
pozosta³oci (szcz¹tki pnia), aby boczny
konar przej¹³ jego funkcje.
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CIÊCIA ODM£ADZAJ¥CE
polegaj¹ na sukcesywnym usuwaniu z
korony starszych ga³êzi i konarów, o s³abych przyrostach, zniekszta³conych lub
koliduj¹cych ze sob¹, czêsto z ubytkami. Tego typu ciêcia stosuje siê g³ównie
u starszych krzewów, ale równie¿ u drzew
miejskich, przy ulicach i domach. Maj¹
na celu pobudzenie drzewa do rozwoju
i poprawienie kszta³tu korony. W przypadku drzew ozdobnych ma³e przyrosty konarów mog¹ byæ spowodowane niew³aciwymi warunkami glebowymi dla danego gatunku, tak wiêc nale¿y i ten czynnik wzi¹æ pod uwagê. Po okreleniu, które ga³êzie bêd¹ wyciête, zaczynamy usuwaæ je w kolejnoci od najni¿ej po³o¿onych, do najwy¿ej.

Rysunek 3 obrazuje miejsca ciêæ oraz
nieprawid³owe przyk³ady zbyt silnego
skracania, jakie czêsto spotykamy w przypadku lip.
CIÊCIA ROZLUNIAJ¥CE
s¹ równoczenie przewietlaj¹cymi. S¹
podobne do ciêæ odm³adzaj¹cych, ale maj¹
za zadanie dopuszczenie do wnêtrza korony wiat³a i stworzenie warunków do
swobodnego przep³ywu przez ni¹ pr¹dów
powietrza. Szczególnie jest to wa¿ne w
przypadku drzew rosn¹cych na wolnej
przestrzeni lub przy ulicach zwarcie zabudowanych. Bezporednie dzia³anie wiatru lub silne pr¹dy powietrza powstaj¹ce
w tzw. kanionie miejskim mog¹ powodowaæ wywracanie siê drzew. Takie obrazki czêsto mo¿emy zobaczyæ po burzy.
CIÊCIA SANITARNE
polegaj¹ na usuwaniu z korony drzewa
suchych, chorych, nad³amanych i ocieraj¹cych siê o siebie ga³êzi.
Rysunek 4 ilustruje usuwanie ¿ywych czêci drzewa. Wszystkie ciêcia
takich ga³êzi o gruboci powy¿ej 3 cm
rozk³adamy na 3 razy. Najpierw w odleg³oci oko³o 30 cm od docelowego
odciêcia nacinamy ga³¹ na g³êboko-
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RADY Z EKOSZUFLADY
ci 1/3 od do³u.
Nastêpnie z
góry docinamy
j¹, aby ga³¹
siê oderwa³a.
Ostatnie ciêcie
to odciêcie pozosta³ego kikuta.
Rysunek 5
przedstawia
sposób ciêcia
suchych ga³êzi. Najpierw
odcinana jest
g³ówna czêæ
(masa) suchej
ga³êzi, a nastêpnie wykonuje siê ciêcie wyrównuj¹ce
na granicy drewna ¿ywego i martwego, tak
aby kalus zasklepi³ powsta³y ubytek. Linia przerywana pokazuje nieprawid³owe,
zbyt g³êbokie wyrównanie.
Nale¿y zapamiêtaæ g³ówn¹ zasadê:
usuwanie ga³êzi do 3 cm gruboci nie
grozi infekcj¹, je¿eli s¹ one zabezpieczone odpowiednimi rodkami. Drzewo w
bardzo krótkim czasie (1-3 lat) zablinia
tak¹ ranê. Rany po odciêciu ga³êzi o gruboci 3-10 cm zabliniaj¹ siê wolno. Konieczne jest nadanie im g³adkiej powierzchni i spadku, aby nie gromadzi³a
siê woda. Miejsca po dociêciu konarów
powy¿ej 10 cm zabliniaj¹ siê latami, a
w przypadku niektórych gatunków prawie nigdy (np. orzecha w³oskiego czy
robinii). U tych wra¿liwych gatunków zabezpieczenie ran rodkami leczniczymi
po odciêtym konarze nale¿y powtarzaæ
corocznie.
CIÊCIA TECHNICZNE
polegaj¹ na zniwelowaniu kolizji miêdzy
drzewem, a urz¹dzeniami technicznymi
i budynkami. Przyczyn¹ tego jest czêsto
posadzenie niew³aciwego gatunku, brak
pielêgnacji (ciêæ formuj¹cych), budowa
nowej infrastruktury bez uwzglêdniania
istniej¹cej rolinnoci, zas³anianie okien,
niszczenie elewacji, kolizja drzew z liniami napowietrznymi, zbyt niskie po³o¿enie ga³êzi przy ulicach i drogach. We
wszystkich przypadkach nale¿y odcinaæ
tylko te ga³êzie, które bezwzglêdnie przeszkadzaj¹. Odcina siê ga³êzie przy samym
konarze, aby pobudziæ konary rosn¹ce na
zewn¹trz. Nie nale¿y ci¹æ ga³êzi prostopadle, gdy¿ nie kszta³tujemy nowej formy korony. Radykalne odciêcie w ten
sposób daje efekt krótkotrwa³y: natychmiast wyrastaj¹ pêdy z p¹ków pi¹cych
w kierunku konfliktowego miejsca.
Rysunek 6 przedstawia sposób za³agodzenia konfliktu, kiedy drzewo ronie
przy samy oknie. Nale¿y odcinaæ tak, aby
utworzyæ w górnej czêci korony gniazdo. W przypadku du¿ych drzew podkrzesywanie, czyli odcinanie ga³êzi od spodu

NR 4 (117)

drzewa, jest b³êdne. Drzewo, aby wyrównaæ straty w masie wegetacyjnej, wypuszcza wiele nowych silnych pêdów w miejscu skaleczenia, tworz¹c nienaturalne,
nieatrakcyjne formy. rodek ciê¿koci
przesuwa siê w górn¹ czêæ korony, powoduj¹c wiêksze prawdopodobieñstwo
wywrócenia drzewa podczas wichury.
W³aciwsze jest wykonanie ciêæ przewietlaj¹cych.
W przypadku drzew niszcz¹cych elewacje nale¿y tak je ukszta³towaæ, aby odleg³oæ korony od budynku wynosi³a minimum metr. Dystans pozwala na swobodny ruch ga³êzi na wietrze, nie dopuszczaj¹c do ocierania siê o mur. Nale¿y dodaæ,
¿e przy prawid³owo wykonanej elewacji
bliskie s¹siedztwo drzewa nie powoduje
zagrzybienia cian, a wrêcz przeciwnie 
wp³ywa na korzystny mikroklimat budynku. Drzewo poch³ania nadmiern¹
iloæ wiat³a w upalne dni, niweluje ró¿nice temperatur (w gor¹ce dni i ch³odne
noce) i wilgotnoci (opady i susze), hamuje silny wiatr, który niekorzystnie
wp³ywa na elewacje i powoduje och³odzenie budynku.

Rysunek 7 obrazuje w³aciwe obciêcie ga³êzi w momencie kolizji drzewa z
sieci¹ napowietrzn¹. Kszta³tuj¹c koronê powodujemy, ¿e wiêkszoæ nowych
ga³êzi bêdzie wyrasta³a w kierunku
przeciwnym do linii napowietrznej.

Rysunek 8 ilustruje przyk³ad ciêæ tech-
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nicznych ga³êzi u drzew stoj¹cych blisko drogi. Pokazane jest, ¿e poza usuniêciem ga³êzi znajduj¹cych siê w bezporednim konflikcie, nale¿y dla uzyskania prawid³owej statyki odci¹æ i inne.
Niezastosowanie siê do tych wskazówek,
np. odciêcie tylko dolnych ga³êzi, powoduje, ¿e drzewo ma przesuniêty rodek ciê¿koci i mo¿e du¿o ³atwiej siê
wywróciæ. Przyczyn¹ bêd¹ silne zawirowania odrodkowe spowodowane szybk¹ jazd¹ samochodów ciê¿arowych.
TERMINY
wykonywania ciêæ drzew ozdobnych w
warunkach miejskich:
a. w stanie bezlistnym, czyli w jesieni
i zimie mo¿emy wykonywaæ wszystkie
ciêcia korekcyjne i techniczne, szczególnie tych gatunków drzew, które na
wiosnê wydzielaj¹ du¿e iloci soków
(brzoza, klon, wierzba, grab, wi¹z). W
tym okresie mo¿na wykonaæ równie¿
ciêcia formuj¹ce i przewietlaj¹ce (rozluniaj¹ce koronê);
b. na pocz¹tku wiosny, w okresie puszczania soków, wykonujemy ciêcia
drzew powoli budz¹cych siê z letargu zimowego (robinia, k³êk, glediczja, morwa). Zwi¹zki od¿ywcze, które drzewo zgromadzi na zasilenie ca³ej roliny, bêd¹ po czêci spo¿ytkowane na zablinienie i rozwój istniej¹cej masy wegetacyjnej;
c. w stanie ulistnienia, latem, wykonuje siê wszystkie ciêcia sanitarnemo¿na z ³atwoci¹ odró¿niæ suche
ga³êzie od ¿ywych. Czas ten pozwala
stosowaæ wszystkie preparaty lecznicze (niektóre z nich zamarzaj¹ w zimie i staj¹ siê bezu¿yteczne). W przypadku koniecznoci wykonania ciêæ
technicznych czy rozluniaj¹cych
mo¿na wybraæ s³absze, chore ga³êzie.
W tym okresie mo¿na wykonaæ równie¿ ciêcia odm³adzaj¹ce (³atwiej oceniæ stan zdrowotny drzewa).
Podsumowuj¹c nale¿y powtórzyæ:
maksymalnie mo¿na usun¹æ jednorazowo z jakiegokolwiek wa¿nego powodu
najwy¿ej do 50 % objêtoci masy wegetacyjnej drzewa, a w przypadku gatunków wra¿liwych, jak np. jesion, d¹b,
mi³orz¹b, orzech w³oski, kasztan jadalny, magnolia  tylko do 30%. Je¿eli jest
potrzeba usuniêcia wiêkszej liczby ga³êzi, nale¿y zabieg roz³o¿yæ na kilka
okresów wegetacyjnych. W³aciwe by³oby przy jednorazowym ciêciu usuniêcie tylko do 20% masy wegetacyjnej,
aby drzewo mog³o ³agodniej znieæ
szok po zabiegu. Konieczne jest ka¿dorazowe zabezpieczenie ran preparatami leczniczymi.
tekst i rys. ROBERT ZUBKOWICZ
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