Drzewa są nam bardziej potrzebne niż my im!
CZY WIESZ, ŻE:
- drzewa zapobiegają erozji gleb,
- łagodzą wpływ pogody na ekosystem,
- drzewa liściaste tłumią hałas do 50% i
zatrzymują wiatry w 20–70%,
- najstarsze drzewo świata ma 9950 lat jest to
rosnący w Szwecji świerk.

Przykład jak należy przycinać zdrowe gałęzie:
Cięcie wykonujemy w trzech etapach:
Cięcie A - podcinające,
Cięcie B - ścinające,
Cięcie C - usunięcie kikuta po gałęzi (na obrączkę
przy zgrubieniu).
Tniemy na trzy etapy, aby uniknąć obłupania łyka i
kory pod gałęzią.

Przykład jak należy usuwać martwe gałęzie:
Cięcie A - wykonujemy tak by nie uszkodzić
zdrowego drzewa, następnie przeprowadzamy,
Cięcie B - pomiędzy zdrowym drzewem a
martwym kikutem gałęzi (na obrączkę).
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Niezależnie od tego, czy mieszkamy w
bloku, czy w domku, czy wolimy większe
miasta, czy zacisze wsi, wyglądając przez
okno chcielibyśmy widzieć tam zieleń drzew
i krzewów. A co w ostatnich czasach
widzimy najczęściej?
Umierające i okaleczone!

Cięcia w koronach drzew dzielimy na:
1. Pielęgnacyjne (przyrodnicze):
a) sanitarne - polegają na usuwaniu
martwych, chorych i połamanych gałęzi
oraz konarów,
b) korygujące - mają na celu poprawienie
statyki drzewa,
c) prześwietlające - aby rozluźnić
przegęszczoną koronę,
d) formujące.
2. Techniczne (nieprzyrodnicze):
są to cięcia wymuszone przez kolizję z
urządzeniami: technicznymi,
architektonicznymi
podyktowane
względami
bezpieczeństwa.

Jeśli cięcia wykonujemy sami:
- sięgnijmy do fachowej literatury,
- czyńmy to w odpowiedni sposób i w
odpowiednim czasie.
Jeśli powierzamy cięcie wyspecjalizowanej
firmie:
- zorientujmy się, czy zrobi to właściwie,
zgodnie z obowiązującymi regułami.
Zapraszamy do zapoznania się z nasza
ulotką znajdziecie tu Państwo podstawowe
informacje na temat pielęgnacji drzew.

WAŻNE
Drzewa powinno
się przycinać:
- w pełnym
ulistnieniu,
- najlepiej od końca czerwca do końca
sierpnia,
- właściwymi i czystymi narzędziami.
Kto z nas chciałby być operowany w
niesterylnych warunkach? NIKT!
Przycinanie gałęzi to też operacja
pamiętajmy by wszystko było wykonane
czysto i starannie.

Ogławianie drzew to zabieg barbarzyński i
bezmyślny – tylko rzekomo mający poprawić
statykę drzewa.
Skutki takich działań to:
-zachwianie równowagi pomiędzy systemem
korzeniowym a aparatem asymilacyjnym,
- zamieranie korzeni i słabsze związanie
drzewa z gruntem,
- mniejsza odporność na silne wiatry,
- wypuszczanie pędów odroślowych, które
podczas wiatru są bardziej podatne na
odłamanie.
Przez ogławianie drzewo obumiera! Zastanów
się zanim zaczniesz przycinać swoje drzewa!
Przy wykonywaniu takich zabiegów, jeśli
mamy wątpliwości, warto zwrócić się do

UWAGA!!! Grzywna za okaleczenie
drzewa i doprowadzenia go do
obumarcia jest tak samo wysoka jak
za nielegalną wycinkę drzew.

