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STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono metodę waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne. 
Zaproponowano opisową i liczbową ocenę wartości biocenotycznej drzewa w trzech kategoriach, które 
wynikają z cech osobniczych, powiązań z najbliższym otoczeniem oraz położenia w stosunku do oma-
wianego obiektu i sąsiadujących ekosystemów. Suma punktów, jaką uzyska drzewo z trzech kategorii 
jest podstawą kwalifikacji do jednej z grup wartości biocenotycznej. 
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Wprowadzenie

Drzewa oceniane są pod wieloma względami w zależności od celu, jaki ma być osiągnię-
ty. Dlatego też niektóre z nich są oceniane, jako drzewa szczególnie ważne. Aby z drzewo-
stanu wybrać te drzewa, które mają szczególną wartość, należy przeprowadzić różnego typu 
inwentaryzacje. W architekturze krajobrazu stosuje się różne metody, także te, którymi po-
sługują się specjaliści innych branż. W artykule przybliżono dotychczas stosowane sposoby 
inwentaryzacji i oceny drzew oraz zwrócono uwagę na potrzebę rozszerzenia oceny drzew, 
w związku z pogarszającym się stanem środowiska przyrodniczego oraz tendencjami pro-
jektowania w ujęciu minimalistycznym. Wprowadzenie proponowanych zmian w sposobie 
waloryzacji drzew może przyczynić się do szerszego spojrzenia na problemy ochrony i eks-
ponowania drzew szczególnych, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w obiektach architektu-
ry krajobrazu.

Wartości drzew doceniane i oceniane były od zawsze1. Bogata symbolika i wartości ma-
terialne wybranych gatunków powodowały konieczność ich identyfikacji i waloryzacji, co 
następnie rozwijało się w ramach różnych dziedzin gospodarki, takich jak sadownictwo, 
ogrodnictwo, leśnictwo, ciesielstwo, szkutnictwo, rzeźbiarstwo i wiele innych. Drzewa ro-
snące w obiektach przeznaczonych do wypoczynku, powinny temu wypoczynkowi w peł-

1 Ludzie odnajdowali w nich siłę, miejsce schronienia, pozyskiwania pożywienia i użytecznych mate-
riałów, były wykorzystywane w celach leczniczych, mogły także być źródłem trucizny. Zimozielone 
symbolizowały nieśmiertelność, a sezonowe – odradzanie się. Chroniły przed duchami czy uderzenia-
mi pioruna, upamiętniały ważne wydarzenia, były przedmiotem magii i kultu.
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ni służyć. Wypoczynek, rozumiany jako forma biernego czy aktywnego sposobu spędzania 
czasu, odbywa się w scenerii żywych i nieożywionych elementów. Najbardziej zauważalne 
z żywych elementów, głównie dzięki pokaźnym rozmiarom, są drzewa. Na miano szczegól-
nych zasługują te z nich, które wyróżniają się z otoczenia pod względem plastycznym (np. 
formą, kolorem) czy użytkowym (np. pachnącymi kwiatami czy smacznymi owocami). Nie 
bez znaczenia jest także przydatność drzew dla innych żywych organizmów flory i fauny 
[Luniak 2016; Luniak, Węgrzynowicz 2019]. Obecnie coraz częściej dostrzegane są wartości 
biocenotyczne drzew [Wojtatowicz 1994, 2006], natomiast mało jest opracowań odnoszących 
się do drzew parkowych, a zwłaszcza opracowań metodyczno-studialnych. Próby takie po-
dejmowane były od początku lat osiemdziesiątych, w ramach ćwiczeń terenowych ze stu-
dentami, a także w ramach prac studialnych do projektów w parkach historycznych [Ozim-
kowska, Wojtatowicz 2013, 2015, 2016 a, b, 2018].

By spektrum gatunków związanych z drzewami, które można obserwować w terenie 
przeznaczonym do wypoczynku było jak największe należy przeprowadzić rzetelną, często 
mozolną analizę stanu istniejącego drzew i ich otoczenia. W procesie projektowania koniecz-
na jest świadomość konsekwencji, jakie przynoszą wszelkie zmiany.

Badanie terenowe, w celu wybrania i określenia wartości roślin mających znaczenie dla 
wzbogacenia biocenozy (z uwzględnieniem komfortu wypoczynkowego ludzi) powinno być 
jedną z podstawowych czynności jeśli chcemy, aby zachowane zostały jak największe war-
tości biocenotyczne. Te drzewa, które mają wysokie wartości biocenotyczne, a jednocześnie 
wzbudzają zainteresowanie ludzi, są ważne z punktu widzenia projektanta. Zwykle jednak 
mniejszą uwagę zwraca się na drzewa, które nie wzbudzają zachwytu swoją formą, barwą 
czy innymi cechami, nawet jeśli mają wysokie wartości biocenotyczne. Rozważania na temat 
wartości biocenotycznych drzew podjęto, aby skierować uwagę na istotę ich występowania 
na projektowanych i pielęgnowanych obszarach.

Cel i zakres

Celem artykułu jest przedstawienie metody waloryzacji drzew ze względu na ich warto-
ści biocenotyczne. Przy opracowaniu opisywanej metody zakresem objęto osobnicze cechy 
drzew oraz ich powiązania z otoczeniem wewnątrz i na zewnątrz projektowanego obiektu. 
Metodę można stosować w odniesieniu do różnych drzewostanów, szczególne zastosowanie 
powinna znaleźć w obiektach architektury krajobrazu, w zakresie ochrony drzew o wyso-
kich wartościach biocenotycznych.

Pojęcie roślin biocenotycznych

Określenie to od dawna wykorzystywane jest w leśnictwie w odniesieniu do drzew. Za 
drzewa biocenotyczne leśnicy uznają: „drzewa żywe lub martwe, miejscowo spróchniałe, 
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które charakteryzują się m.in. następującymi cechami: są drzewami dziuplastymi, o nie-
typowym pokroju, występują na nich dziuple, rosną: mchy, grzyby, porosty, wyróżniają 
się wiekiem lub rozmiarem i pokrojem w stosunku do innych drzew na tym terenie oraz 
stanowią pamiątkę kultury leśnej”2, a także „gatunki drzew i krzewów wprowadzane do 
drzewostanów w celu umożliwienia bytowania zwierząt; przyczyniają się do utrzymania 
i wzmocnienia korzystnych stosunków biocenotycznych oraz zdrowotności i naturalnej od-
porności lasu”3.

Z biegiem czasu termin „drzewo bio-
cenotyczne” jest coraz powszechniej uży-
wany. „Drzewo biocenotyczne – wadliwe 
drzewa pozostawiane w lasach gospodar-
czych w celu zwiększenia różnorodności 
biologicznej. Drzewa biocenotyczne mogą 
być żywe lub martwe. Drzewami bioceno-
tycznymi są drzewa z widoczną miejscową 
próchnicą, drzewo dziuplaste, z gniazdem 
ptasim o średnicy ponad 25 cm, drzewa 
w których ponad 1/3 korony jest martwa, 

drzewa na których występują huby lub rośliny, zwierzęta lub grzyby chronione. Drzewami 
biocenotycznymi są także drzewa o nietypowym pokroju lub z nietypowymi formami mor-
fologicznymi (zdeformowane szyszki, narośle). Do drzew biocenotycznych zalicza się też 
drzewa będące pamiątkami kultury leśnej (okazy egzotyczne, pola doświadczalne założone 
przed 1945, szpalery itp.). Drzewami biocenotycznymi są też „przestoje” czyli drzewa pozo-
stawione na następną kolej rębu. Jako drzewa biocenotyczne traktuje się też gatunki rodzime 
poprawiające bazę żerową zwierzyny, nektarodajne, urozmaicające krajobraz (jabłoń, gru-
sza, czereśnia, śliwa ałycza i inne)”4.

Analizując różne źródła, w których definiowane są drzewa biocenotyczne stwierdzono, 
że pojęcie to odnoszone jest do gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem 
lub drzewo to ma znaczenie dla ich życia. Ujęcie takie jest domeną oceny wartości drzew 
z punktu widzenia ochrony przyrody. 

W artykule za drzewa, krzewy i inne rośliny biocenotyczne, uznaje się te, które mają 
szczególne znaczenie dla życia i rozwoju innych organizmów. Rośliny te mogą być siedli-
skiem życia innych roślin, grzybów i porostów, dostarczać zwierzętom pokarmu, schronie-
nia lub być wykorzystywane jako miejsca rozrodu czy lęgu, a także do realizowania innych 
potrzeb życiowych, jak np. śpiewu, bębnienia czy walk w okresie godowym. Wartość tych ro-
ślin wynika zarówno z biologicznych cech gatunku, właściwości osobniczych, jak i położenia 
w krajobrazie. Istotne jest zarówno najbliższe sąsiedztwo, jak i umiejscowienie w odniesie-
niu do sąsiadujących ekosystemów, nawet tych, znajdujących się poza granicami badanego 

2 https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/drzewa-biocenotyczne-1/
3 https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/slownik/g/gatunki-biocenotyczne
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo_biocenotyczne
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obiektu. W rozważaniach skupiono 
się na drzewach i krzewach, które są 
podstawowym tworzywem roślin-
nym architekta krajobrazu. Drzewa 
i krzewy biocenotyczne mogą zaspo-
kajać jedną potrzebę życiową innych 
gatunków w ciągu krótkiego okresu 
lub wiele potrzeb, nawet przez wiele 
lat.

Drzewa, które powinny być brane pod uwagę w badaniach

Biorąc pod uwagę wartość biocenotyczną drzewa nie ocenia się wysoko jego przydatno-
ści dla jednego, nawet bardzo szczególnego organizmu, który jest zagrożony wyginięciem 
(co mogłoby być istotą oceny drzewa z punktu widzenia ochrony przyrody). Najważniejsze 
jest znaczenie drzewa jako siedliska wielu gatunków związanych z nim stale lub okreso-
wo. Współcześnie, zwłaszcza w miastach, biocenotyczne żywe lub martwe drzewa powinny 
być oznaczane w inwentaryzacjach, w celu ich zachowania dla zwiększenia różnorodności 
biologicznej. Ponieważ często położenie takich drzew ma istotny wpływ na wartość bio-
cenotyczną, a niekiedy i bezpieczeństwo użytkowników, dlatego przy ocenach ważne jest 
rozpatrywanie tej wartości w odniesieniu do kontekstu otoczenia. Oceniając pożyteczność 
określonego drzewa lub krzewu dla biocenozy można stwierdzić, że jedne dostarczają wię-
cej pokarmu dla dużej grupy zwierząt np. owoce jarzębiny, jabłoni, inne – schronienia, inne 
z natury tworzą wiele dogodnych miejsc dla rozrodu, np. okazałe dęby, lipy, kasztanowce, 
klon pospolity odm. ,,Globosum” a jeszcze inne mają te cechy łącznie, np. bez czarny, wi-
nobluszcz. Cechy te jednak nie są pod-
stawą do wyróżnienia gatunku jako 
biocenotycznego ponieważ nawet ga-
tunki wydające nasiona i owoce, któ-
rymi odżywiają się zwierzęta, mogą 
w danym miejscu ich nie wytwarzać. 
Dlatego tak istotna wydaje się rzetel-
na inwentaryzacja drzew poszerzona 
o ich waloryzację z punktu widzenia 
biocenotycznego. Rozważając znacze-
nie martwych drzew w obiektach ar-
chitektury krajobrazu, zwłaszcza poło-
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żonych na terenach miejskich lub w parkach historycznych, w których dbano, aby wszystkie 
martwe konary i gałęzie były usuwane, należy stwierdzić, że jeśli w ich otoczeniu nie ma 
leśnych rezerwatów przyrody i innych obiektów, gdzie znajduje się martwe drewno, każdy 
pozostawiony próchniejący pień ma duże znaczenie biocenotyczne dla życia lub osiedlania 
się gatunków rzadkich w tym środowisku. Nie wszystkie martwe pnie mają jednak duże 
wartości biocenotyczne. Także rośliny krótkowieczne, szybko rosnące i wiele światłożąd-
nych, o stosunkowo niskiej wartości rynkowej, wprowadzanych do parku jako tzw. „przed-
plon” na danym etapie rozwoju parku, mogą być uznane za cenne pod względem bioceno-
tycznym o ile spełniają opisywane wymogi. Należy zaznaczyć, że drzewa te projektowano 
z myślą o ich usunięciu na określonym poziomie rozwoju parku i przy podejmowaniu takiej 
decyzji należy ponownie określić ich wartość biocenotyczną, rozważając możliwość ich po-
zostawienia. Jeżeli ich zachowanie będzie zdecydowanie kolidowało z celami rozwoju par-
ku, to powinny być wycięte, a ich pnie ewentualnie pozostawione do rozkładu.

Funkcje roślin biocenotycznych w architekturze krajobrazu

Dla architekta krajobrazu rośliny zwa-
biające zwierzęta są istotnie ze względu na 
wpływ jaki mają dla komfortu wypoczyn-
ku ludzi. Drzewa o dużych wartościach 
biocenotycznych są atrakcyjne dla wielu 
różnych gatunków, co w efekcie podnosi 
wartość rekreacyjną terenu. Wysoko ce-
niony, zwłaszcza w dużych miastach, jest 
wypoczynek polegający na obcowaniu 
z przyrodą. Obserwowanie korzystających 
z drzew grzybów, porostów, motyli i innych owadów, gadów, płazów, ptaków czy ssaków, 
a także ich ruchów, wydawanych przez nie dźwięków czy innych czynności życiowych ma 
duże znaczenie poznawcze i najczęściej sprawia przyjemność [Ozimkowska, Wojtatowicz J., 
Wojtatowicz T. 2017].

Ponadto drzewa i krzewy uznane za biocenotyczne najczęściej są stare, o charaktery-
stycznym, często malowniczym pokroju o wysokich wartościach funkcjonalnych (np. umac-
nianie skarp, przedplon na terenach rekultywowanych), a często także z dużymi walorami 
estetycznymi.

Inwentaryzacja i ocena drzew w architekturze krajobrazu

Wartość drzew w obiektach architektury krajobrazu oceniana jest pod wieloma względa-
mi, np. historycznym, ochrony przyrody, a przede wszystkim bezpieczeństwa dla użytkow-
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ników, co wiąże się ze stanem zdrowotnym. W ocenie najczęściej określa się gatunek, na-
stępnie wykonuje się podstawowe pomiary dendrometryczne (obwód pnia, średnica korony 
i wysokość). Obwód pnia i średnicę rzutu korony mierzy się taśmą mierniczą na wysokości 
130 cm ponad powierzchnią gruntu z dokładnością dla pnia do 1 cm, dla korony do 0,5 m. 
Wysokość mierzy się wysokościomierzem z dokładnością do 0,5 m. W czasie oględzin stanu 
zdrowotnego drzew i krzewów zwraca się uwagę na stan pnia (listwy martwicy, ubytki po-
wierzchniowe i wgłębne, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienia, ślady żerowania owa-
dów, ślady żerowania dzięciołów, owocniki grzybów, pochylenie pni itp.) oraz korony (susz 
gałęzi, połamane konary, dziuple, obecność jemioły, asymetria, redukcje). 

Przy typowaniu drzew do usunięcia sprawdza się czy nie są one niszą, siedliskiem lub 
ostoją dla małych, ale cennych gatunków zwierząt. Czy nie mają gniazd, dziupli w których 
żyją zwierzęta objęte ochroną prawną, ocenia się je pod kątem zasiedlenia przez gatunki 
chronionych grzybów, porostów, mchów, paproci. Ogólny stan zdrowotny określa się prze-
ważnie w skali trójstopniowej (dobry, średni, zły), gdzie:

• dobry – drzewo o prawidłowym pokroju, korona poprawnie wykształcona, niewiel-
ki susz w koronie do 20%;

• średni – drzewo o nieprawidłowym pokroju, korona często zniekształcona np. ucię-
ty przewodnik, korona jednostronna itp., możliwość występowania próchnicy, ran 
itp., susz 20–40%; 

• zły – drzewo o silnie zniekształconej koronie, z ubytkami wgłębnymi pni i konarów, 
często zamierające, susz powyżej 40%. 

Zamieszczone w artykule zdjęcia, autorstwa J. Wojtatowicza, prezentują przykłady 
drzew biocenotycznych.
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Proponowana metoda oceny drzew pod względem wartości biocenotycznej w obiektach 
architektury krajobrazu

Rozumiejąc złożoność problemów badawczych, jakie mogą wynikać z definicji bioce-
nozy5 czy pojęć drzew biocenotycznych, autorzy ograniczają ocenę do drzewa i elementów 
łatwo zauważalnych, które są z nim ściśle powiązane. W ocenie należy brać pod uwagę za-
leżności pokarmowe i różne inne czynniki ekologiczne, łatwe do zaobserwowania w terenie, 
które mają aspekt praktyczny, w celu zachowania w jak największym stopniu istniejących po-
wiązań przyrodniczych. Powinny one być uwzględnione w procesie projektowania (w tym 
rewaloryzacji) oraz wykorzystane w trakcie budowy czy wieloletniej pielęgnacji obiektu. 
Oceniając wartość drzew z różnych punktów widzenia zachodzi potrzeba pozostawiania 
najwartościowszych. Jak już wspomniano, najistotniejsze są te drzewa, które pod względem 
funkcjonalnym i kompozycyjnym umożliwiają realizację określonego programu wypoczyn-
kowego, odpowiadającego na postawione cele. W parkach i ogrodach historycznych, objętych 
ochroną prawną, istotne jest zachowanie wartości historycznych, a jednocześnie zapewnienie 
jak najwyższego komfortu dla użytkowników. Podobnie, funkcje wypoczynkowe są równo-
rzędne do funkcji przyrodniczych w większości parków ekologicznych czy dydaktycznych, 
w ogrodach botanicznych, zoologicznych i etnograficznych. W typowych obiektach architek-
tury krajobrazu, jeśli drzewo ma wysokie walory umożliwiające realizację celu priorytetowe-
go, bez względu na jego wartość biocenotyczną, z pewnością zostanie zachowane.

Aby zachować drzewa o wysokiej wartości biocenotycznej należy poddać je waloryza-
cji. Ocena wartości biocenotycznej drzew umożliwia podejmowanie świadomych decyzji nie 
tylko w odniesieniu do drzew o najwyższych walorach osobniczych, lecz drzew wraz z ich 
otoczeniem, w którym istnieją ścisłe powiązania przyrodnicze. W opisanej niżej metodzie, 
na podstawie obserwacji i nasłuchu, łatwo stwierdzić czy drzewo jest martwe czy żywe, 
obficie owocuje, a owoce chętnie zjadane są przez różne gatunki zwierząt, ma przerzedzoną 
koronę, widoczne owocniki grzybów, porosty, znajdują się gniazda lub miejsca dogodne do 
ich zakładania, dziuple i inne miejsca do rozrodu. Po nasłuchu można poznać, czy znajduje 
się w rewirze lęgowym ptaka. Można w trakcie badań terenowych stwierdzić, jak mocno 
powiązane jest z otoczeniem i czy związki i zależności z elementami jego sąsiedztwa są silne 
czy słabe, a jego obecność wpływa na najbliższe otoczenie i biocenozę. W zaprezentowanej 
metodzie wyróżniono trzy kategorie oceny wartości biocenotycznej drzewa (tabele 1–3):

A – wynikająca z jego cech osobniczych (biologicznych i nabytych); 
B – wynikająca z powiązań z najbliższym otoczeniem;
C – wynikająca z położenia w obiekcie i umiejscowienia w odniesieniu do ekosystemów,  

 w tym także poza jego granicami. 

5 Biocenoza (gr. bios życie i koinós wspólny) – zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), 
zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należą-
cych do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i za-
leżnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy 
(czyli dynamicznej równowagi) [Wikipedia].
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Ocenie podlegają drzewa żywe lub martwe. Drzewo może osiągnąć maksymalnie 3 punk-
ty w każdej kategorii. Łącznie 9 punktów wynikających z sumowania najwyższych ocen 
z trzech kategorii. Minimalna łączna ocena to 3 punkty. Punkty odpowiadają ocenie opiso-
wej i liczbowej, jaką drzewo może otrzymać podczas waloryzacji w terenie. Suma punktów, 
jaką uzyska drzewo jest podstawą kwalifikacji do jednej z trzech grup (I–III), gdzie: I – drze-
wa o najniższej wartości (3 punkty), II – drzewa o średniej wartości (4-6 punktów), III – drze-
wa o najwyższej wartości (7–9 punktów).

W poniższych tabelach słowo „park” używane jest symbolicznie i skrótowo, a dotyczy 
różnych badanych obiektów. 

Tabela 1. Ocena wartości biocenotycznej drzewa, w formie opisowej i liczbowej, wynikająca z jego 
cech biologicznych i nabytych

A – Wartość biocenotyczna drzewa wynikająca z cech osobniczych Punkty
Drzewo mało atrakcyjne jako siedlisko dla roślin, grzybów i porostów, 
koliduje z rozwojem kształtowanej biocenozy parku. Korona przerzedzona. 
Brak dziupli i innych miejsc sprzyjających schronieniu, lęgom i rozrodowi 
zwierząt o znacznych wymiarach. Niska wartość pod względem pożytków, 
a zwłaszcza pokarmu dla zwierząt. Gatunek zagraża faunie i florze, 
korzystnej dla rozwoju parku, a także elementom układu kompozycyjnego.

1

Drzewo średnio atrakcyjne jako siedlisko dla roślin, grzybów i porostów, nie 
wpływa znacząco na rozwój kształtowanej biocenozy parku. Ograniczona 
liczba miejsc sprzyjających schronieniu, lęgom i rozrodowi zwierząt 
o znacznych wymiarach. Gatunek niewpływający w widocznym stopniu na 
faunę i florę korzystną dla rozwoju parku, a zwłaszcza na elementy układu 
kompozycyjnego. Przeciętna wartość pod względem pożytków, a zwłaszcza 
pokarmu dla rodzimych gatunków zwierząt.

2

Drzewo atrakcyjne jako siedlisko dla wielu roślin, grzybów i porostów. 
Jest elementem kształtowanej biocenozy parku. Korona i pień z dziuplami, 
sprzyjają budowie gniazd i innych miejsc rozrodu oraz schronieniu zwierząt 
o znacznych wymiarach. Wysoka wartość pod względem pożytków, 
a zwłaszcza pokarmu dla zwierząt.

3

Proponowaną metodę można rozszerzyć oceniając drzewa szczególne, dla których okre-
ślenie wartości biocenotycznej jest priorytetowe na danym obszarze, np. objętym ochroną 
prawną pod względem historycznym lub przyrodniczym. W takim przypadku proponuje 
się pięciostopniową skalę ocen (tabele 4–6). Drzewo może osiągnąć maksymalnie 5 punk-
tów w każdej kategorii. Łącznie 15 punktów wynikających z sumowania najwyższych ocen 
z trzech kategorii. Minimalna łączna ocena to 3 punkty. Punkty odpowiadają ocenie opi-
sowej i liczbowej, jaką drzewo może otrzymać podczas waloryzacji w terenie. Suma punk-
tów, jaką uzyska drzewo jest podstawą kwalifikacji do jednej z pięciu grup (I–V), gdzie: I – 
drzewa o najniższej wartości (3 punkty), II – drzewa o dostatecznej wartości (4–6 punktów),  
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III – drzewa o średniej wartości (7–9 punktów), IV – drzewa o wysokiej wartości (10–12 punk-
tów) oraz V – drzewa o najwyższej wartości (13–15 punktów).

Tabela 2. Ocena wartości biocenotycznej drzewa, w formie opisowej i liczbowej, wynikająca 
z powiązań z najbliższym otoczeniem

B – Wartość biocenotyczna drzewa oceniana na podstawie powiązań 
z najbliższym otoczeniem

Punkty

Jest jednym z elementów skupiny monokulturowej mającej niską wartość 
biocenotyczną. Wiele elementów otoczenia, czynniki antropopresyjne oraz 
prowadzone tu zabiegi pielęgnacyjne niekorzystnie oddziałują na wartość 
biocenotyczną drzewa i istniejące korzystne powiązania między nim a oto-
czeniem.

1

Jest jednym z elementów skupiny monokulturowej mającej średnią wartość 
biocenotyczną. Wiele elementów otoczenia, czynniki antropopresyjne oraz 
prowadzone tu zabiegi pielęgnacyjne nie wpływają znacząco na wartość 
biocenotyczną drzewa i istniejące korzystne powiązania między nim a oto-
czeniem.

2

Rośnie w otoczeniu o wysokiej wartości biocenotycznej. Wiele elementów 
otoczenia oraz prowadzone zabiegi pielęgnacyjne podwyższają wartość 
biocenotyczną drzewa.

3

Tabela 3. Ocena wartości biocenotycznej drzewa, w formie opisowej i liczbowej, wynikająca 
z położenia w parku i umiejscowienia w odniesieniu do ekosystemów poza parkiem

C – Wartość biocenotyczna drzewa oceniana na podstawie położenia 
w parku i umiejscowienia w odniesieniu do ekosystemów poza parkiem

Punkty

Drzewo o niskiej wartości biocenotycznej znajduje się w strefie intensywnej pe-
netracji użytkowników parku. Rośnie w centrum dużego miasta, uciążliwych 
terenów przemysłowych, bardzo ruchliwych dróg lub na innych terenach 
podlegających silnej antropopresji. Może być drzewem o dużych walorach 
biocenotycznych, przez co zwabiając zwierzęta stanowi dla nich pułapkę, np. 
obficie dostarcza atrakcyjnego pokarmu, a rosnąc w bezpośredniej bliskości 
ruchliwych dróg stwarza zagrożenie. Z tego powodu ocenione jest jak inne 
drzewa o niskiej wartości.

1

Drzewo o przeciętnej wartości biocenotycznej, znajduje się w strefie średniej 
penetracji przez ludzi. Jego wartość biocenotyczna nie ma praktycznego 
znaczenia dla ekosystemów znajdujących się poza granicami parku.

2

Drzewo o wysokiej wartości biocenotycznej znajduje się w strefie minimalnej 
penetracji przez ludzi. Jest cennym składnikiem biocenozy parku, a w nie-
których przypadkach ekosystemów poza parkiem.

3
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Tabela 4. Ocena wartości biocenotycznej drzewa, w formie opisowej i liczbowej, wynikająca z jego 
cech biologicznych i nabytych

A – Wartość biocenotyczna drzewa wynikająca z cech osobniczych Punkty
Drzewo bardzo mało atrakcyjne jako siedlisko dla roślin, grzybów 
i porostów, koliduje z rozwojem kształtowanej biocenozy parku. Korona 
przerzedzona. Brak dziupli i innych miejsc sprzyjających schronieniu, lęgom 
i rozrodowi zwierząt o znacznych wymiarach. Bardzo niska wartość pod 
względem pożytków, a zwłaszcza pokarmu dla zwierząt. Gatunek zagraża 
faunie i florze korzystnej dla rozwoju parku, a zwłaszcza elementom układu 
kompozycyjnego.

1

Drzewo mało atrakcyjne jako siedlisko dla roślin, grzybów i porostów, 
w nieznacznym stopniu koliduje z rozwojem kształtowanej biocenozy 
parku. Korona przerzedzona. Brak dziupli i innych miejsc sprzyjających 
schronieniu, lęgom i rozrodowi zwierząt o znacznych wymiarach. Niska 
wartość pod względem pożytków, a zwłaszcza pokarmu dla zwierząt. 
Gatunek w małym stopniu zagraża faunie i florze korzystnej dla rozwoju 
parku, zwłaszcza elementom układu kompozycyjnego.

2

Drzewo średnio atrakcyjne jako siedlisko dla roślin, grzybów i porostów, nie 
wpływa znacząco na rozwój kształtowanej biocenozy parku. Ograniczona 
liczba miejsc sprzyjających schronieniu, lęgom i rozrodowi zwierząt 
o znacznych wymiarach. Gatunek niewpływający w widocznym stopniu 
na faunę i florę korzystną dla rozwoju parku oraz elementy układu 
kompozycyjnego. Przeciętna wartość pod względem pożytków, a zwłaszcza 
pokarmu dla rodzimych gatunków zwierząt.

3

Drzewo atrakcyjne jako siedlisko dla roślin, grzybów i porostów, sprzyja 
rozwojowi kształtowanej biocenozy parku. Charakteryzuje się dużą liczbą 
potencjalnych miejsc sprzyjających schronieniu, lęgom i rozrodowi zwierząt 
o znacznych wymiarach. Gatunek umożliwiający rozwój korzystnej dla 
rozwoju parku fauny i flory, a także elementów układu kompozycyjnego. 
Znacząca wartość pod względem pożytków, a zwłaszcza pokarmu dla wielu 
gatunków zwierząt.

4

Drzewo bardzo atrakcyjne jako siedlisko dla wielu roślin, grzybów 
i porostów. Jest istotnym elementem kształtowanej biocenozy parku. Korona 
i pień z dziuplami, sprzyjają budowie gniazd i innych miejsc rozrodu oraz 
schronieniu zwierząt o znacznych wymiarach. Drzewo ma wyjątkowe cechy 
estetyczne i stanowi cenny element układu kompozycyjnego. Bardzo wysoka 
wartość pod względem pożytków, a zwłaszcza pokarmu dla zwierząt.

5
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Tabela 5. Ocena wartości biocenotycznej drzewa, w formie opisowej i liczbowej, wynikająca 
z powiązań z najbliższym otoczeniem

B – Wartość biocenotyczna drzewa oceniana na podstawie powiązań 
z najbliższym otoczeniem

Punkty

Jest jednym z elementów skupiny monokulturowej mającej bardzo niską 
wartość biocenotyczną. Wiele elementów otoczenia, czynniki antropopresyjne 
w tym zabiegi pielęgnacyjne, bardzo niekorzystnie wpływają na wartość 
biocenotyczną drzewa i istniejące korzystne powiązania między nim 
a otoczeniem.

1

Jest jednym z elementów skupiny monokulturowej mającej niską wartość 
biocenotyczną. Wiele elementów otoczenia, czynniki antropopresyjne w tym 
zabiegi pielęgnacyjne niekorzystnie wpływają na wartość biocenotyczną 
drzewa i istniejące korzystne powiązania między nim a otoczeniem

2

Jest jednym z elementów skupiny monokulturowej mającej średnią wartość 
biocenotyczną. Wiele elementów otoczenia, czynniki antropopresyjne, w tym 
zabiegi pielęgnacyjne, nie wpływają znacząco na wartość biocenotyczną 
drzewa i istniejące korzystne powiązania między nim a otoczeniem.

3

Rośnie w otoczeniu o wysokiej wartości biocenotycznej. Wiele elementów 
otoczenia, w tym zabiegi pielęgnacyjne, podwyższają wartość biocenotyczną 
drzewa.

4

Rośnie w otoczeniu o bardzo wysokiej wartości biocenotycznej. Wiele 
elementów otoczenia, w tym zabiegi pielęgnacyjne, wyjątkowo podwyższają 
wartość biocenotyczną drzewa

5
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Tabela 6. Ocena wartości biocenotycznej drzewa, w formie opisowej i liczbowej, wynikająca 
z położenia w obiekcie i umiejscowienia w odniesieniu do ekosystemów poza parkiem

C – Wartość biocenotyczna drzewa oceniana na podstawie położenia 
w obiekcie i umiejscowienia w odniesieniu do ekosystemów poza parkiem

Punkty

Drzewo o bardzo niskiej wartości biocenotycznej znajduje się w strefie 
bardzo intensywnej penetracji użytkowników parku. Rośnie w centrum 
dużego miasta, uciążliwych terenów przemysłowych, bardzo ruchliwych 
dróg lub na innych terenach podlegających silnej antropopresji. Może być 
drzewem o dużych walorach biocenotycznych, przez co zwabiając zwierzęta 
stanowi dla nich pułapkę, np. obficie dostarcza atrakcyjnego pokarmu, 
a rosnąc w bezpośredniej bliskości ruchliwych dróg stwarza zagrożenie. 
Z tego powodu ocenione jest jak inne drzewa o niskiej wartości.

1

Drzewo o niskiej wartości biocenotycznej, znajduje się w strefie intensywnej 
penetracji przez ludzi. Jego wartość biocenotyczna ma niewielkie znaczenie 
dla ekosystemów znajdujących się poza granicami parku.

2

Drzewo o przeciętnej wartości biocenotycznej, znajduje się w strefie średniej 
penetracji przez ludzi. Jego wartość biocenotyczna nie ma praktycznego 
znaczenia dla ekosystemów znajdujących się poza granicami parku.

3

Drzewo o wysokiej wartości biocenotycznej znajduje się w strefie eksten-
sywnej penetracji przez ludzi. Jest cennym składnikiem biocenozy parku, 
a w niektórych przypadkach ekosystemów poza parkiem.

4

Drzewo o bardzo wysokiej wartości biocenotycznej znajduje się w strefie 
minimalnej penetracji przez ludzi. Jest wyjątkowo cennym składnikiem 
biocenozy parku, a w niektórych przypadkach ekosystemów poza parkiem.

5

Podsumowanie

Opisaną wyżej metodę można zaliczyć do organoleptycznych. Jak tego typu metody, jest 
ona mało precyzyjna i może być też kwestionowana ze względu na trudno weryfikowalny 
charakter oceny. Jednak wykonana dokładnie, wyodrębnia drzewa z ich otoczeniem, o róż-
nych wartościach biocenotycznych, co jest wystarczające w procesie projektowania. W kon-
sekwencji pozwala na utrzymanie najwyższych, możliwych w danych warunkach, walorów 
biocenotycznych całego obiektu. W artykule wskazano możliwy kierunek przemian w pra-
cach przedprojektowych. Zastosowanie praktyczne badań opisanych w treści artykułu może 
przyczynić się do szerszego spojrzenia na problemy ochrony i eksponowania drzew bioce-
notycznych w obiektach architektury krajobrazu.
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The method of valorisation of trees according to their biocenotic values

ABSTRACT

The article presents a method of tree valorisation according to their biocenotic values. Three cate- 
gories of descriptive and numerical evaluation of the biocenotic value of a tree were proposed. They result 
from individual features, connections to the immediate surroundings and location in regard to the dis- 
cussed object and neighbouring ecosystems. The sum of points obtained by a tree in the three categories 
is the basis for qualifying to one of the biocenotic value groups.

Key words: landscape architecture, dendrology, valorisation, biocenotic values of trees, natural connections
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2000–2014 Dziekan Wydziału Architektury), od 1995 r. współwłaściciel pracowni projektowej Aster-Park, współautor książki „Ptaki 
w ogrodzie”, redaktor naukowy książek: „Warszawska Przyroda. Obszary i obiekty chronione”, „Przyroda Warszawy” oraz współau-
tor rozdziału „Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i  tereny użytku ekologicznego” w  monografii „Przyroda Bielan warszawskich”. 
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, ul. Olszewska 12, Warszawa.
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