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Liczba drzew w centralnych obszarach polskich miast spada, 
 a wraz z nią zmniejsza się możliwość wykorzystania przyrody 
jako źródła korzyści dla człowieka (usług ekosystemów). 
W konsekwencji rosną koszty społeczne i ekonomiczne 
związane z negatywnym wpływem na środowisko i zdrowie 
ludzkie, wywieranym przez rosnące natężenie ruchu ulicznego 
oraz przemysł. Negatywnie odbija się to na jakości życia 
w centrach miast, pogłębiając problemy degradacji społecznej 
niektórych z nich. Oprócz tradycyjnie omawianych zjawisk 
utrudniających życie drzew w miastach, związanych z rozwojem 
transportu i infrastruktury (np. zasolenie i wysuszenie gleb, 
zanieczyszczenie powietrza), warto zastanowić się nad przyczynami 
instytucjonalnymi owych zjawisk: administracyjnymi i społecznymi. 
Negatywnym zjawiskom można przeciwdziałać, poprawiając 
sytuację drzew w miastach i korzystając z dostarczanych przez 
nie usług. Aby lepiej poznać bariery dla utrzymania drzew 
w miastach, Fundacja Sendzimira przeprowadziła badanie opinii 
ekspertów, którego wyniki zaprezentowano w poniższym artykule.
 
Słowa kluczowe: usługi ekosystemów w miastach;  
drzewa w mieście; analiza instytucjonalna; 
zarządzanie przyrodą w mieście
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Wprowadzenie

Na początku lat 1970. władze Los Angeles posadziły 
wzdłuż głównego bulwaru 900 drzew i krzewów. Kie-
rując się kryterium dostarczenia mieszkańcom miasta  
„przyrody” po jak najniższych kosztach, drzewa i krze-
wy wykonano z plastiku. Plastikowa przyroda wyma-
gała mniej miejsca, a także niskich kosztów utrzy-
mania. Uznano jednak, że równie dobrze odpowie na 
potrzebę „kontaktu z naturą”, jaką wyrażali mieszkań-
cy miasta (Tribe 1974).

Ponad trzydzieści lat później, w 2006 roku, rozpo-
częto realizację projektu „Milion drzew dla Los An-
geles”. Oszacowano, że do rosnących w mieście pra-
wie 11 mln drzew można dodać ok. 2,5 mln nowych, 
w tym ok. 1,3 mln relatywnie łatwo. Obliczono, że 
milion dodatkowych drzew przyniesie miastu w ciągu 
35 lat 1,33 mld USD korzyści 
w przypadku wysokiej śmier-
telności drzew i 1,95 mld USD 
w przypadku niskiej śmiertel-
ności (odpowiednio 38 i  56 
USD w przeliczeniu na drze-
wo). Korzyści te odnoszą się 
przede wszystkim do poprawy 
estetyki przestrzeni publicznej, ograniczenia spływu 
wód deszczowych, oszczędności energii, poprawy ja-
kości powietrza i ograniczenia emisji związków wę-
gla (McPherson i in. 2011). W projekt angażowani są 
mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni interesariusze, aby 
zwiększyć ich wiedzę na temat usług przynoszonych 
przez drzewa oraz zaangażować ich potem w więk-
szym stopniu w opiekę nad tymi drzewami.

Jak pokazuje przykład Los Angeles, bariery dla za-
chowania drzew w mieście mają charakter względny 
i zależą od dodatkowych okoliczności. Wcześniej do-
strzegane bariery tracą na znaczeniu, gdy zdamy sobie 
sprawę z różnorodności i skali usług, jakich drzewa do-
starczają mieszkańcom miast. Choć być może plastiko-
we zamienniki są bardziej odporne na trudne miejskie 
warunki, a w krótkim okresie brak drzew jest tańszy 
niż ich obecność, to tracimy przez to możliwość ko-
rzystania z ich usług. Pozbawiamy tych korzyści rów-
nież przyszłe pokolenia, przekazując im mniej atrak-
cyjne miejsce do życia. Bariery dla zachowania drzew 
w mieście odzwierciedlają więc bariery dla zrównowa-
żonego rozwoju miast.

Opis badania

Aby poznać bariery dla wykorzystania potencjału usług 
ekosystemów na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, 
przeprowadziliśmy badanie dotyczące barier dla zacho-
wania drzew w miastach. Jak pisaliśmy w poprzednim 
artykule, drzewa są szczególnie powszechnym elemen-
tem miejskich ekosystemów, relatywnie dobrze znane 
są również korzyści, których nam dostarczają. Moż-
na więc uogólnić problemy, które dotyczą utrzymania 
drzew w miastach oraz te, które utrudniają korzysta-
nie z usług miejskich ekosystemów w ogóle.

Skoncentrowaliśmy się na drzewach przyulicznych 
oraz osiedlowych i sąsiadujących z budynkami. Są one 
w największym stopniu wystawione na niekorzystne 
oddziaływanie miasta i najmniej przed nim chronio-
ne. Są też najbardziej widoczne, ponieważ spotykają się 

z nimi wszyscy, którzy poruszają 
się po ulicach. Liczba drzew przy-
ulicznych i osiedlowych w polskich 
miastach spada, choć w większości 
przypadków brak szczegółowych 
danych na ten temat. W badaniu 
skoncentrowaliśmy się na mia-
stach dużych, przede wszystkim 

większych niż 100 tys. mieszkańców, a w mniejszym 
stopniu również na miastach liczących 50–100 tys. 
mieszkańców.

Większość dyskusji dotyczących problemów drzew 
w mieście koncentruje się na zjawiskach utrudniają-
cych życie drzew, związanych z rozwojem transpor-
tu i infrastruktury (np. zasolenie, utwardzenie gleby, 
zanieczyszczenie powietrza, brak miejsca dla korze-
ni) (por. Szczepanowska 2001). Warto się jednak 
zastanowić, z  czego wynikają te problemy. Dlacze-
go potencjał przyrody do zapewnienia rozwoju miast 
i podniesienia jakości życia ich mieszkańców nie jest 
wykorzystywany? Dlaczego władze wybierają inne niż 
ochrona przyrody priorytety rozwojowe? Aby odpo-
wiedzieć na te pytania, postanowiliśmy zidentyfikować 
bariery instytucjonalne (administracyjne i społeczne) 
dla utrzymania lub wzrostu liczby drzew przyulicz-
nych w obszarach centralnych polskich miast. Podję-
liśmy również próbę znalezienia sposobów usuwania 
tych barier, tak aby drzewa były bardziej świadomie 
wykorzystywane na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju polskich miast.

Bariery dla zachowania drzew w mieście mają 
charakter względny i zależą od dodatkowych 
okoliczności. Wcześniej dostrzegane bariery 
tracą na znaczeniu, gdy zdamy sobie sprawę 
z różnorodności i skali usług, jakich drzewa 
dostarczają mieszkańcom miast.
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Metoda i dobór próby

Badanie wykorzystuje metodę indywidualnego wywia-
du kwestionariuszowego, w którym respondentami są 
eksperci zajmujący się problematyką drzew w polskich 
miastach. Próba została wybrana w sposób celowy — 
w jej skład weszły osoby, które aktywnie uczestniczą 
w dyskusjach z tego zakresu. O opinie poprosiliśmy 
uczestników cyklu konferencji „Zieleń miejska — na-
turalne bogactwo miasta” zakładając, że jest to jedno 
z najistotniejszych forów dyskusji na temat znacze-
nia drzew w polskich miastach. Uczestniczą w nim 
zarówno naukowcy, jak i praktycy. Sześć konferencji 

z tego cyklu, które odbyły się przed rozpoczęciem na-
szego badania, dotyczyło drzew lub, bardziej ogólnie, 
zieleni w miastach. Dodatkowo do udziału w bada-
niu zaprosiliśmy osoby naukowo zajmujące się tą te-
matyką, zidentyfikowane na podstawie ich dorobku 
publikacyjnego. Zbieraliśmy również opinie od pra-
cowników urzędów miast, którzy zajmują się sprawa-
mi drzew i zieleni miejskiej.

W maju 2011 roku przeprowadziliśmy wywiady 
z uczestnikami konferencji i  autorami publikacji. 
Część wywiadów została zrealizowana przez ankie-
terów, a pozostałe za pośrednictwem kwestionariusza 
przesłanego drogą internetową (przy braku odpowiedzi 

bariery instytucjonalne

 

Bariery rozumiemy jako słabe strony obecnego systemu zarządzania drzewami w mieście (ograniczenia) i za-

grożenia związane z tym systemem. Pojęcie barier instytucjonalnych zaczerpnięte zostało z ekonomii in-

stytucjonalnej, która często odwołuje się do związków między gospodarką, społeczeństwem i środowiskiem 

(Opschoor 1996; por. też Kronenberg i Bergier 2010, s. 24–25). Niedoskonałości administracyjne obejmują 

problemy, takie jak: brak odpowiednich polityk, strategii lub innych działań, które mogłyby rozwiązać dany 

problem; problemy z podejmowanymi działaniami (np. nieodpowiednie cele lub narzędzia); problemy z wdra-

żaniem polityk spowodowane nieodpowiednimi działaniami urzędników. W skrócie niedoskonałości admini-

stracyjne wynikają z braku odpowiednich działań podejmowanych przez administrację, co z kolei może być 

wywołane brakiem odpowiedniej wiedzy lub możliwości instytucjonalnych. Niedoskonałości społeczne doty-

czą braku społecznej mobilizacji lub mandatu do działania (umożliwienia społeczeństwu brania udziału w po-

dejmowaniu decyzji — partycypacji społecznej).

Miasta Środowisko, 
zieleń 
miejska

Planowanie 
przestrzenne, 
urbanistyka

Zarządzanie 
drogami 
i transpor-
tem, zielenią 
przyuliczną

Sprawy 
komu-
nalne

Kompetencje 
połączone (np. 
ochrony środowiska 
i komunalny oraz 
dróg, środowiska 
i zieleni)

Inne 
(wydziały, 
które nie 
określiły 
swojego 
charakteru)

Razem

powyżej 
100 tys. 
mieszkańców

19 2 5 5 4 3 38

50–100 tys. 
mieszkańców

3 0 2 4 4 2 15

razem 22 2 7 9 8 5 53

Tabela 1. Charakterystyka kompetencji wydziałów, z których spłynęły odpowiedzi na wysłany kwestionariusz
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ponawialiśmy zaproszenie). Uzyskaliśmy 50 kom-
pletnych odpowiedzi na 134 wysłane zaproszenia. 
W październiku 2011 roku, tylko drogą internetową, 
ankietowaliśmy pracowników urzędów. Uzyskaliśmy 
53 kompletne odpowiedzi na 236 wysłanych zapro-
szeń (144 do urzędów miast liczących powyżej 100 tys. 
mieszkańców i 92 do urzędów miast liczących 50–100 
tys. mieszkańców). Zaproszenie do udziału w bada-
niu kierowaliśmy do wydziałów podejmujących decy-
zje dotyczące zieleni w mieście (ochrona środowiska, 
planowanie przestrzenne, drogi, sprawy komunal-
ne), prosząc o przekierowanie do kompetentnej oso-
by. Szczegółowe dane nt. charakteru wydziałów, które 
udzieliły odpowiedzi, zawiera tabela 1. Łączne dane 
nt. próby przedstawia rysunek 1. Średnia liczba lat do-
świadczenia związanego z zielenią miejską wśród osób, 
które wzięły udział w badaniu, wynosi 13,5.

Kwestionariusz składał się z 10 pytań:
•	dwa dotyczyły ogólnej sytuacji drzew w miastach,
•	cztery odnosiły się do barier administracyjnych 

i społecznych,
•	dwa — do sposobów pokonywania barier,
•	dwa zbierały informacje na temat respondentów.
Pytania dotyczące barier i sposobów ich poko-

nywania wymagały oceny podanych propozycji na 
pięciostopniowej skali Likerta, a następnie wybo-
ru trzech najistotniejszych spośród tych propozycji. 

Respondenci mieli również możliwość uzupełnienia 
podanej listy o własne sugestie. Bariery i sposoby ich 
rozwiązywania zaproponowane w kwestionariuszu 
zostały zidentyfikowane w oparciu o przegląd lite-
ratury oraz dyskusje w ramach zespołu koordynują-
cego badanie i grupy ekspertów z współpracujących 
instytucji (Uniwersytet Łódzki, Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Urząd Miasta Łodzi).

Ogólne informacje na temat stanu 

drzew w centrach� polskich� miast

Choć istnieje szereg opracowań florystycznych po-
święconych poszczególnym miastom (np. Rostański 
1997; Piasecki 1999; Witosławski 2006), nie prowa-
dzono inwentaryzacji drzew na potrzeby planistycz-
ne. Brakuje więc szczegółowych danych dotyczących 
liczby i rozmieszczenia drzew, które mogłyby zostać 
wykorzystane w procesie podejmowania decyzji i za-
rządzania miejskimi ekosystemami. Duża liczba roz-
proszonych prac dyplomowych i naukowych, które 
dokonywały choć częściowej inwentaryzacji, nie zosta-
ła nigdy wykorzystana w praktyce. W efekcie nie wia-
domo, ile drzew rośnie w polskich miastach, w jakich 
miejscach i jakie w tym drzewostanie następują szcze-
gółowe zmiany. Wiadomo jednak, co potwierdzają 

Rysunek 1. Charakterystyka respondentów ze względu na miejsce zatrudnienia i lata pracy  
poświęcone sprawom zieleni miejskiej (N=103)
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opinie ekspertów uczestniczących w badaniu, że (po-
za nielicznymi wyjątkami) liczba drzew w central-
nych obszarach dużych polskich miast spada (rysunek 
2). Wśród ekspertów zajmujących się drzewami panu-
je jeszcze większa zgoda co do tego, że warunki życia 
drzew w obszarach centralnych dużych miast w Polsce 
pogarszają się (rysunek 3).

Choć w badaniu mamy do czynienia tylko z opi-
niami, to jednak są one poparte wiedzą i doświadcze-
niem wyrażających je osób. To bardzo ważne źródło 
informacji w sytuacji braku danych, które mogłyby być 
podstawą bieżącego zarządzania drzewami w miastach. 
Brak aktualizacji danych, różne systemy niewspółpra-
cujących ze sobą instytucji, bardzo wysoki poziom sfor-
malizowania wprowadzania aktualizacji do oficjalnie 
wykorzystywanych map — to tylko niektóre z barier 
utrudniających skuteczne zarządzanie drzewami i ich 
usługami. Wskazuje to na pilną potrzebę zinwentary-
zowania drzew w miastach i stworzenia sytemu, któ-
ry pozwoliłby na bieżącą aktualizację tych danych.

Bariery administracyjne

Wśród barier o charakterze administracyjnym (zwią-
zanych z przepisami prawa i funkcjonowaniem ad-
ministracji lokalnej i państwowej) na pierwszy plan 
wysuwa się zbyt niski poziom środków finansowych 
przeznaczanych na utrzymanie i pielęgnowanie terenów 

zieleni (rysunek 4). Oczywistą barierą dla zachowania 
drzew i przyrody w mieście jest też niewielki stopień 
pokrycia większości polskich dużych miast miejscowy-
mi planami zagospodarowania przestrzennego i wy-
nikająca stąd uznaniowość przy podejmowaniu decy-
zji dotyczących zabudowy.

Wśród najważniejszych sześciu barier połowa do-
tyczy niewłaściwie prowadzonych działań, mających 
na celu utrzymanie drzew i krzewów. Winę za to po-
noszą zarówno wykonawcy (firmy dokonujące pie-
lęgnacji drzew i krzewów), zarządcy terenów zieleni 
przyulicznej i osiedlowej, jak i urzędnicy. Zarządcy 
terenów zieleni mogą przyczyniać się do problemów 
na dwa sposoby: prowadząc niefachowo zabiegi pie-
lęgnacyjne we własnym zakresie (np. wykonując dra-
styczne cięcia, ogławianie drzew), a także nie kontro-
lując zatrudnionych do tego firm lub nie egzekwując 
przestrzegania przez nie zasad dobrego wykonania 
tej pracy. Ten drugi zarzut dotyczy również urzędni-
ków odpowiedzialnych za zieleń miejską. W dużym 
stopniu wynika on jednak z nieostro sformułowa-
nych przepisów, ograniczających możliwości karania 
(np. zapisany w ustawie o ochronie przyrody trzyletni 
okres oczekiwania na określenie skutków cięć, a tak-
że sposób określania po upływie tego okresu „zacho-
wania żywotności” drzewa). W praktyce trudno jest 
ukarać sprawcę wycinki lub źle przeprowadzonych za-
biegów pielęgnacyjnych.

Rysunek 2. Odpowiedzi na pytanie: „Czy Pana(i) zdaniem 
drzew przyulicznych, osiedlowych i sąsiadujących z innymi bu-
dynkami w centralnych obszarach dużych miast w Polsce przy-
bywa/jest tyle samo/ubywa?” (N=102)

Rysunek 3. Odpowiedzi na pytanie „Jak ocenia Pan(i) zmiany 
warunków życia drzew w obszarach centralnych dużych miast 
w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat?” (N=102)

ubywa 76%
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Rysunek 4. Bariery instytucjonalne dla zachowania drzew w mieście wg ich znaczenia (N=293; badani byli proszeni o wskazanie 
trzech najistotniejszych barier)
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Z ostatnim z powyższych problemów (nieostro sfor-
mułowane przepisy) wiąże się kolejna bariera: przepisy 
prawne bagatelizujące znaczenie zieleni miejskiej lub 
ograniczające możliwości działania na rzecz jej ochrony 
w sytuacji zagrożenia przez inne interesy (np. rozwój 
infrastruktury). Wśród 53 osób, które podały przykłady 
przepisów bagatelizujących znaczenie zieleni miejskiej 
lub ograniczających możliwości jej ochrony, 20 wska-
zało ustawę o ochronie przyrody. Podstawowe zarzuty 
pod jej adresem dotyczą nieprecyzyjnych definicji (nie-
spójnych z innymi aktami prawnymi i formularzami 
statystycznymi) oraz zapisów dotyczących konkretnych 
obowiązków (np. jak ustalać kompensację i nasadzenia 
zastępcze za wycinane drzewa 
oraz zobowiązanie do postępo-
wania „w sposób najmniej szko-
dzący drzewom lub krzewom”?).

Respondenci wskazywali 
również na ustawę o szczegó-
łowych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, 
tzw. specustawę drogową (10 osób, a 3 osoby dodat-
kowo na inne specustawy). Na potrzeby decyzji do-
tyczących lokalizacji dróg zniesiono w niej przepisy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz przepisy 
o ochronie przyrody w zakresie uzyskiwania zezwoleń 
na usuwanie drzew i opłat z tym związanych. Ogra-
niczenia ochrony dotyczą nie tylko planowanego pa-
sa jezdni, ale też otaczającego go terenu potrzebnego 
do prowadzenia prac budowlanych. W obliczu braku 
standardów zagospodarowania poboczy i chodników 
oraz braku wymogów dotyczących zastępowania wy-
cinanych drzew — powyższe problemy dotyczą rów-
nież odtwarzania zieleni wzdłuż dróg (Lisicki 2008; 
Szczepanowska 2008). Respondenci wskazywali też na 
prawo budowlane (10 osób) i ustawę o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym oraz powiązane z nią 
plany miejscowe (9 osób). W każdym przypadku zwra-
cano uwagę nie tylko na główną ustawę, ale i na akty 
wykonawcze (lub ich brak), które zawierają niespójne 
lub nieprecyzyjne zapisy. Uzyskane odpowiedzi po-
twierdzają, że obecnie obowiązujące przepisy — w tym 
te, które zostały stworzone w celu ochrony przyro-
dy i środowiska — utrudniają ochronę drzew w mia-
stach. Wyraźne preferowanie innych interesów przez 
niezwiązane z ochroną środowiska główne dokumen-
ty prawne sprawia, że możliwości ochrony przyrody, 

jakimi dysponują urzędnicy, są ograniczone. Na mocy 
obowiązujących przepisów, decyzje dotyczące ochro-
ny przyrody w mieście bywają podważane przez sądy, 
a także inne organy odwoławcze.

Wskazane przez respondentów najważniejsze ba-
riery instytucjonalne są spójne z oceną znaczenia po-
szczególnych barier w skali od „bardzo istotna” do „zu-
pełnie nieistotna” (rysunek 5). W obu przypadkach na 
pierwszym miejscu pojawiają się niedostateczne środ-
ki finansowe, powtarzają się również pozostałe prob-
lemy. Jedynym wyjątkiem jest brak miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, który został 
wymieniony jako trzecia z najważniejszych barier, po-

mimo nieco mniejszego znacze-
nia tego problemu wynikającego 
z rysunku 5.

Dodatkowo wśród najistot-
niejszych barier pojawia się do-
mniemany brak interesu ekono-
micznego związanego z ochroną 

drzew w miastach. Problem ten odzwierciedla domi-
nujący wśród polskich decydentów model myślowy na 
temat drzew w mieście. Wiąże się on z dwiema inny-
mi barierami wymienionymi na rysunku 5 — brakiem 
uwzględnienia korzyści (usług) dostarczanych przez 
drzewa w rachunku ekonomicznym miast oraz bra-
kiem świadomości nt. znaczenia drzew wśród decy-
dentów. Są to zagadnienia szczególnie istotne w kon-
tekście koncepcji usług ekosystemów i ich wyceny. Jeśli 
osoby podejmujące decyzje nie dostrzegają interesu 
ekonomicznego związanego z ochroną przyrody, to 
faworyzują te warianty rozwoju miasta, które kładą 
większy nacisk na inne priorytety. Problem braku do-
mniemanego interesu ekonomicznego dotyczy zatem 
braku świadomości nt. znaczenia usług ekosystemów.

Korzystając z możliwości wskazania dodatkowych 
barier, poza zaproponowanymi w kwestionariuszu, 
badani odnosili się zarówno do spraw ogólnych, jak 
i bardzo szczegółowych. Najszersze z tych problemów 
dotyczą braku koncepcji systemu zieleni w miastach 
(spójnego systemu zarządzania zielenią miejską), czego 
efektem są jednostkowe decyzje związane z poszcze-
gólnymi inwestycjami. Brak kompleksowego podejścia 
wiąże się z niedostatkami planowania przestrzennego 
w Polsce. W szczególności wiąże się z brakiem dbało-
ści o przestrzeń publiczną, która zamiast jako należąca 
do wszystkich, postrzegana jest raczej jako przestrzeń 

Wyraźne preferowanie innych interesów przez 
niezwiązane z ochroną środowiska główne do-
kumenty prawne sprawia, że możliwości ochro-
ny przyrody, jakimi dysponują urzędnicy, są 
ograniczone.
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Rysunek 5. Ocena znaczenia poszczególnych barier administracyjnych przez uczestników badania (na wykresie pominięto wariant 
„nie mam zdania”)
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niczyja. Podkreślano wręcz, jak ujął to jeden z respon-
dentów, że „niski poziom utrzymania i pielęgnacji ziele-
ni traktowany jest przez wielu ludzi jako norma, a tym 
samym brak świadomości, że stan ten można zmienić 
na lepszy”. Choć niektórzy respondenci wskazywali 
już w tym miejscu na bariery społeczne, takie jak ni-
ski poziom świadomości mieszkańców, to jednak od-
nosili je też do braku działań administracji mających 
ten stan poprawić.

Podkreślano również brak zachęt do właściwego 
zachowania, w tym brak regulacji wspierających roz-
wój zieleni w polskich miastach. Chodzi tu przede 
wszystkim o brak narzędzi prawno-ekonomicznych za-
chęcających jednostki samorządu 
do realizacji celów pozytywnych 
i do innowacji. Zamiast tego, ich 
działanie nastawione jest prze-
de wszystkim na wywiązywanie 
się z nakazów i zakazów. Unie-
możliwia to planowanie strate-
giczne, a także przekłada się na niedostosowanie skali 
przestrzennej i czasowej planów i dokumentów stra-
tegicznych do skali czasowej i przestrzennej zjawisk 
i procesów związanych z zielenią w mieście. Jeden z re-
spondentów podał przykład, który dobrze ilustruje te 
problemy: „w Polsce, gdy drzewo uszkodzi gazociąg, 
to gazownia otrzymuje odszkodowanie; w niektórych 
krajach europejskich funkcjonuje odwrotny schemat, 
to gazownia wypłaca odszkodowanie za negatywny 
wpływ na drzewo”.

Wśród zagadnień szczegółowych powtarzały się 
odniesienia do stosowania soli jako środka do utrzy-
mania dróg i chodników w zimie, pomimo dostępno-
ści wypróbowanych innych metod, mniej inwazyjnych 
dla roślin. Pojawiły się także techniczne odniesienia do 
braku obowiązkowej rezerwy terenu bez infrastruktury 
podziemnej wzdłuż ulic, a także na skwerach, małych 
placach, podwórkach. Bardziej ogólnymi, negatywnymi 
tendencjami powiązanymi z tym zjawiskiem jest brak 
lub trudności we współpracy między poszczególnymi 
jednostkami odpowiedzialnymi za planowanie miej-
skiej infrastruktury, w tym zieleni. Zostało to zresztą 
ujęte na rysunku 5. Ponownie wskazuje to na brak ca-
łościowego podejścia do planowania.

Zanim przejdziemy do barier społecznych, przyj-
rzyjmy się przedostatniej z barier przedstawionych na 
rysunku 5. Badani zostali poproszeni o wskazanie grup 

społecznych, które wywierają skuteczny wpływ na po-
dejmowane w miastach decyzje, a których celem jest 
ograniczanie zieleni w mieście. Chociaż tylko poło-
wa badanych uznała ten problem za istotny, to jed-
nak pewne grupy społeczne były wskazywane szcze-
gólnie często w pytaniu otwartym powiązanym z tą 
barierą. Na 64 osoby, które wskazały takie grupy, 33 
wskazały na deweloperów, 15 na zarządców nieru-
chomości (w tym wspólnoty i spółdzielnie mieszka-
niowe), 14 na zarządców dróg, a 5 na zarządców in-
frastruktury sieciowej. Wśród takich grup pojawili 
się również mieszkańcy miasta — przede wszystkim 
jako kierowcy i osoby, które zamiast terenów ziele-

ni chcą parkingów (12 wskazań) 
oraz jako „niektórzy mieszkań-
cy”, domagający się ograniczenia 
liczby drzew, skarżący się np. na 
zacienienie mieszkań (łącznie 13 
wskazań). Choć dla powyższych 
grup ograniczanie zieleni w mie-

ście nie jest celem samym w sobie, to jednak zieleń do 
pewnego stopnia kłóci się z ich interesami. Zaskaku-
je to tym bardziej, że deweloperzy korzystają przecież 
dzięki zieleni wokół nieruchomości, które oferują na 
sprzedaż, wykorzystując ten fakt w reklamach. Wśród 
dodatkowych barier pojawił się zresztą brak przepisów 
i procedur promujących wśród inwestorów oraz właś-
cicieli nieruchomości dbałość o drzewa i tereny ziele-
ni im podlegające.

Bariery społeczne

Zachowanie mieszkańców ma istotny wpływ na sytu-
ację drzew w mieście, nie tylko poprzez bezpośrednią 
ich ochronę lub niszczenie, ale przede wszystkim po-
przez wpływ, jaki mieszkańcy wywierają na instytucje 
zarządzające miastem. Nie bez powodu wskazuje się 
często, że społeczne otoczenie drzew ma co najmniej 
taki wpływ na ich jakość życia, jak otoczenie fizyczne 
(McBride i Beatty 1992). W tym przypadku lista ba-
rier zaproponowanych respondentom była krótsza i od-
nosiła się wyłącznie do czynników, które mają wpływ 
na postawę mieszkańców wobec drzew.

Za najważniejszą z tych barier zostały uznane inne 
sprawy postrzegane przez społeczeństwo jako pilniej-
sze od zachowania drzew (np. parkingi i nowe budynki) 

„W Polsce, gdy drzewo uszkodzi gazociąg, to 
gazownia otrzymuje odszkodowanie; w niektó-
rych krajach europejskich funkcjonuje odwrot-
ny schemat, to gazownia wypłaca odszkodowa-
nie za negatywny wpływ na drzewo”

bardzo istotna

raczej istotna

raczej nieistotna

zupełnie nieistotna



Bariery dla utrzymania drzew w miastach i sposoby pokonywania tych barier  

40 | Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 3, 2012  

Rysunek 6. Bariery społeczne dla zachowania drzew w mieście wg ich znaczenia (N=285; badani byli proszeni o wskazanie  
trzech najistotniejszych barier)

(rysunek 6). Drugą najważniejszą barierą jest zdaniem 
respondentów postrzeganie przez mieszkańców drzew 
jako problemu. W szczególności chodzi np. o cień, aler-
gie i konieczność sprzątania liści. Oba rodzaje barier 
wiążą się z partykularnymi interesami mieszkańców 
i barierą trzecią — brakiem świadomości znaczenia 
drzew dla jakości życia. Choć postawy te dzielą miesz-
kańców na zwolenników i przeciwników drzew, to ar-
gumenty przeciwników są bardziej nośne. Wiąże się 
to przede wszystkim z brakiem dbałości o przestrzeń 
publiczną w Polsce, a nawet brakiem świadomości, 

że może ona wyglądać inaczej, co zostało wspomnia-
ne w poprzednim punkcie. Przejawem dominacji in-
teresów prywatnych nad publicznymi na najniższym 
poziomie jest rozjeżdżanie trawników wokół drzew, 
prowadzące do utwardzania powierzchni i pogorsze-
nia się warunków życia drzew w miastach. Zorganizo-
wane lobbowanie na rzecz zajęcia trawnika przez par-
king jest kolejnym krokiem w tym samym kierunku.

Czwarta z wymienionych najważniejszych barier — 
złe przyzwyczajenia indywidualnych osób — odnosi 
się przede wszystkim do nieprofesjonalnej pielęgnacji 
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drzew prowadzonej przez indywidualne, często nie-
uprawnione osoby. Sztandarowym przykładem tego 
typu działań jest ogławianie drzew. Innym: sadzenie 
drzew we własnym zakresie, przy braku wiedzy o do-
borze roślin do warunków siedliskowych i specyfiki 
miejskiej. Z drugiej strony, w przypadku osób, które 
chciałyby chronić drzewa przed tą i innymi formami 
presji, w grę wchodzi brak wiedzy na temat możliwości 
i sposobów przeciwdziałania niszczeniu okolicznych 
drzew. Mieszkańcy zwykle nie wiedzą, gdzie zgłasza 
się takie sprawy, a instytucje, do których się zwracają, 
często nie są zbyt otwarte na współpracę, co szybko 
powoduje zniechęcenie do dalszych działań.

Dopasowanie oceny znaczenia poszczególnych ba-
rier i wyróżnienia najważniejszych z nich jest w przy-
padku problemów społecznych jeszcze dokładniejsze 
niż w przypadku problemów administracyjnych (ry-
sunek 7). Te same bariery uznane zostały za najważ-
niejsze w obu rankingach. Na szóstym miejscu pojawia 

się model myślowy, zgodnie z którym „drzewa były, 
są i będą” — niezależnie od naszych działań pozostają 
stałym elementem krajobrazu. To niezauważanie drzew 
przez mieszkańców miast wiąże się z ich względną po-
wszechnością, ale również z brakiem zainteresowania 
przyrodą. Tym bardziej gospodarstwa domowe nie 
uwzględniają w rachunku ekonomicznym usług świad-
czonych przez drzewa (np. ograniczenia zużycia ener-
gii dzięki osłonie od wiatru lub słońca lub pozytywne-
go wpływu drzew na wzrost wartości nieruchomości).

Podobnie jak w przypadku barier administracyj-
nych, wśród propozycji dodatkowych problemów poja-
wiły się bariery społeczne, tak tutaj pojawiły się bariery 
administracyjne. Są one (jak w poprzednim przypadku) 
ściśle związane z drugim rodzajem barier. Przykładem 
jest niska liczba akcji mających na celu uświadomienie 
społeczeństwu znaczenia drzew w mieście i koniecz-
ności ich ochrony. Choć przygotowano szereg opra-
cowań poświęconych przyrodzie w poszczególnych 

Rysunek 7. Ocena znaczenia poszczególnych barier społecznych przez uczestników badania (na wykresie pominięto wariant  
„nie mam zdania”)
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miastach, zbyt mało jest informacji, które mogłyby 
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Ogranicza-
nie edukacji z zakresu znaczenia przyrody w mieście 
do edukacji szkolnej przekłada się na brak zrozumie-
nia potrzeby ochrony przyrody wśród osób, których ta 
edukacja już nie obejmuje.

Wśród dodatkowych ba-
rier, dostrzeżonych przez re-
spondentów, szczególnie czę-
sto powtarzały się zagadnienia 
związane z brakiem zaangażo-
wania społeczeństwa w sprawy 
dotyczące wspólnego otocze-
nia. Wskazywano na: brak ta-
kiej tradycji, zbyt małą liczbę 
więzi na poziomie lokalnym, by 
takie działania były możliwe, 
brak tożsamości miejsca, a także prze konanie, że inni 
zajmą się tym problemem. Efektem jest nie tylko nie-
wielka liczba działań podejmowanych przez miesz-
kańców miast na rzecz zachowania drzew, ale również 
społeczne przyzwolenie na wandalizm polegający na 
niszczeniu zieleni.

Jak przeciwdziałać barierom?

Proponowane sposoby działania odpowiadają zidenty-
fikowanym barierom. Na pierwszym miejscu respon-
denci umieścili zagwarantowanie wyższych środków 
finansowych na utrzymanie zieleni w miastach (rysu-
nek 8), co odpowiada barierze finansowej — najważ-
niejszej z barier administracyjnych. Skuteczna egze-
kucja przepisów prawa i dobrze wykonanej pracy oraz 
uporządkowanie tych przepisów również odpowiadają 
stosownym barierom administracyjnym. Potrzebne jest 
również uporządkowanie aktów prawnych — usunię-
cie niespójnych zapisów i doprecyzowanie sformuło-
wań, które tego wymagają. W szczególności konieczne 
jest wzmocnienie znaczenia zieleni miejskiej w prze-
pisach prawnych (w tym w ustawie o ochronie przyro-
dy). Konieczny jest kompleksowy przegląd prawodaw-
stwa w tym zakresie, z uwzględnieniem nowej wiedzy 
dotyczącej usług ekosystemów i ich znaczenia dla roz-
woju miast i kraju.

Dla realizacji powyższych celów niezbędne jest 
też uzyskanie poparcia społecznego. Należy przede 

wszystkim uświadamiać mieszkańców i wyjaśniać, 
dlaczego te działania są ważne. Wtedy staną się oni 
sprzymierzeńcami ochrony przyrody w mieście, a nie 
jej przeciwnikami. Informacja i edukacja są więc nie-
zbędne do stworzenia presji na polityków, by uspraw-
nić przepisy z tego zakresu. Te dwa zagadnienia, ści-

śle związane z zachowaniem drzew 
w miastach, są kluczowe również 
dla zwiększenia zaangażowania 
indywidualnych osób w ochro-
nę przyrody i  dbałość o  prze-
strzeń publiczną. W obliczu po-
strzeganego braku ekonomicznego 
uzasadnienia dla ochrony drzew 
w miastach, bardzo istotne zna-
czenie może odegrać popularyza-
cja koncepcji usług ekosystemów. 

Korzyści przynoszone przez przyrodę mają konkret-
ny wymiar ekonomiczny, który możemy porównywać 
z kosztami ochrony. Degradacja przyrody i związa-
na z tym utrata świadczonych przez nią usług sta-
je się wówczas kosztem alternatywnym, który należy 
uwzględnić w analizach opłacalności poszczegól-
nych przedsięwzięć.

Kolejne dwa sposoby działania mają szansę złago-
dzić presję na ograniczanie ilości zieleni, wywieraną 
przez deweloperów i zarządców nieruchomości (wpro-
wadzenie do ustawy o gospodarce nieruchomościami 
kategorii celu publicznego „tereny zieleni publicznej” 
oraz opracowanie i wprowadzenie nowych normaty-
wów dla uwzględnienia stanu zadrzewienia w istnieją-
cych i nowo projektowanych inwestycjach drogowych 
i mieszkalnych). Działania te mogą być dodatkowo 
wspomagane przez zachęcanie inwestorów i zarząd-
ców nieruchomości do utrzymywania w dobrym sta-
nie zieleni na terenach przez nich zarządzanych, na 
przykład poprzez ulgi podatkowe. Dodatkowym me-
chanizmem, zapewniającym skuteczność ochrony zie-
leni, powinna być pełna transparentność decyzji z tego 
zakresu oraz wyrabianie świadomości nieuchronności 
kary za złe decyzje urzędnicze i projektowe.

Bariery dla zachowania drzew można podzielić 
na takie, które mogą zostać pokonane na poziomie 
miasta i takie, które odnoszą się przede wszystkim 
do polityki państwa. Część z nich wymaga prowa-
dzenia działań na obu poziomach. Dobrym przykła-
dem jest finansowanie, które nie zależy od biernego 

W przypadku osób, które chciałyby chro-
nić drzewa przed tą i innymi formami presji, 
w grę wchodzi brak wiedzy na temat możli-
wości i sposobów przeciwdziałania niszcze-
niu okolicznych drzew. Mieszkańcy zwykle 
nie wiedzą, gdzie zgłasza się takie sprawy, a in-
stytucje, do których się zwracają, często nie są 
zbyt otwarte na współpracę, co szybko powo-
duje zniechęcenie do dalszych działań.
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Rysunek 8. Sposoby pokonywania barier dla zachowania drzew w mieście wg ich znaczenia (N=300; badani byli proszeni o wskazanie 
trzech najistotniejszych sposobów pokonywania barier)
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oczekiwania na to, co na utrzymanie i pielęgnację zie-
leni przeznaczone zostanie w budżecie centralnym, ale 
przede wszystkim od kreatywności lokalnych władz. 
Mogą one wykorzystywać na te cele nie tylko środ-
ki lokalnego budżetu, ale także wiele innych źródeł. 
Tymczasem najwięcej respondentów jako źródło fi-
nansowania zieleni w mieście wskazywało budżety 
miast i innych samorządów, a w szczególności środ-
ki z opłat za usuwanie i niszczenie drzew. Wiele osób 
wskazało na środki z opłat środowiskowych lub fun-
duszy unijnych. Zwłaszcza w kontekście tych ostatnich 
warto wspomnieć o możliwości współpracy urzędów 
i organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania 
grantów na wspólne działania na rzecz zieleni w mie-
ście. Pojawiały się jednak również bardziej oryginalne 
propozycje, takie jak sponsoring czy „adopcja” drzew 
przez firmy, instytucje i osoby prywatne (rysunek 9). 
Podobnym przykładem może być sprzedawanie sym-
bolicznych „cegiełek” potwierdzających udział w rea-
lizacji ważnego celu społecznego, jakim jest sadzenie 

drzew w mieście. Zaproponowano również, by wzo-
rem niektórych krajów, np. Stanów Zjednoczonych, 
wprowadzić obowiązek finansowania zielonej infra-
struktury w mieście przez centra handlowe i inne fir-
my, z których działalnością wiąże się zanieczyszczanie 
miasta spalinami z pojazdów dojeżdżających i parku-
jących klientów. Innym rozwiązaniem, wzorowanym 
na stosowanym z powodzeniem za granicą, mógłby 
być „podatek od deszczu”, płacony przez zarządców 
nieruchomości w zależności od wielkości spływu wód 
deszczowych z ich posesji. Im więcej wody spływa 
z danego terenu, tym wyższy podatek (do tego tema-
tu wrócimy w ostatnim artykule, poświęconym wo-
dzie w mieście). Tego typu opłaty są związane bezpo-
średnio z usługami ekosystemów. Trzy osoby zwróciły 
uwagę na możliwy inny sposób dysponowania dostęp-
nymi funduszami przeznaczonymi na zieleń, np. po-
przez zmniejszenie środków przeznaczanych na in-
tensywną pielęgnację trawników, wykorzystanie przy 
tworzeniu terenów zieleni roślinności synantropijnej 
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Rysunek 9. Skoro barierą jest brak środków finansowych, to tych środków należy aktywnie 
poszukiwać, stosując innowacyjne metody. Przykładem może być współpraca z dużymi firmami, 
np. wykorzystującymi donice jako reklamę, jak w przypadku przedstawionej na zdjęciu akcji Fiata 
w Mediolanie
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lub zakładanie ogrodów biocenotycznych, w których 
koszt pielęgnacji jest relatywnie niski. Możliwa jest 
również współpraca z mieszkańcami, stosowana w wie-
lu programach sadzenia drzew w Stanach Zjednoczo-
nych, w tym w wymienionym we wstępie programie 
„Milion drzew dla Los Angeles”. W ich ramach mia-
sto ponosi koszt sadzonek, a mieszkańcy sadzą drze-
wa na wyznaczonych terenach.

Dla pokonania barier społecznych, kluczowa jest 
edukacja nt. znaczenia drzew dla jakości życia, a tak-
że pokazywanie mieszkańcom polskich miast, że prze-
strzeń publiczna może być bardziej estetyczna m.in. 
dzięki wykorzystaniu zieleni (Jeleński 2010). Upo-
wszechnianie dobrych przykładów może dotyczyć róż-
nych sfer życia. Na przykład na argument, że w mia-
stach brak miejsca dla drzew, ponieważ potrzebne są 
parkingi, warto odpowiadać odwołując się do kon-
cepcji zrównoważonego transportu, kładącej główny 
nacisk na efektywne zaspokajanie potrzeb transpor-
towych i jakość życia w mieście (Bużałek 2010). Kon-
cepcja ta obejmuje m.in. uspakajanie i ograniczanie 

ruchu samochodów w centrach miast i zastępowanie 
ich bardziej efektywnym na gęsto zabudowanym ob-
szarze — transportem zbiorowym. Ważne jest rów-
nież zwracanie większej uwagi na zieleń miejską we 
wskaźnikach zrównoważonego rozwoju, wskazujących 
priorytety dla działań władz lokalnych (Borys 2005). 
Warto wreszcie wykorzystywać pomysłowe kampanie 
informacyjne, uświadamiające mieszkańców i urzęd-
ników, korzystając w tym celu z nowych form docie-
rania do mieszkańców miast (rysunek 10).

Pozostałe sposoby pokonywania barier, wskazane 
przez respondentów jako najważniejsze, odpowiada-
ły dokonanej przez nich ocenie znaczenia poszcze-
gólnych działań (rysunek 11). Dodatkowo, jednym 
z najważniejszych sposobów okazało się, zdaniem re-
spondentów, wprowadzenie uprawnień dla osób re-
alizujących projekty z zakresu projektowania zieleni 
i nadzoru nad ich realizacją. Miałoby to ograniczyć 
prowadzenie tych działań przez osoby nieposiadają-
ce odpowiednich kompetencji. Powinno się to wiązać 
również z uwzględnianiem opinii architekta krajobrazu 

Rysunek 10. Fotomontaż, przedstawiający „strajk drzew”, wykorzystywany w materiałach 
promocyjnych programu „Milion drzew dla Nowego Jorku”
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Rysunek 11. Ocena znaczenia poszczególnych sposobów pokonywania barier (na wykresie pominięto wariant „nie mam zdania”)
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na jak najwcześniejszym etapie realizacji inwestycji, 
a nie tak, jak to najczęściej ma miejsce obecnie, na jed-
nym z ostatnich etapów tego procesu (Szczepanowska 
2010). Wskazano również na potrzebę zatrudniania 
w sferze zarządzania zielenią miejską osób przygotowa-
nych merytorycznie, które mogłyby pełnić funkcję wio-
dąco-doradczą dla innych zarządców terenów zieleni.

Szczególnie intrygujące jest konsekwentne oce-
nianie, jako relatywnie najmniej istotnego sposobu 
pokonywania barier — różnych form partycypacji 
społecznej: udziału społeczności w utrzymaniu drzew 
i planowaniu przestrzennym oraz współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. Znaczenie partycypacji 
z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju pod-
kreślaliśmy w wielu kontekstach w wydanym przez 
Fundację Sendzimira podręczniku (Kronenberg 
i Bergier 2010). Partycypacja jest również często 
przedstawiana jako istotny sposób na ochronę przy-
rody w miastach w publikacjach angielskojęzycznych 
(Barthel 2006; Colding i in. 2006; Ernstson i in. 2008). 
Zapewnia ona nowe możliwości działania, pozwala na 
wyjście poza tradycyjne schematy myślowe i na wdra-
żanie innowacji. Ważne jest również, co podkreślaliśmy 
w pierwszym artykule, tworzenie więzi społecznych 
dzięki drzewom w mieście, a w szczególności dzięki 
angażowaniu ludzi w sadzenie i utrzymywanie drzew. 
Z tego powodu większość programów zwiększania na 
dużą skalę liczby drzew w miastach (np. „Milion drzew 
dla Los Angeles” i „Milion drzew dla Nowego Jorku”) 
umożliwia mieszkańcom sadzenie ich we wskazanych 
przez nich miejscach. Miasto edukuje również miesz-
kańców na temat właściwego sposobu pielęgnacji posa-
dzonych drzew. Mieszkańcy, którzy sami uczestniczą 
w sadzeniu drzew, są z nich później bardziej zadowoleni 
niż ci, przy posesji których drzewa zostały posadzone 
przez kogoś innego. Sadzenie drzew przy zaangażo-
waniu społeczeństwa zwiększa zatem zrozumienie dla 
potrzeby zachowania zieleni w mieście poprzez budo-
wanie poczucia własności i dumy z drzew i własnych 
działań (Sommer i in. 1994; Summit i Sommer 1998).

Partycypacja oznacza zresztą nie tylko współpra-
cę z mieszkańcami, ale również z innymi partnerami 
— instytucjami, organizacjami, firmami — w któ-
rych interesie jest zachowanie usług ekosystemów 
w miastach. Wymaga to angażowania nie tylko in-
stytucji tradycyjnie zajmujących się ochroną środo-
wiska, ale również pozyskania sojuszników z innych 

sfer życia społeczno-gospodarczego. Stworzenie ta-
kiej koalicji jest niezbędne do prowadzenia lobbingu 
na rzecz wspomnianego usprawnienia systemu praw-
nego. Również działania prowadzone przez koalicję na 
szczeblu lokalnym miałyby znacznie większe przełoże-
nie na podejmowane decyzje niż odosobnione działania 
prowadzone przez jednostki administracji. Dobrym po-
mysłem na początek prowadzenia takich działań mo-
głoby być organizowanie konkursów na upiększanie 
zielenią i kwiatami domów lub organizowanie pomo-
cy miasta dla akcji sadzenia drzew, prowadzonej przez 
młodzież i mieszkańców pod kontrolą służb miejskich.

Niezbędna jest również wymiana dobrych prak-
tyk z ośrodkami europejskimi, w tym poprzez udział 
w projektach europejskich, a także podjęcie szczegóło-
wych badań na temat usług drzew w warunkach miast 
polskich (np. określenie korzyści gospodarczych uzy-
skiwanych dzięki zmniejszeniu spływu wód opado-
wych z terenów zadrzewionych w postaci mniejszych 
kosztów instalacji burzowej i jej eksploatacji). Warto 
też przeprowadzić badania dotyczące postrzegania 
drzew w miastach dostosowane do polskiego konteks-
tu. Dzięki nim dowiemy się, na co zwracać uwagę, ko-
munikując się z mieszkańcami polskich miast na temat 
znaczenia usług ekosystemów w ich życiu. Badania za-
graniczne z tego zakresu są dostępne, ale nie zawsze da 
się je łatwo dostosować do naszych warunków.

Zakończenie

Z przeprowadzonego badania wyłania się spójny obraz 
barier dla zachowania drzew w centralnych obsza-
rach polskich miast i sposobów ich pokonywania. 
Uporządkowana znajomość barier pozwala na lepsze 
dostosowanie działań, które mogą pomóc je pokonać.
Podstawowym zadaniem jest w tym kontekście zmiana 
powszechnego modelu myślowego — od opinii „drze-
wa w mieście są zbędne” do zrozumienia, że „drzewa 
w mieście są potrzebne”. Wzrost świadomości na te-
mat znaczenia drzew wśród mieszkańców miast, urzęd-
ników i innych interesariuszy przełoży się na większe 
poparcie dla ich ochrony, wzrost środków finansowych 
przeznaczanych na świadome sadzenie i utrzymanie 
drzew w miastach oraz doprecyzowanie i uporząd-
kowanie przepisów prawnych z tego zakresu. Drzewa 
powinny być postrzegane jako inwestycja. Analizy 

bardzo istotna

raczej istotna

raczej nieistotna

zupełnie nieistotna
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kosztów i korzyści sadzenia i utrzymania drzew w mia-
stach krajów wyżej rozwiniętych wyraźnie wskazują na 
przewagę korzyści. Dla jak największej skuteczności, 
działania te wymagają jednak udziału wielu grup in-
teresariuszy, czyli partycypacji społecznej, o czym pi-
szemy w kolejnym artykule.

Konieczna jest także zmiana przekonania „brak 
miejsca dla zieleni w mieście” na — „istnieje wiele 
możliwości wprowadzania zieleni w mieście”. Uła-
twią to m.in. zmiany prawne, takie jak wprowadzenie 
kategorii celu publicznego „tereny zieleni publicznej” 
oraz nowych normatywów dla uwzględnienia stanu 
zadrzewienia w istniejących i nowo projektowanych 
inwestycjach drogowych i mieszkalnych. Konieczny 
jest również wzrost zaangażowania architektów kra-
jobrazu w proces przygotowywania nowych inwestycji, 
a także szerszy wzrost dbałości o przestrzeń publiczną. 

Inne przykłady wprowadzania w miastach zielonej in-
frastruktury, takie jak zielone dachy i ściany lub kratka 
zamiast szczelnej powierzchni na parkingach, poka-
zują że istnieje wiele możliwości wprowadzania zie-
leni w mieście (rysunek 12).

Na sam koniec warto zaznaczyć, że stan zieleni 
w miastach oceniano jako zły już od dawna. Ponad 
sześćdziesiąt lat temu Anna Ptaszycka (1950, s. 50–53) 
pisała o daleko niewystarczającym stanie zieleni w mia-
stach powojennej Polski, zwracając uwagę m.in. na 
„brak funduszów”, „braki w odpowiednich ustawach 
i przepisach miejscowych oraz w sposobie ich inter-
pretacji”, a także „zrozumienie znaczenia zieleni miej-
skiej, zbyt powoli budzące się wśród społeczeństwa 
w powodzi innych trosk i trudów życia oraz występu-
jący wśród ludności miejskiej brak potrzeby porząd-
ku i estetyki najbliższego otoczenia”. Również wtedy 

Rysunek 12. Ogrody zakładane w wydrążonych 
szczelinach w betonowej powierzchni

Poprawa mikroklimatu i estetyki przestrzeni pub-
licznej może zostać osiągnięta dzięki wprowa-
dzeniu zieleni tam, gdzie pozornie nie ma na nią 
miejsca. Przykładem może być projekt zrealizo-
wany przez architektów z Conger Moss Guillard 
w San Francisco — ogrody zakładane w szczeli-
nach wydrążonych w betonowej powierzchni. Idea 
projektu polega na pokazaniu potencjału piękna, 
które tkwi w betonowym krajobrazie, dominują-
cym w miastach. Na przydomowym podwórku, 
o powierzchni 74 m2, wydrążono ciąg kanalików, 
które wypełniono ziemią i posadzono rośliny.
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proponowano rozwiązania podobne do tych, które po-
jawiają się w niniejszym opracowaniu. Długotrwałe 
występowanie barier przyczynia się do ciągłego zmniej-
szania się ilości drzew w centrach polskich miast, ogra-
niczając możliwości ich zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego konieczne jest pilne podjęcie działań przez 
pracowników administracji publicznej, posiadających 
większą od ogółu społeczeństwa wiedzę, we współ-
pracy z jednostkami naukowymi, organizacjami po-
zarządowymi i innymi interesariuszami.

Tak długo, jak będziemy dostrzegać przede wszyst-
kim bariery, a nie korzyści przynoszone przez drzewa 

i ich znaczenie dla jakości życia w miastach, tak długo 
drzew będzie ubywać, a warunki życia, na które mają 
one wpływ, będą się pogarszać. Czas skoncentrować się 
na korzyściach, które zawdzięczamy drzewom, i pod-
jąć działania na rzecz pokonania barier. Rozwiązania 
istnieją, a kolejne artykuły i dobre praktyki przed-
stawione na końcu tego poradnika mogą być pierw-
szym źródłem inspiracji. Innowacyjne rozwiązania 
wprowadzane w naszym kraju, na wzór działań rea-
lizowanych w krajach wyżej rozwiniętych, pozwolą 
i w polskich dużych miastach na posadzenie milio-
nów nowych drzew.
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