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fot. własna



Rozwiązywanie kolizji pomiędzy komunikacją a drzewami  wymaga:

- wiedzy dotyczącej kształtu systemu korzeniowego oraz bogactwa 
organizmów glebowych w ryzosferze, 

- znajomości technologii pozwalających na rozwiązywanie kolizji 
pomiędzy ścieżką a korzeniami (technologie alternatywnych warstw 
konstrukcyjnych), a dzięki temu możliwość nie wycinania drzew, 

- zgodność koncepcji z przepisami; zastosowanie nawierzchni jest 
możliwe jedynie w sytuacji, kiedy będzie zgodne z przepisami 
zawartymi w dokumentach dotyczących form ochrony terenów, na 

których przebiegała będzie ścieżka rowerowa.



system korzeniowy drzew

4 do 11 głównych korzeni głównych

korzenie żywicielskie z powodu drobnych rozmiarów nazywane są również włośnikowymi, rozrastają się w
strefie 7–15 cm (Dujesiefken i in. 2005)

lub jak twierdzi Watson (2005) 15–30 cm poniżej poziomu gruntu i stanowią główną część powierzchni
systemu korzeniowego

przy niesprzyjających warunkach korzenie mogą koncentrować się w warstwie płytszej niż 10 cm 
(Watson 1995)



zastosowanie alternatywnych metod budowy ścieżki rowerowej pozwala  na prowadzenie 

nawierzchni w sposób bezkolizyjny dla korzeni i gleby, w  bezpośrednim sąsiedztwie pnia 

drzewa 



kwalifikacja przydatności drzew do ochrony powinna opierać się na waloryzacji  drzew

usunięcie musi opierać się na przesłankach  ryzyka powodowanego przez drzewa

muszą być uwzględnione wymagania dot. form ochrony terenów na których planowana jest 

ścieżka 



warianty inwestycji pozwalają na wybór rozwiązania o najmniejszym stopniu kolizji 



punktowe wsparcie nawierzchni ścieżki rowerowej pozwala na brak ingerencji w system 

korzeniowy drzewa i minimalną ingerencję w podłoże, 

metoda ta ogranicza do minimum ruch maszyn, nie ma potrzeby korytowania i transportu 

podbudowy kruszywowej 



Zarząd Zieleni Wrocławia budowa chodnika rampowego



Zarząd Zieleni Wrocławia 

łączenie różnych typów nawierzchni  w strefach ochronnych drzew – w zależności od kolizji 



Zarząd Zieleni Wrocławia rampowy chodnik w terenie chronionym 



fot. własnafundamentowanie pod rampowy chodnik 



fot. własnarampowy chodnik z kratą – możliwe jest zastosowanie różnych nawierzchni 



podbudowa ścieżki z kruszywa hydrotechnicznego, typu dreny francuskie (z modyfikacją 

pozwalającą na rozwój korzeni pod nawierzchnią) jest kolejnym rozwiązaniem pozwalającym na 

ograniczenie kolizyjności ścieżki rowerowej w stosunku do drzew

mieszanka kruszywa z glebą o 

zdolnościach retencyjnych, 

zastosowana w podbudowie 

jako miejsce rozwoju korzeni m
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fot. własnakorytowanie pod podbudowę



fot. własnakorzenie na których układana jest podbudowa 



fot. własnapodbudowa pod nawierzchnię na korzeniach drzew 



fot. własna

nawierzchnia podjazdu ułożona bezkolizyjnie na podbudowie pozwalającej na rozwój 

korzeni w strefach ochronnych drzew objętych ochroną w formie pomnika przyrody 



Podsumowanie:

- obszary naturalne mają największą efektywność świadczonych usług 
ekosystemowych, np. poprawiają stopień małej retencji, 

- drzewa jako istotny element zielonej infrastruktury powinny być ujęte 
w bilansie inwestycji,

- dostępne technologie pozwalają na realizację komunikacji ścieżki 
rowerowej w sposób bezkolizyjny z drzewami,  również bezkolizyjny z 
glebą i organizmami w niej żyjącymi.
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