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Aby pogodziæ ró¿ne wzglêdy - tech-
niczne, przyrodnicze i estetyczne, prze-
myœlenia na temat zagospodarowania
dzia³ki nale¿y zacz¹æ bardzo wczeœnie -
zanim powstanie dom.

Nale¿y wykonaæ inwentaryzacjê te-
renu, np. w skali 1:100, zaznaczaj¹c usy-
tuowanie stron œwiata, granice dzia³ki,
istniej¹ce budowle i instalacje oraz drze-
wostan. Na szkicu pomiarowym trzeba
okreœliæ gatunek drzewa, œrednicê pnia
(mierzon¹ na wysokoœci 1,30 m od zie-
mi) i korony �. Pojedyncze krzewy za-
znaczamy podobnie jak drzewa, nato-
miast przy grupach krzewów - zaznacza-
my granice ka¿dej grupy. Istotn¹ infor-
macj¹ jest ocena stanu zdrowotnoœci
drzewa i estetyczne wra¿enie, jakie ono
wywo³uje.

Taka inwentaryzacja stanowi podsta-
wê projektu gospodarki istniej¹cym
drzewostanem - czyli mówi¹c wprost
oznacza koniecznoœæ podjêcia konkret-
nych, szczegó³owych decyzji dotycz¹-
cych pozostawienia lub wyciêcia po-
szczególnych drzew. Warto sobie uœwia-
domiæ, jak bardzo cenne mo¿e byæ na-
wet jedno piêkne, wyroœniête drzewo
i jak wyraŸny charakter mo¿e nadaæ ca-
³ej dzia³ce. Zdarza³o siê, ¿e ze wzglêdu
na atrakcyjne, okaza³e drzewo lub drze-
wa - zmieniano usytuowanie budynków.
Jednoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e okres
budowy to dla pozosta³ych drzew czas
ró¿norodnych zagro¿eñ, zaœ dla wyko-
nawców drzewa na terenie budowlanym
to - naj³agodniej mówi¹c - utrudnienie.
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Teren otaczaj¹cy dom powinien spe³niaæ ró¿ne
oczekiwania mieszkañców - ma byæ miejscem wypo-
czynku, zabaw dzieci, oaz¹ zieleni, zapewniaæ cieni-

ste k¹ciki i s³oneczne przestrzenie. Ale na dzia³ce
przy domu musz¹ byæ te¿: funkcjonalne dojazdy i doj-
œcia, k¹cik gospodarczy i, oczywiœcie, wszystkie nie-
zbêdne instalacje. W dodatku ka¿dy w³aœciciel chce,

by jego ogród by³ najpiêkniejszy...

Zanim powstanie
DOM

Z a n i m  p o w s t a n i e  d o m

� Przyk³ad szkicu pomiarowego Opis inwentaryzacji
Nr Nazwa drzewa Œrednica Obwód Œrednica

Uwagipnia (cm) pnia (cm) korony (m)
1. 

Lipa szerokolistna 20 62,8 5,6
Zdrowa, 

regularny pokrój
2. Klon jesionolistny 18 56,5 5,0 Czêœæ korony uszkodzona
3. Topola bia³a 40 125,6 7,0 Z³y stan zdrowotny
4. 

Bez lilak
- -

8 m2
Krzewy zdzicza³e, 

zagêszczone
5. Forsycja - - 12,5 m2 Krzewy zniszczone



Dlatego nie jest ³atwo zadecydowaæ
o losie drzew i na pewno nie mog¹ byæ
one podejmowane w poœpiechu, lub
z koniecznoœci (bo w³aœnie maszyna
zniszczy³a drzewo).

Inwestor musi uwzglêdniaæ aspekt
prawny dotycz¹cy drzew - ustawa o ochro-
nie œrodowiska i szczegó³owe rozporz¹dze-
nia okreœlaj¹ zasady i warunki gospodaro-
wania drzewostanem.

Gdy po dojrza³ym namyœle zostan¹
wytypowane roœliny cenne, przeznaczo-
ne do zachowania - dalsze dzia³ania mu-
sz¹ byæ konsekwentne. Nale¿y chroniæ
drzewa przed zniszczeniem, lub uszko-
dzeniem w trakcie budowy i po jej za-
koñczeniu.

Przed rozpoczêciem budowy ko-
nieczne jest zabezpieczenie drzew na
placu budowy �. Pnie nale¿y owin¹æ
matami s³omianymi a nastêpnie os³oniæ
deskami obwi¹zanymi drutem (nie wol-
no u¿ywaæ gwoŸdzi). Ga³êzie nara¿one
na zniszczenie przez pojazdy mecha-
niczne i sprzêt budowlany powinny byæ
podniesione i podparte lub podwi¹zane.

Projekty instalacji podziemnych po-
winny przewidywaæ taki przebieg uzbro-

jenia, aby nie dosz³o do kolizji z korze-
niami drzew. Po podjêciu decyzji o usy-
tuowaniu budynku i o pozostawieniu
drzew (lub drzewa) inwestor powinien
uœwiadomiæ sobie, jakie funkcje maj¹
spe³niaæ ró¿ne czêœci dzia³ki, czyli stwo-
rzyæ wizjê przysz³ego ogrodu. 

Niew¹tpliwie w pierwszej kolejnoœci
nale¿y zaplanowaæ dojazdy do domu, ga-
ra¿u, czêœci gospodarczej. Potem trzeba
ustaliæ zagospodarowanie czêœci ozdob-
nej i rekreacyjnej, wyznaczyæ granice
miêdzy trawnikiem i skupiskami krze-
wów, przewidzieæ miejsce na plac zabaw
dla dzieci, ustaliæ czy i gdzie umieœciæ
k¹cik z grillem, gdzie bêd¹ pojemniki ze
œmieciami, czy powstanie oczko wodne,
czy bêdzie pergola lub treja¿ z pn¹cza-
mi, a mo¿e te¿ czêœæ u¿ytkowa - owoce,
warzywa, zio³a. 

Nie jest to dos³ownie projekt ogro-
du, ale uœwiadomienie sobie planowane-
go programu. 

Podobnie jak urz¹dzanie wnêtrz
mieszkalnych, tak i urz¹dzanie ogrodu
jest odbiciem indywidualnych upodo-
bañ w³aœcicieli, a ponadto zale¿y rów-
nie¿ od ró¿nych uwarunkowañ, np.:

n wielkoœci dzia³ki i ukszta³towania
terenu;

n usytuowania wg stref przemarza-
nia gruntu;

n nas³onecznienia;
n jakoœci gleby, jej ¿yznoœci i stopnia

kwasowoœci;
n mo¿liwoœci finansowych u¿ytkow-

nika;
n iloœci osób korzystaj¹cych z ogro-

du, ich wieku i czasu, jaki chc¹
i mog¹ poœwiêciæ na pracê w nim.

Zapewne czynników, które trzeba
uwzglêdniæ przy tworzeniu tej wizji, jest
jeszcze wiele - ale i te wymienione
œwiadcz¹ o tym, ¿e trzeba wiele spraw
przemyœleæ, zanim dojdzie do tworzenia
projektu ogrodu. I to niezale¿nie od te-
go, czy chcemy projektowaæ samodziel-
nie czy zleciæ tê pracê specjalistom.

Jest jeszcze problem, który trzeba
rozwa¿yæ przed rozpoczêciem budowy.
Mo¿na go okreœliæ jako racjonalne go-
spodarowanie ziemi¹. Na dzia³kach
przewidzianych pod zabudowê nale¿y
obowi¹zkowo chroniæ warstwê ziemi ¿y-
znej. Gruboœæ tej warstwy waha siê
w granicach 10-30 cm (w warunkach
miejskich bywaj¹ gleby bardzo zniszczo-
ne i zanieczyszczone, wtedy trudno mó-
wiæ o warstwie urodzajnej). Przed wyko-
nywaniem robót ziemnych humus nale-
¿y zdj¹æ i umieœciæ na czas budowy
w pryzmach, których wysokoœæ nie po-
winna przekraczaæ 1,5-2 m. Przechowy-
wanie ziemi w wiêkszych pryzmach pro-
wadzi do obni¿enia jej wartoœci ze
wzglêdu na proces beztlenowego rozk³a-
du materii organicznej. Racjonalnym
i ekonomicznie uzasadnionym dzia³a-
niem jest zaplanowanie bilansu mas
ziemnych. 

W miarê mo¿liwoœci (nie bez zna-
czenia jest tu wielkoœæ dzia³ki) nale¿y
wykorzystaæ ziemiê z wykopów na nasy-
py - aby to osi¹gn¹æ, w projekcie trzeba
przewidzieæ skarpy, podwy¿szenie tere-
nu pod taras itp. Pod koronami drzew
nie wolno gromadziæ materia³ów ugnia-
taj¹cych ziemiê nad korzeniami. Nie
wolno te¿ zanieczyszczaæ gleby z pobli-
¿u drzew substancjami chemicznymi.

�
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� Ochrona drzew na placu budowy

mata s³omiana

deski

drut, liny

Ochrona pni drzew Dodatkowa ochrona - zagrodzenie drzew


