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• ZDM jest administratorem zieleni przyulicznej zlokalizowanej na 400 ha

- 300 ha stała pielęgnacja
-100 ha interwencyjna pielęgnacja

• Pas drogowy stwarza zieleni przyulicznej wyjątkowo niekorzystne warunki 

(atmosferyczne, glebowe, przestrzenne)

• Stałą pielęgnacją objęte są nasze najmłodsze obsadzenia czyli drzewa, krzewy i byliny 

posadzone w ciągu ostatnich 6 lat

12 tys. drzew oraz 200 tys. krzewów

• Najintensywniej pielęgnowana jest zieleń przyuliczna zlokalizowana w miejscach 

reprezentacyjnych, w centrum miast, przy obiektach użyteczności publicznej

• Największe zaniepokojenie budzi stan zdrowotny nowych obsadzeń w centrum 

miasta (na terenie mis w chodnikach) oraz przy trasach o dużej intensywności ruchu 

oraz wjazdowych do miasta

ze względu na duże w ostatnich latach straty spowodowane przez sól drogową



Obowiązek dbałości o stan środowiska naturalnego wynika zarówno z Konstytucji RP 
jak i kierunków polityki Unii Europejskiej 

Strategia Zrównowa żonego 
Rozwoju UE

Trwały rozwój oznacza, ze potrzeby obecnego pokolenia należy zaspakajać bez uszczerbku 
dla możliwości zaspokajania potrzeb przez przyszłe pokolenia 

Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

/Dz. U. z 20 Nr 78 poz. 483 zm. 
Dz. U. z 20 Nr 200/2006 poz. 1471

Art. 5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże 
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju.

Art. 74.
1.Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne 
Współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu 
Środowiska 

Art. 86.
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za 
spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa 
ustawa.



Art. 82.

2. Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane 
w sposób najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje 
środków, jakie mogą być używane w miejscach, o których mowa w ust. 2, a także warunki 
ich stosowania, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
ochrony krajobrazu i ró żnorodności biologicznej oraz odpowiednich warunków 
utrzymania dróg i bezpieczeństwa korzystania z dróg.

USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody

Akty prawne, regulujące stosowanie środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg 

Art. 131.

Kto:
7) Stosuje środki chemiczne na drogach publicznych oraz ulicach i placach 
w sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom,

- podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być
używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach 

§ 3. 
2.Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 2 pkt. 2 i 3, na 
drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące:

(…)
1)Środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu;

Rozporz ądzenie Ministra 
Środowiska z dnia 
27 października 2005 r.



ODPOWIEDZIALNOODPOWIEDZIALNOŚĆŚĆ
ZA ZA ŚŚRODOWISKO RODOWISKO 

WWŁŁADZE MIASTAADZE MIASTA

MIESZKAMIESZKAŃŃCYCY

ŚŚRODOWISKORODOWISKO
NAUKOWENAUKOWE

DOZORCY DOZORCY 
I  ZARZI  ZARZĄĄDCYDCY

SSŁŁUUŻŻBY MIEJSKIEBY MIEJSKIE

MEDIAMEDIA

SPECJALISPECJALIŚŚCICI
KIEROWCYKIEROWCY

USTAWODAWCAUSTAWODAWCA



Powietrze, woda i jedzenie są niezbędne każdemu człowiekowi do życia

To drzewa pozwalajTo drzewa pozwalająą nam nam żżyyćć, pozw, pozwóólmy im na to samo lmy im na to samo 

i podarujmy i podarujmy żżycie przyszycie przyszłłym pokoleniomym pokoleniom

Bez  jedzenia człowiek może przeżyć kilka tygodni
Bez  wody człowiek może przeżyć kilka dni
Bez  tlenu człowiek może przeżyć kilka minut



Co dają nam drzewa i zieleń w mieście ?

produkują niezbędny do życia tlen 

pochłaniają dwutlenek węgla 

i szkodliwe gazy 

zatrzymują szkodliwe 

pyły

pozytywnie wpływają na psychikę

(zieleń koi, uspakaja, hamuje agresję)

obniżają temperaturę

latem 

dają cień

zwiększają wilgotność

powietrza 

podwyższają temperaturę

zimą

chronią przed 

wiatrami

sprzyjają retencji wody

tłumią

hałas

wydzielają substancje 

o działaniu 

bakteriobójczym

urozmaicają przestrzeń,

poprawiają jej estetykę



Szkodliwe działanie soli

- niszczenie nawierzchni

- korozja obiektów mostowych (mostów, kładek, wiaduktów)

- korozja samochodów (podwozia, opon, karoserii)

- korozja elementów infrastruktury drogowej (ogrodzenia, latarnie, barierki, kosze)

- niszczenie infrastruktury podziemnej (wodociągi, gazociągi, kanalizacja) 

- zanieczyszczenie wód gruntowych

- niszczenie elewacji budynków

- niszczenie obuwia

- zamieranie zieleni przydrożnej



Badania prowadzone w kilku ośrodkach naukowych:

• Instytut Gospodarki przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie

• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

• Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie

• Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dowodzą, że nie tylko jednokrotny czynnik stresowy(np. w postaci zasolenie
podłoża) ale powtarzające się czynniki lub suma czynników negatywnych prowadzi 

do obumierania drzew w środowisku przyulicznym



Efekty szkodliwego działania soli

BezpoBezpośśrednie dziarednie działłanie anie -- aerozol solnyaerozol solny

- przejeżdżające z dużą prędkością samochody wzbijają w powietrze miliony 

kropel zasolonej wody, toksyczny aerozol oblepia młode części roślin 

powodując ich oparzenia i zamieranie

DziaDziałłanie poanie pośśrednie rednie –– ssóól, solanka, zasolone bl, solanka, zasolone błłoto pooto pośśniegoweniegowe

- sól używana zimą do likwidacji śliskości z łatwością przedostaje się do korzeni drzew

i krzewów, drzewa cierpią z powodu jej nadmiaru w podłożu, zasolenie jest tak duże, 

że mimo obecności składników pokarmowych czy wody w glebie, 

rośliny nie są w stanie ich pobrać



Widoczne efekty szkodliwego działania soli

Brzeżne nekrozy

objawy zasolenia widoczne są

już od czerwca lub lipca 

w zależności od warunków 

atmosferycznych



Efekty szkodliwego działania soli

ssóól i solankal i solanka

Toksyczny wpływ soli ujawnia się

szczególnie w okresach suszy

Klimatyczny Bilans Wodny
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Puławach

NIEDOSYT WODY



Efekty szkodliwego działania soli

Opóźnienie wegetacji, 

skrócenie okresu wegetacji

ul. Serbska

ul. Połabska



Efekty szkodliwego działania soli

Tempo zamierania roślin uzależnione jest od prędkości jazdy

ul. Lechicka



Efekty szkodliwego działania soli

W kolejnych latach stopniowe 

zamieranie drzew

ul. Lechicka



Mechanizm rozprysku błota pośniegowego   
oraz aerozolu solnego



Efekty szkodliwego działania 

aerozolu solnego

Obumarłe młode pędy grusz po okresie jednej słonej zimy

ul. 

Krzywoustego

20092009

20112011



Efekty szkodliwego działania soli

W pierwszej kolejności obumierają skrajne rzędy roślin (tego samego gatunku), 

od strony drogi oraz ścieżki rowerowej 

ul. Polska



Platany, klony polne, tawuły…

Nie maNie ma rorośślin calin całłkowicie odpornych na kowicie odpornych na 
zasolenie i alkalizacje podzasolenie i alkalizacje podłłoożżaa

1. Do pasa drogowego wprowadzamy rośliny odporne, 

zalecane przez naukowców do nasadzeń przyulicznych



PALISADY

POJEMNIKI

MURKI OPOROWE

w miejscach reprezentacyjnych 

zabezpieczamy

rośliny przed solą

WidzWidząąc, c, żże soli nie moe soli nie możżna wyeliminowana wyeliminowaćć
cacałłkowicie z zimowego utrzymaniakowicie z zimowego utrzymania



OPASKI BRUKOWE I ŻWIROWE

W miejscach o dużym natężeniu ruchu kołowego rośliny sadzone są

jedynie w oddalenie od jezdni

WidzWidząąc, c, żże soli nie moe soli nie mo żżna wyeliminowana wyeliminowa ćć cacałłkowicie z zimowego kowicie z zimowego 
utrzymaniautrzymania



Dla częściowej neutralizacji efektów stosowania 
soli

prowadzone są intensywne zabiegi pielęgnacyjne

przemywanie, 

podlewanie,

nawożenie,

zabiegi ochrony roślin



maty słomiano - foliowe

ul. Wojska Polskiego

Metoda ochrony podłoża i roślin przed szkodliwym 
działaniem soli, opracowana na zlecenie ZDM przez 

Instytut Badawczy Leśnictwa

ul. Bułgarska



NOWONOWOŚĆŚĆ W 2011 !W 2011 !

Osłony na korony młodych drzew -

siatka cieniująca 

z  włókna polipropylenowego

modyfikacja mat słomianych

Maty polipropylenowe



Porównanie kosztów założenia zabezpieczeń
z kosztami wymiany roślin

Koszty założenia 1 osłony na 

drzewo
(trwałość osłon 5 lat) 

Koszty posadzenia 1 nowego drzewa
- Wycinka drzewa

- Wymiana gruntu

- Zakup i posadzenie drzewa o obwodzie pnia 20-25cm

- Założenie opalikowania oraz wymulczowanie misy

26 zł / rok 1 000,00 zł

Koszt 1 mb maty polipropylenowej
(trwałość osłon 10 lat)

Koszty posadzenia grupy nowych krzewów
- Usunięcie krzewów

- Wymiana gruntu

- Zakup i posadzenie krzewów

- Wymulczowanie skupiny krzewów

4,20 zł / rok 165,00 zł



Obowiązki właścicieli posesji, dozorców, wynikające z 
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Miasta Poznania

Wyjątek: gdy miejsca postojowe 

strefy płatnego parkowania 

znajdują się częściowo na chodniku

Chodniki przylegające do posesji 

odśnieżane są przez ich właścicieli

ul. Winogrady



CzCzęęsto ssto sóól stosowana jest zamiast odgarniania l stosowana jest zamiast odgarniania śśnieguniegu

Będziemy starali się jeszcze bardziej zdyscyplinować
wykonawców, dozorców, mieszkańców dzięki:
- zaostrzeniu kar w SIWZ na zimowe utrzymanie
- stosowaniu konduktometru
- większej współpracy ze Strażą Miejską



Jak wygrać bitwę o zieleń?

- zmiana świadomości społeczeństwa (media – radio, telewizja, 

prasa – artykuły, akcje uświadamiające, konferencje)



Apel do mieszkańców

w przygotowaniu

ulotka informacyjna 

o szkodliwości soli

Jeśli nie jest to konieczne i nie jest uzasadnione prawnie…

NIE SOLNIE SOLĘĘ



Czarna nawierzchnia to kolor drogi latem, nie zimCzarna nawierzchnia to kolor drogi latem, nie zimąą



PRAKTYKI NASZYCH SĄSIADÓW

• NIEMCY

• CZESI

• AUSTRIACY

• FINOWE

• SZWEDZI

• LITWINI
• ESTOŃCZYCY

- DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO 
- DBAŁOŚĆ O DRZEWOSTAN
- DBAŁOŚĆ O MAJĄTEK  KOMUNALNY
- DALEKOWZROCZNA  STRATEGIA

Obowiązek wymiany opon na zimowe:



CZY GROZI NAM BETONOWA MIEJSKA PUSTYNIA ?

ul. Kościuszki



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


