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ABSTRACT: This work presents the state of health of trees growing along 67 streets
in Gdañsk Oliwa. The streets were divided into 3 categories depending on traffic
intensity. Along the streets there are 4186 trees which belong to 45 species. The
following are the most numerous: Tilia cordata – 32%, T. platyphyllos – 24%, Acer
platanoides – 11%, T. Neuropaea – 5,4% and Betula pendula – 5%. The state of health
of the trees is bad, which is mainly due to considerable damage to tree-crowns,
numerous leaf spots (74%) and sparse crowns (76%) with many dead branches
(77%). The condition of trunks is substantially better. In most of the trees neither
mechanical damage (55%), bark beetles (67%), nor wood rot (67%) were recorded.
Traffic intensity has a harmful effect on the state of trees. As traffic increases, the
fraction of trees with leaf discolorations and sparse crowns with numerous dead
branches increases too (from 52 to 92% and from 53 to 90%, respectively). Bark
beetles and wood rot often occur together and can be more often observed in
streets with low (32%) and average traffic levels (44%), which is related to extensive mechanical damage of trunks (53%).
KEY WORDS: Gdañsk Oliwa, trees growing along streets, state of health of trees.

Wstêp
Drzewa w miastach s¹ ozdob¹ i pe³ni¹ wiele istotnych funkcji, np. ograniczaj¹ stê¿enie dwutlenku wêgla w powietrzu, adsorbuj¹ toksyczne gazy i py³y,
³agodz¹ si³ê wiatru, t³umi¹ ha³as, odnawiaj¹ zasoby wody gruntowej, redukuj¹
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sp³yw wody opadowej, latem ³agodz¹ temperaturê i chroni¹ powietrze przed
utrat¹ wilgoci (Szczepanowska 2001). Skutecznoœæ tych funkcji zale¿y m.in. od
stanu zdrowotnoœci drzew.
Utrzymanie drzew wzd³u¿ ulic du¿ych miast napotyka na coraz wiêksze
trudnoœci. Drzewa s¹ bowiem wra¿liwe na ró¿nego rodzaju zanieczyszczenia,
zw³aszcza na zasolenie gleb podczas usuwania go³oledzi. Szkodliwy wp³yw wywieraj¹ tak¿e wysokie stê¿enia spalin w powietrzu. Najcenniejszym drzewem
przydro¿nym jest lipa, która od dawna zreszt¹ jest szeroko stosowana w ró¿nych
formach zadrzewieñ. Warto przy tej okazji zaznaczyæ, ¿e w miastach coraz czêœciej
sadzone s¹ przypadkowe i ma³o wartoœciowe gatunki drzew (Buga³a 1991).
Jedne z najstarszych i najcenniejszych zadrzewnieñ w Trójmieœcie znajduj¹
siê na terenie starej Oliwy. Jest ona jedn¹ z trzydziestu dzielnic Gdañska, zajmuje powierzchniê 18,23 km i liczy prawie 20 000 mieszkañców. Miasto le¿y na
p³aszczyŸnie ci¹gn¹cej siê u stóp Wysoczyzny Gdañskiej, porozcinanej licznymi
dolinami. Ponad dna dolin wznosz¹ siê utwory morenowe. KrawêdŸ wysoczyzny poroœniêta jest fragmentami lasów, g³ównie buczyn lub lasów mieszanych
z udzia³em sosny i buka. Gdañsk Oliwa jest dzielnic¹ bardzo zró¿nicowan¹ pod
wzglêdem struktury szlaków komunikacyjnych, natê¿enia ruchu ulicznego,
a tak¿e gêstoœci i rodzaju przyulicznych zadrzewieñ. Wystêpuj¹ tutaj szerokie
i ruchliwe ulice o œrednim natê¿eniu komunikacyjnym, a tak¿e w¹skie, brukowane uliczki w ró¿nym stopniu obsadzone drzewami.
Celem pracy jest ocena stanu zdrowotnoœci przyulicznych drzew na terenie
Gdañska Oliwy w 2004 roku, a tak¿e porównanie tego stanu, tam gdzie jest to
mo¿liwe, ze stwierdzonym podczas badañ wykonanych przez Piotrowsk¹
(1972) oraz Piotrowsk¹ i Stasiak (1975).

1. Metody
Prace prowadzono na terenie Gdañska Oliwy w 2003 i 2004 r., zawsze w lipcu
i sierpniu. Badano drzewa przyuliczne z wy³¹czeniem rosn¹cych na terenach
prywatnych, za p³otami i parkanami, w parkach i zieleñcach wewn¹trz osiedli.
Drzewa oznaczano za pomoc¹ kluczy Koœcielnego i Sêkowskiego (1971) oraz
Senety i Dolatowskiego (1997). Drzewa stwierdzono przy 67 ulicach, które podzielono na 3 kategorie zale¿nie od natê¿enia ruchu komunikacyjnego (œredniej
liczby samochodów w godzinach szczytu):
1) o ma³ym natê¿eniu: Asnyka, Bitwy Oliwskiej, Bobrowa, Czarnowskieg, Dickmana, Doroszewskiego, Dro¿yny, Drzyma³y, Flisacka, G³ogowska, Gryglewskiego, Husa, Jelenia, Karpacka, Kaszubska, Krêckiego, Kurzyñskiego, Macierzy
Szkolnej, Majkowskiego, Miraua, Nadwodna, Noakowskiego, Orkana, Or³owskiego, Paneckiego, Paw³a Gdañca, Rodakowskiego, Siemiradzkiego S³oneczna,
Œwierkowa, Tatrzañska, W¹sowicza, Witkiewicza, Zacisze, Zajêcza i ¯ubrowa;
2) o przeciêtnym natê¿eniu: Ceynowy, Che³moñskiego, Cystersów, Derdowskiego,
Grottgera, Ho³du Pruskiego, Kaprów, Kasprowicza, Kwietna, Leœna, Liczmañ-
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skiego, Micha³owskiego, Norblina, Opacka, Poczty Gdañskiej, Podhalañska,
Tetmajera, ulica VII Dwór i ¯eromskiego;
3) g³ówne ci¹gi komunikacyjne o du¿ym natê¿eniu ruchu: Abrahama, Ba¿yñskiego, Czy¿ewskiego, Aleja Grunwaldzka, Obroñców Westerplatte, Opata
Jacka Rybiñskiego, Piastowska, Polanki, Pomorska, Stary Rynek Oliwski,
Wita Stwosza i Aleja Wojska Polskiego.
Analizê wp³ywu natê¿enia ruchu komunikacyjnego na zdrowotnoœæ drzew
dokonano na podstawie porównania takich cech drzew, jak: plamistoœæ liœci,
procentowy udzia³ martwej korony i stopieñ jej przerzedzenia, a tak¿e wystêpowanie uszkodzeñ mechanicznych pni, obecnoœæ korników i próchnicy. Cechy te
odzwierciedlaj¹ ogólny stan zdrowotnoœci zadrzewieñ oraz jego zmiany w zale¿noœci od zmieniaj¹cych siê warunków œrodowiskowych.
Ocenê zdrowotnoœci drzew prowadzono metod¹ ankietow¹, mierz¹c lub
okreœlaj¹c poszczególne cechy drzew wg Sadowskiej (2005) i Spychalskiej (2005):
a) wysokoœæ (wysokoœciomierzem Clino Master CM-P Silva) – [m];
b) pierœnica – gruboœæ pnia na wysokoœci 1,3 m mierzono œrednicomierzem [cm];
c) klasa wieku (0-3: 0 – bardzo m³ode, 1 – m³ode, 2 – dojrza³e, 3 – stare);
d) plamistoœæ liœci – wg szeœciostopniowej skali iloœciowej: klasa 0 (brak), 1 (1-25%
liœci ma plamy), 2 (26-50%), 3 (51-75 %), 4 (76-99%), 5 (100%);
e) przerzedzenie korony (wg szeœciostopniowej skali, jw.)
f) udzia³ elementów martwych w koronie (wg szeœciostopniowej skali, jw.)
g) stopieñ przyciêcia korony wg czterostopniowej skali iloœciowej: klasa 0 – brak,
1 – nieznacznie (ma³o), 2 – œrednio, 3 – silnie (du¿o);
h) uszkodzenie pnia (liczba uszkodzeñ mechanicznych na pniu, wg czterostopniowej skali iloœciowej, jw.);
i) udzia³ korników i obecnoœæ próchnicy w pniu (wg skali czterostopniowej, jw.);
j) udzia³ jemio³y w koronie oraz obfitoœæ porostów, mchów i grzybów na pniu
(wg czterostopniowej skali iloœciowej, jw.).

2. Wyniki
2.1. Zdrowotnoœæ drzew wzd³u¿ ulic o ma³ym natê¿eniu
ruchu komunikacyjnego
Wzd³u¿ ulic o ma³ym natê¿eniu ruchu komunikacyjnego roœnie 791 drzew
z 32 gatunków. Wiêkszoœæ to drzewa dojrza³e, których korony przycina siê nieznacznie (44%) lub silnie (36%). Niewielka frakcja drzew (4,1%) ma korony bardzo mocno przyciête.
Drzewa przy ulicach o ma³ym natê¿eniu ruchu komunikacyjnego odznaczaj¹ siê doœæ dobr¹ zdrowotnoœci¹, o czym œwiadczy znaczny udzia³ drzew
zdrowych (47% w przypadku gdy uwzglêdni siê stan koron i 67% – pni). Bardzo
ma³y jest udzia³ drzew o znacznych uszkodzeniach, szczególnie widoczny
w przypadku cech okreœlaj¹cych zdrowotnoœæ pnia. Obecnoœæ jemio³y zaobser-
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wowano tylko na dziewiêciu drzewach, poniewa¿ korony co trzeciego drzewa
(36%) s¹ przyciête w szpalery. Równie rzadko wystêpuj¹ porosty, mchy i grzyby
(ryc. 1).
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Ryc. 1. Zdrowotnoœæ drzew rosn¹cych wzd³u¿ ulic o ma³ym natê¿eniu ruchu komunikacyjnego w szeœciostopniowej skali iloœciowej: Kl. 0 (brak), 1 (0-25%), 2 (26-50%),
3 (51-75%), 4 (76-99%), 5 (100%).
Fig. 1. State of health of trees growing along the streets with low traffic levels on a six-stage
quantity scale: class 0 (none), 1 (0-25%), 2 (26-50%), 3 (51-75%), 4 (76-99%), 5 (100%).

2.2. Zdrowotnoœæ drzew wzd³u¿ ulic o przeciêtnym natê¿eniu ruchu
W Oliwie na 67 ulic niemal jedna trzecia (20) charakteryzuje siê przeciêtnym
natê¿eniem ruchu komunikacyjnego. Wiêkszoœæ z nich (67%) wystêpuj¹ w luŸnej zabudowie miasta, pozosta³e w zwartej. Przy tej kategorii ulic roœnie 1243
drzewa z 24 rodzajów. Wiêkszoœæ drzew (70%) to gatunki z rodzaju Tilia. Ponad
po³owê drzew (67%) zaklasyfikowano jako doros³e. Korony nie s¹ przyciête
(12% drzew), przyciête s¹ nieznacznie (60%) lub du¿ym stopniu (1%). Ponad
jedna czwarta liczby drzew (27%) ma korony przyciête w szpaler.
Drzewa przy ulicach o œrednim natê¿eniu ruchu komunikacyjnego s¹ na
ogó³ zdrowe, o czym œwiadczy wysoki udzia³ osobników bez uszkodzonych pni
i/lub koron. Drzew o znacznym uszkodzeniu korony lub pnia jest niewiele (%).
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Jemio³ê stwierdzono na 17% drzew, porosty na 41%, mchy na 5%, grzyby na
10% (ryc. 2).
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Ryc. 2. Zdrowotnoœæ drzew rosn¹cych wzd³u¿ ulic o przeciêtnym natê¿eniu ruch komunikacyjnego. Oznaczenia, por. ryc. 1.
Fig. 2. State of health of trees growing along the streets with average traffic level. For explanation see Fig. 1.

2.3. Zdrowotnoœæ drzew wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu
ruchu komunikacyjnego
Do tej kategorii zaliczono 12 z badanych ulic (17,9%), po³o¿onych w luŸnej
(73%) lub zwartej zabudowie (27%). Wzd³u¿ tych ulic rosn¹ 2152 drzewa z 22
rodzajów, z których najliczniej reprezentowane s¹: Tilia (66%) i Acer (23%).
Udzia³ iloœciowy pozosta³ych rodzajów nie przekracza 5%. Wiêkszoœæ drzew
(74%) jest doros³ych, w tym 74% osobników ma lekko przyciête konary. Drzewa
te charakteryzuje niski stopieñ zdrowotnoœci, o czym œwiadczy m.in. niska frekwencja koron w dobrym stanie (10%). Drzewa doros³e i stare maj¹ korony przerzedzone i czêœciowo martwe.
Ulice o du¿ym natê¿eniu ruchu komunikacyjnego s¹ z regu³y d³ugie i szerokie, a rosn¹ce wzd³u¿ nich drzewa nie s¹ nara¿one na czêste uszkodzenia pnia,
spowodowane g³ownie przez pojazdy. Rzadziej s¹ te¿ niszczone przez mieszkañ-

Krzysztof Bana, Dorota Sadowska, Marta Spychalska

38

ców. Pnie wiêkszoœci drzew s¹ w dobrym stanie. Czêœæ z nich jest nieznaczne
uszkodzona, opanowana przez próchnicê i korniki, a tak¿e porosty (28%),
jemio³ê (14%), mchy (3%) i grzyby (3%; ryc. 3).
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Ryc. 3. Zdrowotnoœæ drzew rosn¹cych wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu komunikacyjnego. Oznaczenia, por. ryc. 1.
Fig. 3. State of health of trees growing along the streets with high traffic level. For explanation see Fig. 1.

2.4. Wp³yw intensywnoœci ruchu komunikacyjnego
na zdrowotnoœæ drzew
Cech¹ najlepiej wyra¿aj¹c¹ wp³yw ruchu komunikacyjnego na zdrowotnoœæ
drzew jest plamistoœæ liœci. Najmniej przebarwionych liœci stwierdzonona drzewach wzd³u¿ ulic o ma³ym natê¿eniu ruch. Prawie po³owa takich drzew (48%)
ma liœcie bez przebarwieñ. Podobny odsetek drzew (45%) ma nieliczne plamy
na liœciach (do 25% powierzchni koron), reszta (7%) charakteryzuje siê wiêkszym
udzia³em liœci z przebarwieniami (ryc. 4).
Najgorszy stan ulistnienia stwierdzono u drzew wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu komunikacyjnego. Tylko 8% drzew ma liœcie bez przebarwieñ,
uszkodzeñ i ubytków, bêd¹cych oznak¹ os³abionej ¿ywotnoœci lub aktywnoœci
patogenów (ryc. 4).

Zdrowotnoæ drzew przyulicznych na terenie Gdañska Oliwy
A

100%

B

80%

60%

60%

40%

40%

Kl.1

Kl. 2

Kl. 3

Kl. 4

Kl.5
20%

20%

0%

C

100%

80%

Kl. 0

39

1

2

3

1

2

3

0%

1

2

3

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Ryc. 4. Udzia³ drzew z nekroz¹ liœci (A), koron¹ martw¹ (B) lub przerzedzon¹ (C) w zale¿noœci od natê¿enia ruchu komunikacyjnego (1-3); 1 – ma³e, 2 – œrednie, 3 – du¿e.
Oznaczenia, por. ryc. 1.
Fig. 4. Proportion of trees with leaf necrosis (A), dead (B) or sparse (C) crown, compared
to road traffic intensity (1-3); 1 – low, 2 – average, 3 – high. For explanation see Fig. 1.

Stopieñ przerzedzenia korony i obecnoœæ martwych konarów jest najwiêksza
na drzewach rosn¹cych wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu ulicznego (ryc. 4).
Najwiêcej drzew zdrowych (48%) roœnie wzd³u¿ ulic o ma³ym natê¿eniu ruchu.
Podobny udzia³ maj¹ osobniki o koronach nieznacznie przerzedzonych oraz
z pojedynczymi suchymi konarami. W miarê wzrostu natê¿enia ruchu, maleje
udzia³ drzew zdrowych (spadek do 30% liczebnoœci drzew), wzrasta natomiast
frakcja drzew, których korony s¹ czêœciowo suche lub przerzedzone (wzrost do
91%). Czêsto trafiaj¹ siê tak¿e drzewa o koronach w du¿ej czêœci martwych,
w których ze wzglêdów bezpieczeñstwa usuwane s¹ suche ga³êzie. Dotyczy to
równie¿ ca³ych martwych drzew. Osobniki pozbawione znacznej czêœci korony
maj¹ ograniczon¹ mo¿liwoœæ asymilowania, s¹ przez to s³absze i bardziej podatne na choroby. Pnie drzew przyulicznych s¹ czêsto uszkadzane podczas licznych kolizji drogowych. Je¿eli uszkodzenie nie zostanie szybko i w³aœciwie zabezpieczone, staje siê miejscem inwazji szkodników, zw³aszcza chorobotwórczych grzybów.
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Warto zaznaczyæ, ¿e drzewa bez uszkodzeñ mechanicznych czêsto trafiaj¹
siê wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu ruch komunikacyjnego (ryc. 5). Liczne uszkodzenia pni wystêpuj¹ w pobli¿u placów budowy, inwestycji wodno-kanalizacyjnych i remontowanych odcinków nawierzchni. Wa¿nym wskaŸnikiem
stanu zdrowotnoœci drzew jest obecnoœæ próchnicy i korników, które z regu³y
wystêpuj¹ wspólnie na tych samych osobnikach, zw³aszcza z oznakami mechanicznych uszkodzeñ pni. Wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu wiêkszoœæ
drzew (74%) nie ma korników, oznak próchnicy i uszkodzonych pni (ryc. 5).
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Ryc. 5. Udzia³ drzew z pniami uszkodzonymi mechanicznie (A), opanowanymi przez
korniki (B) lub próchnicê (C) w zale¿noœci od natê¿enia ruchu komunikacyjnego
(1-3); 1 – ma³e, 2 – œrednie, 3 – du¿e, w czterostopniowej skali iloœciowej (Kl. 0 – brak,
Kl. 1 – niewiele, Kl. 2 – przeciêtnie, Kl. 3 – du¿o).
Fig. 5. Proportion of trees with mechanically damaged trunks (A), infested with bark beetles (B) or wood rot (C), compared to road traffic intensity (1-3); 1 – low, 2 – average,
3 – high, on a four-stage quantity scale (class 0 – none, 1 – small, 2 – average, 3 – large).
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3. Podsumowanie wyników
1. W Gdañsku Oliwie ponad po³owa ulic (36 spoœród 67 badanych) charakteryzuje siê ma³ym natê¿eniem ruchu komunikacyjnego, 19 przeciêtnym dla
aglomeracji Trójmiasta, a 12 – du¿ym.
2. W 2004 roku wzd³u¿ ulic Oliwy ros³o 4186 drzew nale¿¹cych do 45 gatunków.
3. Najczêstszymi gatunkami drzew s¹: Tilia cordata (32% ogólnej liczny gatunków), T. platyphyllos (24%), Acer platanoides (11%), T. xeuropaea (5,4%) i Betula
pendula (5%). Pozosta³e gatunki s¹ mniej liczne (%).
4. Dominuj¹ doros³e drzewa (3019; 72%), znacznie mniej jest bardzo m³odych
(126; 3%), m³odych (656; 16%) i starych (385; 9%).
5. Zdrowotnoœæ drzew przyulicznych w Oliwie jest z³a, g³ównie z powodu znacznych uszkodzeñ koron i liœci, np. nekrozê stwierdzono na liœciach 3110 drzew
(74%), przerzedzone korony u 3148 (76%) a martwe konary u 3186 drzew
(77%).
6. Stan zachowania pni jest lepszy ni¿ koron. Wiêkszoœæ pni nie ma uszkodzeñ
mechanicznych (2291; 55%), korników (2810; 67%) i próchnicy (2784; 67%).
7. Jemio³a wystêpuje rzadko (519; 12%), podobnie porosty (1287; 31%), mchy
(129; 3%) i grzyby (244; 6%).
8. Na zdrowotnoœæ drzew przyulicznych du¿y wp³yw ma intensywnoœæ ruchu
komunikacyjnego. Wraz z jego nasileniem, roœnie liczba drzew z objawami
nekrozy liœci (przy ulicach o ma³ym natê¿eniu – 52%, du¿ym – 92%), a tak¿e
z martwymi konarami. Uszkodzenia mechaniczne czêœciej trafiaj¹ siê na
drzewach przy ulicach o ma³ym i przeciêtnym natê¿eniu ruchu (53%). Ulice
takie s¹ w¹skie i stosunkowo dobrze zadrzewione, rosn¹ce tam drzewa s¹
jednak bardzo nara¿one na czêste otarcia przez parkuj¹ce w ich pobli¿u
samochody. Korniki i próchnica wystêpuj¹ g³ównie na drzewach wczeœniej
uszkodzonych mechanicznie.

4. Dyskusja
Drzewa w miastach maj¹ bardzo ograniczone area³y osobnicze, co niew¹tpliwie wp³ywa na stan ich zdrowotnoœci i prawdopodobieñstwo prze¿ycia (Dmuchowski, Badurek 2001). Wymieranie drzew w wyniku niekorzystnych warunków œrodowiskowych stanowi powszechny problem nie tylko w polskich
miastach (Chmielewski i in. 1998).
Zdrowotnoœæ drzew przyulicznych na terenie Gdañska Oliwy jest z³a, przede wszystkim silnie uszkodzone s¹ korony, które s¹ przerzedzone, z licznymi
martwymi konarami i przebarwieniami na liœciach. W 1974 roku plamy na
liœciach mia³o tylko oko³o 4% drzew (Piotrowska, Stasiak 1975). W zale¿noœci od
natê¿enia ruchu ulicznego, liczba drzew z nekrozami na liœciach mieœci³a siê
w zakresie od 2 (przy ulicach o ma³ym natê¿eniu ruchu) do 50 (przy du¿ym
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Ryc. 6. Udzia³ drzew z nekroz¹ liœci (A), uszkodzonymi pniami (B), kornikami (C) i próchnic¹ (D) w 1974 i 2004 r., w zale¿noœci od natê¿enia ruchu komunikacyjnego (1-3);
1 – ma³e, 2 – œrednie, 3 – du¿e.
ród³o: dane z 1974 r. zaczerpniêto z pracy Piotrowskiej i Stasiak (1975).
Fig. 6. Proportion of trees with leaf necrosis (A), damaged trunks (B), bark beetles (C) and
wood rot (D) in 1974 and 2004, compared to road traffic intensity (1-3); 1 – low,
2 – average, 3 – high.
References: data from 1974, taken from work by Piotrowska and Stasiak (1975).

natê¿eniu). Po up³ywie 30 lat, w 2004 roku, plamy na liœciach wystêpowa³y ju¿ na
wiêkszoœci drzew (54-90%; ryc. 6). Gorszy stan ulistnienia jest nastêpstwem zanieczyszczenia powietrza i wysuszenia gleby. Jesieni¹ jako pierwsze ¿ó³kn¹ i trac¹
liœcie drzewa rosn¹ce wzd³u¿ ulic o du¿ym natê¿eniu ruchu (Skórkowska 2002).
Zdrowotnoœæ pni jest zdecydowanie lepsza ni¿ koron; na wiêkszoœci drzew
nie stwierdzono uszkodzeñ mechanicznych, obecnoœci korników lub próchnicy
(Sadowska 2005; Spychalska 2005). W ci¹gu ostatnich 30 lat liczba mechanicznych
uszkodzeñ pni, podobnie jak przebarwieñ liœci, wyraŸnie wzros³a. W 1974 roku
tylko 20% drzew w Oliwie mia³o uszkodzone pnie (Piotrowska 1972; Piotrowska,
Stasiak 1975), natomiast w 2004 r. – a¿ 60%. W 1974 r. najwiêcej takich drzew
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ros³o wzd³u¿ ulic o przeciêtnym natê¿eniu ruch komunikacyjnego, natomiast
w 2004 r. – o ruchu ma³ym (ryc. 6). Liczba uszkodzonych pni nie zale¿y od nasileniem ruchu komunikacyjnego, a raczej od szerokoœci jezdni i stopnia zadrzewienia pobocza. Drzewa rosn¹ce wzd³u¿ w¹skich i silnie zadrzewionych ulic s¹ bardziej nara¿one na czêste otarcia pni przez parkuj¹ce w ich pobli¿u samochody.
Drzewa stare, os³abione, chore i uszkodzone, np. z silnie przerzedzonymi koronami i plamistymi liœæmi s¹ bardziej podatne na inwazjê szkodników, wœród
których dominuj¹ korniki. Ich ¿erowanie sprawia, ¿e drzewa obumieraj¹
(Michalski, Mazur 1999). W 1974 roku po³owa drzew (50%) przy ulicach
o ma³ym natê¿eniu ruchu komunikacyjnego by³a opanowana przez korniki,
podczas gdy w 2004 r. – 38%. Powodem stwierdzonej ró¿nicy mog¹ byæ zmiany
w zadrzewianiu ulic: w tym czasie wyciêto czêœæ starych drzew z kornikami
i posadzono m³ode osobniki. W 2004 r., w porównaniu z 1974 r., liczba drzew
przy takich ulicach nieznacznie wzros³a (z 522 do 571). Podobne tendencje wystêpuj¹ na ulicach o du¿ym natê¿eniu ruchu; wzrost z 977 do 1202 (ryc. 6).
Przy ocenie zdrowotnoœci drzew, wskaŸnikiem równie wa¿nym jak korniki,
jest obecnoœæ próchnicy, która w du¿ej mierze powi¹zana jest z uszkodzeniami
mechanicznymi pni. W 1974 r. liczba drzew z próchnic¹ mieœci³a siê w granicach
6,3-13%, natomiast w 2004 r. – w przedziale 29-45% (ryc. 6).
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e w ci¹gu 30 lat stan zdrowotnoœci
drzew rosn¹cych wzd³u¿ ulic Oliwy znacznie siê pogorszy³. Prawdopodobne
czynniki sprawcze, to: wzrost zanieczyszczenia powietrza, wysuszenie i zasolenie pod³o¿a, a tak¿e wiêksza frakcja drzew pourazowych (uszkodzone pnie,
mocno przyciête korony).
W Gdañsku Oliwie stwierdzono 4186 drzew z 45 gatunków, w proporcji:
Tilia cordata (32%), T. platyphyllos (24%), Acer platanoides (11%), T. xeuropaea (5,4%)
i Betula pendula (5%). Trzydzieœci lat temu wzd³u¿ tych samych ulic ros³a podobna liczba drzew (Piotrowska 1972; Piotrowska, Stasiak 1975), w proporcji: Tilia
platyphyllos (34%), T. ‘Euchlora’ (16,5%), T. neglecta (15%), T. cordata (12%), Acer
platanoides (6%) i A. pseudoplatanus (4%).
Obecnie wzd³u¿ ulic Oliwy roœnie g³ównie Tilia cordata. Udzia³ tego gatunku
nale¿a³oby sukcesywnie ograniczaæ, poniewa¿ jest drzewem o du¿ych wymaganiach wzglêdem wilgotnoœci i bardzo wra¿liwym na zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Byæ mo¿e sadzenie tej lipy nale¿a³oby ograniczyæ do parków
po³o¿onych na peryferiach miasta. Spoœród lip najzdrowsze by³y osobniki Tilia
xeuropaea. Pozosta³e gatunki lip, tzn. T. platyphyllos i T. ‘Euchlora’, równie¿
mog³yby byæ preferowane, g³ównie jednak wzd³u¿ ulic o ma³ym natê¿eniu
ruchu komunikacyjnego. Wnioski te s¹ zgodne z dawno ju¿ zg³oszonymi propozycjami zmian w strukturze zadrzewieñ na terenie Trójmiasta, podanymi
przez Piotrowsk¹ (1972) oraz Piotrowsk¹ i Stasiak (1975). Wskazane by³oby równie¿ zwiêkszenie nasadzeñ Tilia tomentosa – drzewa doœæ odpornego na suszê
i zanieczyszczenia powietrza (Buga³a 1991), niestety w Oliwie nadal rzadko spotykanego.
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Summary
The state of health of trees growing along 67 streets in Gdañsk Oliwa was examined.
The streets were divided into 3 categories: with low (36 streets), average (19) and high
(12) level of traffic. In Oliwa, there are 4186 trees representing 45 species. They occur
along the streets in the following proportions: Tilia cordata (32% of the number of trees)
T. platyphyllos (24%), Acer platanoides (11%), T. Neuropaea (5,4%) and Betula pendula (5%).
The state of health of the trees is bad, which is mainly due to considerable damage to
tree-crowns, numerous leaf spots (74%) and sparse crowns (76%) with many dead
branches (77%). The condition of trunks is better than crowns. In the majority of the trees
no mechanical damage (55%), bark beetles or wood rot (67%) were observed.
Traffic intensity has a damaging effect on the state of trees. With increasing traffic,
there is a growing number of trees with leaf discolouration and damage (from 52 to 92%),
sparse crowns and numerous dead branches. Mechanical damage is more frequent in the
streets with low or average traffic (53%). Such streets are short, narrow and densely
planted with trees. Trees growing along that kind of streets are frequently scratched by
parking and manoeuvring cars. Bark beetles and wood rot often occur together and are
found more often in streets with low or average traffic levels, which is connected with
extensive damage to tree trunks.
Tilia cordata is a dominant along the streets. The proportion of this species should be
limited mainly because it is very demanding in terms of soil humidity, as well as sensitive
to atmospheric dust and air pollution. On the other hand, among the remaining lime
species, on the other hand, a high proportion of healthy individuals of Tilia Neuropaea,
T. platyphyllos and T. ‘Euchlora’ was observed. That is why they ought to be more common, especially along the streets with low level of traffic. It is also recommended that
Tilia tomentosa, a species resistant to drought and air pollution, should be a more commonly planted tree.

