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SPRAWOZDANIE   

z  II Forum współczesnych metod pielęgnacji drzew. 

 

 

 

W dniu 11 czerwca 2010r. odbyło się w gamach Ministerstwa Środowiska 

przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie: 

 II Forum współczesnych metod pielęgnacji drzew,  

zorganizowane przez: Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony 

Drzew. 
Patronat nad Forum objęli: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

Pan Michał Kiełsznia oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych  

Pan Marian Pigan. 

Forum adresowane było przede wszystkim do przedstawicieli 

Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji 

Lasów Państwowych, nauczycieli szkół leśnych, oraz przedstawicieli 

jednostek samorządowych odpowiedzialnych za stan drzew w tym 

pomników przyrody. 

Oprócz przedstawicieli w.w instytucji w Forum wzięli udział pracownicy 

naukowi wyższych uczelni, przedstawiciele Funduszy Ochrony 

Środowiska, projektanci i wykonawcy prac związanych z pielęgnacją 
zieleni, oraz przedstawiciele prasy. 

W wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej Ministerstwa Środowiska 

zasiadło 150 osób. 

Program II Forum współczesnych metod pielęgnacji drzew przedstawiał 

się następująco: 

 

1. Godz. 10.30 – 12.00 – prof. dr hab. inż. Marek Siewniak – urzędujący 

Prezydent Europejskiej Rady do spraw Drzew - European Arboriculture 

Counsil (EAC) 

            „Współczesne zasady pielęgnowania drzew ozdobnych”. 
2. Godz.12.15 – 12.45 – de Gouret Lichfield (EAC) – Past President – 

Szwecja. 

 “Ujednolicenie metod pielęgnowania drzew w Europie”. 
3. Godz. 13.00 -13.30 - mgr inż. Stanisław Styczyński – Prezes 

Międzynarodowego Towarzystwa  

                                                      Uprawy i Ochrony Drzew. 

„Zadania Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew 

we wprowadzaniu ujednoliconych, europejskich metod pielęgnowania 

drzew”. 
4.Godz.13.45 – 14.30 – prof. dr hab. – Tadeusz Baranowski – Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu. 

              „Szrotówek kasztanowcowiaczek a zdrowotność drzew” 
5.Godz.14.30 – 14.45 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji. 
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Problemy związane z wprowadzeniem w Polsce prawidłowych sposobów 

pielęgnacji drzew oraz unormowaniem zasad tej pielęgnacji były przedmiotem 

spotkań i wymiany informacji z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska od 

dłuższego czasu. 

W pismach, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, będących odpowiedzią na nasze postulaty oraz 

przekazywane materiały uzyskaliśmy akceptację naszego stanowiska oraz do 

podjęcia działań w celu zorganizowania w.w. Forum. 

Pragniemy podkreślić, że sprawy te były już przedmiotem konferencji 

zorganizowanej w roku ubiegłym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego dla pracowników służb konserwatorskich zajmujących się 
zabytkowymi układami zieleni. 

W Polsce istnieje długa tradycja pielęgnacji drzew. 

W latach 60-80 XX wieku, zgodnie z europejskimi standardami stosowano w 

naszym kraju zabiegi zwane chirurgią drzew. 

Jednakże, już 24 września 1993r w Jachrance zorganizowana została przez Zarząd 

Ochrony i Konserwacji Zespołów Parkowo-Ogrodowych konferencja p.t. „ 

Chirurgia drzew - stan obecny i perspektywy” dla wojewódzkich konserwatorów 

przyrody i wojewódzkich konserwatorów zabytków. 

W swoim zamierzeniu konferencja miała zapoczątkować odejście od 

niewłaściwych metod pielęgnacji drzew stosowanych do tamtej pory. 

W reakcji na światowe zmiany w poglądach o zakresie i sposobach pielęgnowania 

drzew ozdobnych i historycznych, powstało w Polsce w 1996r. Międzynarodowe 

Towarzystwo Uprawy i 0chrony Drzew.  

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i 0chrony Drzew zwraca uwagę na 

stosowanie jeszcze w niektórych przypadkach kilku „zabiegów” szkodliwych dla 

drzewa. Dotyczy to zwłaszcza tzw. zabezpieczania ubytków polegającego na 

usuwaniu z wnętrza drzewa murszu połączone często z „otwieraniem” pni drzew, 

oczyszczaniem wewnętrznych ścian ubytków różnego rodzaju skrobakami oraz 

stosowania środków do impregnacji drewna o wysokiej niekiedy toksyczności,  

jak również wykonywania wszelkiego rodzaju nawiertów, ran itp.  

Zabezpieczanie ubytków to zarzucona już czynność, która była wykonywana 

zazwyczaj na starych drzewach, w tym pomnikach przyrody. 

Badania naukowe potwierdziły w sposób jednoznaczny szkodliwość takich 

„zabiegów” polegającą na niszczeniu naturalnych barier ochronnych, które 

wytwarza drzewo w procesie tzw. kompartymentalizacji lub„grodziowania”, czyli 

otorbiania miejsc rozkładu drewna w drzewach opisanego przez prof. Alexa Shigo. 
Stanowisko to zawarte jest min. we współczesnych podręcznikach dot. pielęgnacji drzew 

takich jak: „A new Tree Biology” Shigo A., 1986 ”Handbook European Treeworker - 

EAC – 2002 r wydany w 10-ciu językach, „Baumpflege huete” - Siewniak M., Kusche D. 

5. wyd. 2010 r. 

Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i 0chrony Drzew wielokrotnie zwracało 

uwagę na szkodliwość takiej działalności prowadzącej w efekcie do pogarszania 

stanu drzew, w tym najstarszych i najcenniejszych takich jak pomniki przyrody, a 

w niektórych przypadkach do ich zniszczenia. 

Towarzystwo jest polskim reprezentantem w Europejskiej Radzie d.s. Drzew - 

European Arboriculture Counsil i bierze udział w ogólnoeuropejskich programach 

kwalifikacyjnych takich jak European Treeworker, European Tree Technican, 

wprowadzających standardy pielęgnowania drzew. 

Wszystkie te zagadnienia poruszone zostały w wygłoszonych wykładach, które 

znalazły się w 21 biuletynie MTUiOD który otrzymali wszyscy uczestnicy Forum. 


